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

GRÅSTEN
PADBORG
Slagteren tilbyder
Friskhakket blandet fars

TUR TIL RHINEN
Naturmælk 1 liter

5. september til 8. september.

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

2.800,-

Pris kr.
i dobbeltværelse

Tillæg på kr. 300,- for enkeltværelse.

8-12%

TILBUD GÆLDERG
TIRSDAG-LØRDA

D
TORSDAGSTILBU

Tlf. 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk

KOM OG SE
NYHEDERNE FRA

SPAR

3 kg kun

100,-

ESTHER GARN
20 farver
55% uld, 45% bomuld
50 gram nøgle

50%

kr.
Følg os på Facebook

32,-

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ÅBNINGSTIDER

NEDKERARBEJDE
GE PRIS SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00
Alle dage kl. 7.00-20.00

bejde · Termoruder
de

QUORP’S BUSSER

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

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

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

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

Vi sætter en ære i at give dig
HDTV-box
Parabol
den
bedste rådgivning

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
✔ Fugearbejde

HDTV-box
medfølger!

Ingen k
kortafgift
ortafgift

Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakker
er

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

72 kanaler
Få et uforbindende

88 kanaler

,-*
299,
-* når det 399,
tilbud
gælder

578,-*

Min. pris 1. år
3.588,-

Min. pris 1. år
6.936,-

pr. md.

✔ Tagarbejde

Godt håndværk

Standard installation

28 kanaler

✔ Termoruder

Din vej til

pr. md.

pr. md.

pris 1. år
TV - RadioMin.-4.788,Antenne - Parabol

BUM!

• Tagarbejde, reparationer og nyt
• Montering og reparation af loft,
gulve og vægge
• Opsætning af køkkener
• Tilbygninger
• Montering og reparation
af vinduer og døre

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

✔ Forsikringsskader
✔ Vinduer og døre

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

BROAGER
SKOLEGADE 2

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk
Hej Hans-Ole
Uge 12. Denne annonce, bare med anden tekst i
bunden, se vedhæftet.

&

TLF.: 74 65 24 26

GRASTEN
RADIO
6300 GRÅSTEN

MOBIL: 40 27 26 39

K. Sørensen
Byg - din
vej til godt håndværk
SØNDERBORG
BILLED
Kirkegårdsvej&11
•
6300
Gråsten
LYD SERVICE APS

Ring på Sjællandsgade
23 39 54 2026
ogSønderborg
snak godt håndværk med Kedde
· 6400
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dk

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

HUSK: vi har åbent hver dag i påsken fra kl.
11.30.
Uge 13
Samme annonce, men med denne tekst i bunden.

Husk at købe billet til Sønderjysk Kaffebord
søndag
d. 10. april.
- Vi er
autoriseret
forhandler

af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

AFHENTNINGSTILBUD
Schnitzel Wiener Art med tilbehør
Stort flot stjerneskud

130,kr. 85,kr.

HVER FREDAG:
5 stk smørrebrød

kr.

125,-

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

Ring til Allan Greve på

25 46 00 55
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com

Gudstjenester og andre aktiviteter
Lørdag den 20. august ................... kl. 16.00 ........Koncert i Slotskirken
Søndag den 21. august .................. kl. 09.30 ........Gudstjeneste i Kværs kirke
Søndag den 21. august .................. kl. 11.00 ........Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Slotskoret Gråsten begynder en ny sæson

Jutlandia Saxofonkvartet

Torsdag, den 25. august kl. 17.30-19.00

Gråsten Slotskirke
Lørdag den 20. august 2016 kl. 16.00

i præstegårdens mødelokale på Slotsbakken 1 i Gråsten.
Nye sangere fra 18 år er velkomne!
Foto: Tove Hansen

Musikken er en blanding
af Johann Sebastian Bach,
Jean-Baptiste Singelée, Igor Stravinsky,
Krzysztof Penderecki og Astor Piazzolla
Jutlandia Saxofonkvartet består af:

Henriette Jensen, sopransaxofon
Kasper Hemmer Pihl, altsaxofon
Michael H. Lund, tenorsaxofon
Florián Navarro, barytonsaxofon
Der er fri entre, men bidrag til årets
julehjælp modtages med tak
Efter koncerten serveres en forfriskning

Er du interesseret i turen til Wittenberg
”I Luthers fodspor”, kan du finde en
folder med oplysninger i vore kirker
eller kontakt kirkekontoret.

40 år som sognepræst i Folkekirken
Gråsten Slotskirke var
smukt pyntet, stolerækkerne var fyldte og
menigheden fejrede,
at sognepræst Niels
Refskou kunne fejre sit
40-års jubilæum som
præst i den danske
folkekirke.
”40 år som sognepræst
og 4 tillægsår som kirkesanger under den samme
arbejdsgiver er omregnet

ca 16.100 dage”, konstaterede formand for GråstenAdsbøl menighedsråd Helle
Blindbæk i sin veloplagte
tale i slotskirken.
Niels Refskou har de seneste fire år været sognepræst
i Gråsten-Adsbøl-Kværs,
og Helle Blindbæk omtalte
hans karriere, der begyndte
i 1972, da han blev han
blev færdig som cand.
theol. fra Københavns
Universitet.
Fra 1975 til 1996 var
Niels Refskou sognepræst

i Greve. Senere blev det til
12 år på Kegnæs.
Helle Blindbæk nævnte,
at Niels Refskous omgang
med mennesker er i
særklasse.
”Du har – afhængig af
hvor du var sognepræst –
skabt faste rammer og taget
ansvar. Du har sat dybe



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

Grafisk
arbejde

Mediechef

Reporter

Ingrid Skovbo
Johannsen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Fotograf

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

at de kirkelige aktiviteter
fandt vej ud i dagliglivets

Sognepræst Niels Refskou
blev hyldet af formand
for menighedsrådet Helle
Blindbæk.

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

Ansv. redaktør

spor og skabt accept og begejstring. Du har sørget for,

Graphos Grafisk
Industrial
Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

Fotograf

Bogholder

Tove Hansen

Jette Nørlund Pedersen

Adm.
medarbejder www.graastenavis.dk

Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Bettina A. Jessen

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

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

100412

Af Gunnar Hattesen

højdepunkter og dermed
bredte kirkelivet ud i sognene”, lød det anerkende
fra Helle Blindbæk. 
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40 års jubilæum hos verdens
største osteløbe producent
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

I 40 år har Gråsten
været hjemby for
en ganske særlig
virksomhed.
Chr. Hansen, der har
hjemme på Sundsnæs nr.
10, runder et skarpt hjørne,
og det markeres med åbent
hus, smagsprøver og rundvisning på fabrikken.
Chr. Hansen er en
virksomhed med globale
udsigter. Virksomheden er
nemlig verdens største producent af enzymet osteløbe,
der får mælk til at stivne,
så det kan blive til ost.

Halvdelen af alle verdens
oste er således fremstillet
ved hjælp af Chr. Hansen
produkter, og fra fabrikken
i Gråsten bliver der året
rundt sendt produkter til
mere end 90 lande verden
over.
Selvom virksomheden
Chr. Hansen er en stor
virksomhed med flere afdelinger og desuden en vigtig
spiller på verdensmarkedet,
udgør Gråsten-fabrikken en
vigtig rolle i den samlede
virksomhed, og de mere
end 40 medarbejdere udgør
en gruppe der strækker sig
over flere arbejdsområder,
men med samme fokus for

Bymarch i
Rinkenæs
Af Kim Hansen

Rinkenæs Frivillige
Brandværn arrangerer
en bymarch fredag den
19. august kl. 17.00.
Bymarchen er for alle
borgere i byen, der har lyst
til at gå en tur i omegnen af
Rinkenæs.
Man skal blot møde op på
brandstationen i Rinkenæs,
når starten går kl. 17.00.
Der er ikke noget krav
om hvor lang tid, der skal
bruges, men det tager nok
lidt over 2 timer at gå de
10 km.
Det er gratis at deltage.
Efter start går turen
ud til den Gamle Kirke.
Derfra via den gamle kirkesti til Vårhøj og videre til
Lærkelunden. Der rammer
deltagerne Gendarmstien,
der følges via Dalsgård til
Sandager. Her er det muligt
at korte ruten lidt af ved
at gå op af Sandagervej og
tilbage til brandstationen.
Ellers følges Gendarmstien

til Stranderød og derfra
tilbage til brandstationen.
Ruten er så på 10 km.
160 brandmænd
Der er 3 kontrolposter
under vejs ,der skal passeres
og når turen er gennemført
udsteder brandværnet et
diplom til deltagerne.
Der er mulighed for
at købe ringriderpølser,
sodavand og øl på brandstationen, når deltagerne
kommer tilbage.
Bymarchen arrangeres
for at give alle mulighed
for at prøve den rute, der
skal benyttes lørdag. Her
vil ca. 160 brandmænd
fra Sønderjylland og
Nordtyskland gå den
samme rute i forbindelse med afviklingen
af den 30. Sønderjyske
Brandværnsmarch.
Rinkenæs Frivillige
Brandværn håber, mange af
byens borgere vil deltage, få
lidt motion og forhåbentlig
nogle hyggelige timer
sammen. 

Vinduespudsning til
private og erhverv.
Hjertmann Service Tlf. 22443777
www.hjertmannservice.dk

øje: produktion og distribution af osteløbe til mejerier
i hele verden.
Gråsten inviteres inden for
I forbindelse med 40-års
jubilæet torsdag den 1.
september inviterer en af
Danmarks største virksomheder gråstenerne til
åben hus på deres fabrik

på Sundsnæs. De ansatte
byder naboer og andre interesserede på eftermiddagskaffe, smagsprøver på oste,
der er fremstillet af Chr.
Hansen Osteløbe og selvfølgelig en rundvisning ind
til virksomhedens hjerte
– fabrikken hvor osteløben
fremstilles. 

BYGGEGRUND
på Island 3, 6320 Egernsund Sælges: Grunden er på 920
kvm og er tæt på skov og vand.

ALT HENVENDELSE TIL
CHRISTIAN BRODERSEN, MOBIL: 24878035

Åbent hus
Chr. Hansens enzymfabrik har igennem
40 år været en del af Gråsten. Dette
vil vi gerne markere ved at invitere
borgere i Gråsten til åbent hus
Torsdag den 1. september 2016 kl. 14-16
Sundsnæs 10, Gråsten
Fabrikken er omdrejningspunktet for Chr. Hansens
globale aktiviteter inden for osteløbe, der var det
produkt, som virksomheden blev grundlagt på i 1874.
Kom forbi og hør mere om os og vores produkter. Du
får også mulighed for at se vores produktion og smage
på lækre oste, der indeholder vores produkt. Derudover
byder vi på kaffe og kage og sodavand til børnene.
Obs: Tilmelding nødvendig. Venligst send navn/antal til
dkbibg@chr-hansen.com eller ring til Birgitte Brostrup van Gennip på
53390549. Tilmeldingsfristen er den 24. august.

Chr. Hansen A/S
Sundsnæs 10, Gråsten
dkbibg@chr-hansen.com

WWW.CHR-HANSEN.COM
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”Til opstandelsens morgen sover han, den største af alle tyskere,
Germaniens og de nordiske landes profet.
På det sted i Slotskirken i Wittenberg, hvorfra augustinermunkens hammerslag i 1517 drønede gennem verden, hviler nu
sandhedsvidnet.
Den, som har øren at høre med, for ham lyder stadig disse
hammerslag. De er et vækkelsesråb til at tro på evangeliet og et kald
til at takke Gud, fordi han gav os denne mand, den frygtløse ridder,
der reddede os fra den romerske overtros mørke.”
Armin Stein

En rejse i Luthers fodspor
12. – 15. oktober 2016

Martin Luther,
1483-1546

Tag med på en spændende og indholdsrig busrejse i Luthers
fodspor til det skønne Sachsen-Anhalt og Thüringen.
Arrangører: Gråsten Avis, Bov Avis, Gråsten Rejser,
Quorps Busser og Gråsten-Adsbøl Menighedsråd

Onsdag 12. oktober: Udrejse, Wartburg

Der er afgang fra Ahlmannsparken, Gråsten, kl.
06.00 og fra Kruså Bankocentret kl. 6.15.
Vi kører ned gennem Slesvig-Holsten til Hamborg. Undervejs får vi
kaﬀe og rundstykker. Syd for Hannover holder vi en frokostpause.
Derefter fortsætter turen via Hildesheim og Göttingen, hvor vi
drejer fra motorvejen og følger vejen langs med floden Werra tæt
på den gamle grænse til Østtyskland og kører direkte til Wartburg,
hvor vi skal opleve borgkomplekset, hvor Luther søgte tilflugt
efter at han var blevet lyst i band i Worms 1521. Her boede han
under navnet Junker Jörg og det var her han oversatte Det Nye
Testamente fra græsk til tysk – efter sigende på bare 10 uger.
Efter besøget på Wartburg kører vi til Best Western Hotel i Halle,
hvor vi skal overnatte samtlige nætter. Efter indkvartering er der
aftensmad på hotellet.

Torsdag 13. oktober: Erfurt, og Eisleben

Efter morgenmaden kører vi til Erfurt, hvor
Luther læste på universitetet og senere blev munk.
Vi besøger Augustinerklosteret og kirken, hvor
Luther boede som munk i årene 1505-1511.
Derefter kører vi til Erfurts Dom-kirkeplads. Efter at
have besøgt Krämerbrücke (Europas længste brogade)
vil der blive et par timer til fri disposition og frokost.
Efter frokost ser vi Erfurts Domkirke og St. Severinkirken. Midt på eftermiddagen
forlader vi Erfurt og kører mod nord til Eisleben,
hvor vi skal se Luthers fødehus. Derefter kører vi
”hjem” til vores hotel, hvor der er aftensmad.

Fredag 14. oktober: Lutherbyen Wittenberg

Her tilbringer vi hele dagen med besøg i byen, hvor Luther
boede og underviste og reformerede i 36 år (1512-1546).
Vi besøger det gamle augustiner-kloster, det nuværende
Lutherhalle, verdens største reformationsmuseum. Klosteret
blev opløst i 1522 og i 1536 skænkede kurfyrsten Luther dette
hus, hvor han boede med sin familie indtil sin død i 1546.
Vi skal også se Slotskirken med Luthers og Melanchtons
grave samt ”tesedøren,” hvor Luther opslog de 95 teser.
Stadtkirche eller ”St. Marien” hvor Luther foretrak
at prædike, er også en del af programmet.
Det helt specielle ved Slotskirken på dette tidspunkt er, at
Dronning Margrethe ll har designet og indviet det nye antependium.

55 spillede skat
i Gråsten
Gråsten Skatklub samlede 55 kortspillere til
klubaften i Ahlmannsparken.
1. runde
1. Gunnar Schmidt, Uge, 1611
2. Poul Erik Rinkovski, Egernsund, 1334
3. Johan Eskildsen, Felsted, 1268
4. Dieter Klein, Kliplev, 1015
5. Robert Petersen, Gråsten, 1013
6. Ejnar Marquart, Gråsten, 1001
2. runde
1. Peter Alnor, Felsted, 1439
2. Johan Eskildsen, Felsted, 1282
3. Orla Rodenberg, Padborg, 1130
4. Poul Erik Rinkovski, Egernsund, 1098

5. Jes Midtgaard, Gråsten, 1045
6. Arne Mylin, Broager, 1025
Nye medlemmer
1. runde kun 18 spil
1. Karl Erik Lund, Gråsten, 898
2. Peter Nordbag, Ullerup, 591
3. Børge Hansen, Gråsten, 200
2. runde kun 18 spil
1. Gitte Nielsen, Felsted, 959
2. Peter Nordbag, Ullerup, 547
3. Karl Erik Lund, Gråsten, 392

Tak fordi du handler lokalt

GRÅSTEN
Lejlighed til leje.

Ca. 80 m2, flot ny istandsat
3-værelses lejlighed med
udsigt over Slotssøen.

LEJLIGHED SLOTSBAKKEN

Leje 4550 kr.

Nyistandsat 3 værelses lejlighed med bl.a. nyt køkken.
Ca. 86 m² + vaskekælder og depotrum. Ledig 1. november

Klar til indflytning.

Pris kr. 3.950 + forbrug pr. måned. Depositum: 3 mdr. leje.

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

Se mere på www.felsted-radio.dk under lejligheder

TELEFON 74 68 60 66

Kom og oplev
forfatteren

Tine Enger

Lørdag 15. oktober: Magdeburg og hjemrejse

Efter morgenmaden kører vi til Magdeburg, hvor Martin Luther i
1524 blev tilkaldt og prædikede og dermed forårsagede byens frafald
fra den romersk-katolske kirke. hvor Katarina den Store døde.
Vi spiser en let frokost og fortsætter hjemturen via Celle,
hvor Dronning Caroline Mathilde døde i 1775 kun
23 år gammel og blev bisat i St. Marienkirche.
Efter et lækkert aftensmåltid uden for Soltau fortsætter turen
hjemover og forventer at være ved grænsen ca. kl. 21.30.
Pris pr. pers. i dobbeltværelse 3.495 kr. Tillæg for enkeltværelse 300 kr.
Priserne er beregnet ud fra et fast deltagerantal, hvorfor der tages forbehold for turens afvikling.
Prisen inkluderer: * Ophold i dobbeltværelse med bad/toilet i 3 nætter
* Halvpension (morgen- og aftensmad alle dage). Der er ikke inkluderet frokost
* Rejseledere og rundvisningsguider
* Udflugter og entré til de i programmet nævnte steder.
Ikke inkluderet i prisen: * Personlige udgifter, drikkevarer og rejseforsikring.
Tilmelding: Senest den 31. august 2016 til Helle Blindbæk, pr. mail hebl@privat.dk
eller tlf. 4040 6077. Tilmeldingerne vil blive noteret i den rækkefølge de indgår
Betaling: Efter tilmelding vil der blive fremsendt en bekræftelse og en regning på
beløbet, som bedes indbetalt senest den 15. september 2016 på konto 5953-38044120
Rejseledere: Paul Møller, Østerskovvej 51, Kollund
Tlf. 7467 0709 / 2163 3807
Helle Blindbæk, Smedebakken 7, Adsbøl Tlf. 4040 6077
Gunnar Hattesen, Højmark 5, Rinkenæs Tlf. 2116 0683
Alle tre rejseledere står til rådighed med yderligere oplysninger

Fredag den 19. august
fra kl. 15.00 til 17.30
Tine Enger er aktuel med en ny digtsamling ’mens jeg passer min have’,
der netop er udkommet.
Haven bliver symbol på et sted og et liv - det indre, det nære og den verden,
der både kalder, lokker, skræmmer og foruroliger. Vadehavskunstneren
Else Pia Martinsen Erz har bidraget til digtsamlingen med sanselige billeder.

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

En gave lige så holdbar som
modtageren
Sognepræst Hanne
Christensen fremhævede
Niels Refskou som et varmt
menneske, som øser ud af sit
gode humør.
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Bloms Zoneterapi
v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

 Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen

Gråsten-Adsbøl-Kværs
fejrede søndag et
ganske usædvanligt
jubilæum.
Mens biskopper, provster,
præster og menighedsrådsmedlemmer forgår, så
består Niels Refskou.
HYGGELIGE
OMGIVELSER

Det er for længst en
fastslået kendsgerning, og
søndag kunne han så fejre
40 års jubilæum.
Det ganske usædvanlige jubilæum blev
fejret efter gudstjenesten i
Ahlmannsparken, hvor 130
mennesker var mødt op.
Her blev Niels Refskou
behørigt hyldet af flere

talere. Blandt andre formand for menighedsrådet
Helle Blindbæk, den
nye sognepræst Hanne
Christensen, og Niels
Refsskous gode ven Jens
Bladt fra Kegnæs.

"40 år - det er da godt
gået. Jeg var slet ikke født.
Mine forældre havde slet
ikke mødt hinanden",
sagde Hanne Christensen
i sin muntre tale, hvor hun
omtalte det gode samarbejde med ham, da hun
for 8 år siden blev præst i
Holbæl.
Menighedsrådets gave
til jubilaren var et sæt
manchetknapper, som var
udført af guldsmed Claes
Meinche. 

Fårhus Forsamlingshus

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

N U I B O RG E

N

Menighedsrådets gave var et
sæt manchetknapper.


Foto Jimmy Christensen

Gårdbutik

Tlf. +45 7465 0949 · info@benniksgaardhotel.dk · benniksgaardhotel.dk

Nyd roen og den
skønne stemning
på Benniksgaard
Hotel

Nyd en
lækker middag
fra vores
a la carte
restaurant

Velkommen til
skønne Benniksgaard

Tøm fryseren!

- 25%
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbudene gælder i uge 33

på ALLE frostvarer
- også økologisk

• Kylling
• And
• Kalkun
• Gås
• Lam

Grænseoverskridende
specialiteter
...og andet godt

Velkommen i Benniksgaardbutikken

Hos Benniksgaardbutikken har vi et bredt udvalg af lækre
specialvarer der nøje er valgt ud for at sikre den bedste kvalitet
samt et bredt sortiment.
Åbent tirsdag-søndag 9-17
Sejrsvej 101, Rinkenæs · 6300 Gråsten · Tlf. +45 7311 5845 · info@benniksgaardbutik.dk · benniksgaardbutik.dk

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 33.indd 1

12-08-2016 13:37:05

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester
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Din lokale håndværker
Alt malerarbejde udføres
Kvalitet til tiden

Egernsund Malerforretning

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

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

Bygningskonstruktør, murermester

Hvis din bil
kunne vælge

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

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

Reparation og service
af alle bilmærker

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Kioskvarer og gaveartikler
Annonce.indd 1
mv.

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

Gisselmann

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

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

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Tørsbøl Byg

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

v. Lars Festersen

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

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

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

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

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

Godt håndværk
der er omfattet af

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

v/ Peter Veng
Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 · Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

www.el-teknik.dk

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

aut. el-installatør

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

Tømrer Gården

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

EK el -service

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

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

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

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

QUORP’S BUSSER
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer
i både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klimaanlæg.
Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.

“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”
E’ Handymand fra Ketting

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

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

QUORP’S BUSSER ApS
Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
mail@quorpsbusser.dk

28-01

Prinsessen besøgte SOS Børnebyerne
Af Bodil Glenthøj

Prinsesse Benedikte
er protektor for SOS
Børnebyerne. Da hun jo
som regel er Gråsten
Slot på det tidspunkt,
hvor der er torvedage,
har vi tit talt om, at
det ville være dejligt,
hvis hun besøgte vores
stand. Så i år sendte
vi et brev og spurgte,
om hun havde lyst til at
besøge os. Vi fik svar
tilbage fra Amalienborg
om, at det ville hun
gerne. Og hun ville
komme lørdag midt på
formiddagen.
Lørdag oprandt med regn,
som var vedvarende i første
omgang, så vi var spændte
på, om hun ville vente på
regnens ophør. Men ca.
kl. 11 kom hun gående fra
slottet med opslået paraply
og ledsaget af en hofdame.
Det var en meget smilende og venlig og interesseret

prinsesse vi fik besøg af.
Det hele foregik muntert og
afslappet.
Vi fortalte lidt om lokalgruppens arbejde, f.eks. om
hvordan vi får gevinster
samlet ind til vores tombola
fra kommunens handlende.
Vi talte om, hvordan lokalgruppernes indtjeninger
i 2016 går til 4 projekter
i Laos og Cambodja - en
børneby, et ungdomshus,
en skole og et socialprojekt.
Prinsesse Benedikte talte
med begejstring om hendes
besøg i SOS Børnebyer.
Hun havde været særlig
optaget af et møde med
en ung kvinde opvokset

i en børneby i Nairobi i
Kenya, som var til stede
ved SOS Børnebyernes 50
års jubilæum i 2014. Hun
har taget en kandidatgrad
i Holland i psykologi og
pædagogik og har en drøm

om hjemme i Kenya at
starte gratis dagpleje for
enlige mødres børn, så
mødrene kan arbejde. Hun
ønsker at give børn en
chance i livet, som hun selv
har fået. Det er den slags

oplevelser, der viser, hvad
SOS Børnebyernes arbejde
betyder.
Mens vi talte holdt op det
med at regne, og solen skinnede fra en skyfri himmel,
da prinsessen gjorde klar til

at gå. "Det var Dem, der
kom med solen", sagde vi til
hende.
”Jamen, så har man da
gjort en god gerning i dag"
sagde en smilende Prinsesse
Benedikte. 

Prinsesse Benedikte kastede
glans om den lokale afdeling
af SOS Børnebyerne ved at
besøge deres stand i Slotsgade.


Fotos Tove Hansen

Tak fordi du handler lokalt

Tag udfordringen
op til Bridgens Dag
Mange fik en dejlig løbetur.

65 til Gråsten Løbet

Foto Tove Hansen

Gråsten Løbet samlede
65 friske løbere, og
var arrangeret af
Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening.
Løberne kunne vælge
mellem 6 og 12 kilometer
ruter. 

Løbsleder Mette Jochimsen
var klar til afgang.


Foto Tove Hansen
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Har du lyst til at prøve kræfter med verdens
sværeste kortspil? Nu har du chancen!
Gråsten Bridgeklub slår dørene op i
Ahlmannsparken på ”Bridgens Dag”
den 28. august fra kl 13.00 til kl. 16.00.
Kom og kig garvede spiller i kortene
eller få kort i hånden og spil selv!
Alle – uanset alder – er velkomne.
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TILLYKKE

SØLVBRYLLUP

Tillykke

Lone og Ole Nielsen
Møllegade 34 Broager, har

Sæt kryds

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

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

Denne smukke unge mand
fyldte 50 år den 2. august.

Onsdag den 24. august.
Været gift i 25 år.

Tillykke Jens Simon Ruby
fra Esther og Knud.

Der er morgensang kl. 8.00.

Hej Heino

Hej Kenn

Tillykke med de 40 år
tirsdag, den 16. august

Hjertelig tillykke med din
60 års fødselsdag
den 19. august.

Vi glæder os til festen
Frederik, Maria,
Tina, Mor og Far

God sundhed fremover.
Kærlig hilsen
TRACV

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

Hjertelig
tillykke

Gråsten

Besøg på Røllumgaard,
Røllum Bygade 53, Aabenraa

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik

Onsdag den 7. september kl. 14.30 - ca. 17.00

Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92

Er vejret til det, går vi en tur i marken og kigger
på grøntsager. Der vil siden være lidt smagsprøver
og mulighed for at handle i butikken.

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

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting
Afhentning og udbringning efter aftale

1972-2016 44 år med teater

Et stort hjertelig tillykke skal
hun have, fra os som elsker dig
Familien i Norge
Mormor og Bestefar

Vi starter med kaffe og kage, mens vi hører om deres
produktion af gourmetkyllinger og grøntsager.

Tillykke

Begrænset deltagerantal.
Pris 80 kr. inkl. kaffe og kage.
Samkørsel fra Ahlmannsparken kl. 13.45
TILMELDING FFRA DEN 18. AUGUST KL. 8.00
TIL SENEST DEN 31. AUGUST.
Til Anne Køcks på tlf. 23 34 09 05

Det lille Teater, Gråsten

Vor dejlige prinsesse Laura
fylder 6 år den 19. august

Du ønskes hjertelig
tillykke med de 40 år
den 16. august
Alt godt fremover
S-L-C-B-C-N-V-M-T-M-B-M

Livsglædens nødvendighed
Om tilværelsens muntre alvor ved Erik Lindsø.

Rinkenæs Frivillige Brandværn

Onsdag den 24. august kl. 14.30 i Ahlmannsparken.

GENOPSÆTNING

”ELVIS”

BYMARCH

Pris: kr. 50,- incl. kaffe og kage.

Søndagscafè

En forestilling om livet!

MAD-MUSIK-TEATER

Søndag den 4. september kl. 12.00 – 14.00
I Ahlmannsparken Gråsten

Tirsdag den 23. august kl. 19.00
Onsdag den 24. august kl. 19.00

Dagens middag: Flæskesteg med tilbehør.

Mad og musik fra kl. 19 teater fra kl. 20
Pris inkl. 3.stk. teatersnitter og kaffe kr. 150,Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67
eller www.lilleteater.dk

inviterer til

En af landets mest efterspurgte foredragsholdere – tidligere
forstander på Rønshoved Højskole Erik Lindsø
sætter tilværelsen under lup på sin muntre facon.

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

TILMELDING SENEST MANDAG DEN 29. AUGUST
Til Anne Køcks tlf 23 34 09 05
Husk vandgymnastik begynder uge 35.

Fredag den 19. august kl. 17.00
med start fra brandstationen.

Du kan vælge at gå 10 km. eller
korte af ruten til ca. 8 km.
Ruten går fra brandstationen til den Gamle Kirke,
til Lærkelunden, på Gendarmstien til Stranderød
(evt. Sandager) og tilbage til brandstationen.
Det er gratis at deltage og der udstedes
diplom til alle deltagere.
Der er mulighed for at købe ringriderpølser, sodavand
og øl når i kommer tilbage til brandstationen.
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 21. august kl. 11.00
ved Hanne Christensen

ADSBØL KIRKE

Søndag den 21. august. Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE

Søndag den 21. august kl. 10.30
ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 21. august kl 11.00
ved Irene Engelstad

KVÆRS KIRKE

Søndag den 21. august kl. 9.30
ved Hanne Christensen

NYBØL KIRKE

Søndag den 21. august kl. 10.30. Friluftsgudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKEN
Søndag den 21. august kl. 10.30
ved Marianne Østergård Petersen

VESTER SOTTRUP KIRKE

Søndag den 21. august. Friluftsgudstjeneste
på Sandbjerg ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Søndag den 21. august kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem. Friluftsgudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 21. August, 14 Uhr, Gottesdienst
in der Kirche in Holebüll
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Elvis på plakaten
Af Gunnar Hattesen

“ELVIS” fik i foråret en
kæmpe succes på Det
lille Teater.
”Derfor genopsætter vi
forestillingen”, fortæller

formand for Det Lille
Teater, Ole Gaul Nilum.
Det sker mandag den
23. august og tirsdag 24.
august.
Forestillingen sætter fokus
på det evig gyldige spørgsmål: Hvad er egentlig det

vigtigste her i livet? Lyver vi
lidt for os selv? Lever vi et
liv, hvor det er bedre, som
det udadtil ser godt ud,
end det føles indeni? Når
vi overhovedet at kigge op
over kanten af alle de dagligdagsting, der skal ordnes
med arbejde, forældremøder, indkøb, rengøring og
rydde op.

Elvis er en forestilling for
alle, der skænker deres liv en
tanke.

Publikum møder to
kvinder Kirsten Jensen og
Underbo, der på hver deres
måde gør op med deres
eget billede af sig selv og
deres liv. De bor i samme
opgang, men har aldrig
udvekslet et ord med hinanden – men den mur bryder den ellers så forsigtige
og pæne underbo ned.
Svend Aage Wolf er pennefører til manuskriptet,
der er blevet til i et samarbejde mellem Merete Fog
Jensen og Ellen Langager
Kristensen. De tre har
arbejdet sammen omkring
instruktion og opsætning.
Gunnar Brodersen står for
opbygningen af scenen,
og Alice Wollesen for
kostumerne.
Elvis genopsættes, fordi
det var en stor succes, og

stykket spilles ekstra 2
gange i august.
”Teateret vil gerne sætte
rammen om en anderledes
teateraften”, nævner Ole
Gaul Nilum.
Kl. 19.00 serveres 3

revysnitter og kaffe og
Helle Damkjær eller
Mogens Heise Olsen spiller
musik til maden. Selve
forestillingen starter kl.
20. 

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

Fakta
Spilledatoer
Tirsdag den 23. august kl. 19.00
Onsdag den 24. august kl. 19.00
Forestillingen spilles i den lille sal i skolestuen, hvor
antal af pladser er begrænset.
Billetpris inkl. mad, kaffe: 150 kr
Billetbestilling på www.lilleteater.dk eller
tlf. 74 65 37 67

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

Præcisering
Bjarne Rasmussen,
Rinkenæs, er udtrådt
af skolebestyrelsen på
Gråsten Skole.
Det jobskifte, der var tale
om, var hans jobskifte pr.
01.04.2014, som dog er
efter, at han i sin tid indtrådte i skolebestyrelsen.
Han har stadig selvsamme job i Jyske Bank i
Padborg, som han tiltrådte
01.04.2014 – og han er
ikke på vej til noget andet.
Det der så er sker i hans
nuværende job som er
ændret pr. 01.01.2016 er, at
bankens markedsområde
for den afdeling han er ansat i - Padborg afdelingen,
der dækker alt hvad der
hedder Transport-branchen
- er blevet udvidet til at
dække hele Danmark,
hvorfor han nu kører i hele
landet, og derfor nogle
gange er temmelig sent

Verner Christiansen
* 19. november 1947

hjemme. Andre gange har
han overnatninger ude
f.eks. i København eller
Nordjylland hvorfor det nu
var endog temmelig vanskeligt at forene med møder
i Skolebestyrelsen. 

er uventet gået bort
Broager, den 30. juli 2016
Familien
Bisættelsen har fundet sted

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Misse Johannsen’s

Tak fordi du
handler lokalt

bisættelse fra Adsbøl Kirke.
Tak til naboer for besøg og venlighed.
Tak til hjemmeplejen for god pleje.

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
Lukket søndag

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

Venligst Maria, Anders og Helga

Håbet og kærligheden er
vigtige for vores liv

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Hans C. Sørensens

- men hvilken rolle spiller troen, når livet slutter?

bisættelse

Tak for blomster, penge og fremmøde.
Tak til børn, svigerbørn og børnebørn for hjælp
og trøstende samvær.
Tak til vores præst Hanne Christensen for en dejlig tale i kirken.
Tak til alle på Kløvermarken for blomster, penge, besøg
og fremmøde og til sidst mange tak til alle de dejlige
mennesker fra Dalsmark, som er kommet hos os i
rigtig lang tid og har hjulpet os på bedste vis.

Uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej, vil
de værdier, der gav mening for dit liv, også være en
atur-lig del den måde, du siger farvel.
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer
ydet bistand til alle trosretninger. Vi står altid til rådig
hed for en uforpligtende personlig samtale, hvor vi lyt
ter til dine ønsker og herefter nøje forklarer, hvordan vi
kan hjælpe. Du kan læse mere om "Min sidste vilje" på
www.helmichbegravelse.dk

Nu er her så stille.
På familiens vegne
Else Sørensen
Tørsbøl

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

Torben Buhrkall Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg
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Broager

Skelde Ringridning blev et vellykket arrangement.

Fotos Gitte Gregersen

130 til spisning i Skelde
Broager Lokalbestyrelse

SVØMNING MARINA FISKENÆS
Start uge 35: Ledige pladser mandage og onsdage. Mandag den 29. august
kl. 08.00 – 08.50. Onsdag den 31. august kl. 08.00 – 08.50. Slutter uge 49.
Ferie uge 42. I alt 14 gange pris kr. 770,00. Tilmelding til Bent Gundesen
tlf. 7444 2727 mellem kl. 12.00 og 13.00. Beløbet bedes betalt til
Broager Sparekasse senest 29. august. Reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183.

Af Gitte Gregersen

Skelde Ringridning blev
forleden afviklet for 20.
gang og det blev en
succes.
Fredag aften var det

cykelringridning med udklædte cykler, der dystede
om ringen.
Lørdag var det ryttere til
hest, der skulle dyste. Det
startede med markering af
20 års jubilarer og andre
jubilarer. Derefter var det

optog gennem byen med
musikvogn og børn på
cykler. Der blev det dystet i
to galger og
børnene dystede på cykler
om at tage flest ringe. Om
aftenen var der spisning i
teltet med 130 tilmeldte. 

STØT VORE SPONSORER – De støtter os

Næste annonce forventes uge 34 her i Gråsten Avis.

MARINA MINDE FESTIVAL
27. OG 28. AUGUST 2016
Begge dage fra kl. 10.00
Maritimt loppemarked
Kapsejlads - mest for sjov
Salg af brugte både
Frokostjazz på restaurant VÆRFTET

Træningstider 2016/2017 for
EKIF Håndbold

Egernsund Kultur- og Idrætsforening
Træningstid
Tirsdag

Kæmpeprogram for børnene, grillpølser og
drikkevarer, musikalsk underholdning m.m
Onsdag

Marina Minde - Marinavej 4 - DK-6320 Egernsund - Mob: +45 4045 5860
Tilmelding: til maritimt loppemarked og kapsejlads på marina@marinaminde.com
SE DET FULDE PROGRAM PÅ WWW.MARINAMINDE.COM

Hold

Trænere

Start

KL. 13.00-14.00

Gymnastik ældre

Kirsten Christense

23. august 2016

KL. 16.45-17.30

U4-6 børn

Maria Asmussen

23. august 2016

KL. 18.00-20.00

Senior damer

Jesper Schlaikjer

23. august 2016

KL. 09.00-11.00

Dagplejebørn og
hjemmegående
med børn

Majbrit Clausen

24. august 2016

KL. 14.00-15.00

Gymnastik ældre

Kirsten Christensen

24. august 2016

KL. 16.00-17.30

U10 børn

Marianne Markussen

24. august 2016

KL. 18.30-20.30

Herrer

Niels Jørgensen

24. august 2016

Har du spørgsmål, kan du kontakte formanden for EKIF Håndbold,
Majbrit Clausen på tlf.: 41 98 17 74
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SUPER GODT
SUPER
BILLIGT SUPER DAGE
KYLLINGESPYD
Pålæg
Ferske eller marinerede

Peter Larsen
kaffe

3- Stjernet

Grå

10 stk

Broager

FRIT VALG

4995

Fersk Svinemørbrad

00
11

Gårdæg

5x400 gr

SPAR 12,75

00
100

Pr ½ kg

00
20
SLAGTERENS
Grillpølser

Lurpak smør
eller smørbar

SPAR 84,75

12 stk

00
20

00
10

Coop Revet ost
FRIT VALG

Sukker

ET
HJEMMEL AV

250 gr

00
10

8 stk

00
45

1 kg

95
4

Hakket
oksekød

6-10%
1 kg

00
49

Danske majs

Max 4 ps pr kunde

Faxe Kondi, Pepsi
eller Nikoline

Kl. 1

00
4

Carlsberg
eller Tuborg

ÄNGLAMARK
4 Køkkenruller
eller 8 toiletpapir

+ EMBL

Coop fersk
Kylling
1200 gr

2900

FRIT VALG

150 cl

1000

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

Valnøddebrød

00
20

Pistaciestang

2500

Max 6 fl pr kunde

30 stk

9995

Max 2 ks pr kunde

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

1/4 økologisk ost
Danbo 45%
Ca. 2 kg

2000

KUN SØNDAG DEN 21. AUGUST

Kærgården

95
119

Menú to go
Vælg selv kød
+ tilbehør

KUN FREDAG

12000

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

SPAR
14,95

200 gr

95
6

Max 5 stk pr kunde
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Heste på springtur Broager Private Børnehus fejrede
i Broager
75-års jubilæum med åbent hus
To heste så tidligt søndag
morgen deres snit til at
løbe ud af deres sædvanlige
indhegning.

De to heste blev set løbe
rundt på Brovej i Broager,
men blev indfanget og kom
atter ind i indhegningen. 

Tur til
Jollmands Gaard i Holm
Den 15. september

Den nye legeplads hittede hos børnehavebørnene.

med afgang fra kirken kl. 13.00
derefter kaffe Hos Risa
Pris kr. 150.00,Tilmelding senest den 5. september
til Thea på 20760137

Af Signe Svane Kryger

Børn, voksne, forældre og

tidligere børnehavebørn var
mødt op for at fejre 75-års
jubilæum i Broager Private

Julehygge
Den 3. december kl. 14.00 i
Kernehuset på Møllegade
med underholdning, kaffe, kager og amerikansklotteri

Vor kære storebror

Pris kr. 60.00,-

Henry A. Villesen

Tilmelding senest den 25. november
til Thea på 20760137

Juletur til Flensborg

har fået fred

Ulla, Flemming, Erling, Lindy
svoger og svigerinder

Foto Signe Svane Kryger

Børnehus og for at glæde
sig over den nye legeplads
til børnene.
Ny legeplads
En splinterny legeplads
fyldt med cykler og spilleklar fodboldbane kan de
næsten halvtreds børn fra
Broager Private Børnehus

Den 15. december med afgang kl. 13.00 fra
kirken middag på Frøslev Kro ca. kl. 18.00
Pris kr. 175.00,Tilmelding senest den 3. december
til Thea på 20760137

Lotto
Den. 3 september kl. 14.00

Lotto
Den 1. oktober kl. 14.00

Generalforsamling og lotto
Den 29. oktober kl. 14.00

Keglen
Starter den 5. september kl. 13.00
har du lyst til at være med så ring til
Bente på 30129644 om kørsel

Motion
Starter den 7. september
ring for at høre nærmere ved Viggo på 22979930
Bestyrelsen

BROAGER BADMINTON

Tilmelding til Broager Badminton,
motionister
Torsdag den 18. og mandag den 22. august
kl. 19.30 i Broager-Hallen
Kontaktperson i hallen er Njal Gundersen
Følgende tider er til rådighed:
Mandag ..... kl. 16.00 til 18.30 og kl. 19.30 til 22.30
Onsdag ..... kl. 16.00 til 19.30
Torsdag ..... kl. 16.00 til 17.30 og kl. 18.30 til 22.30
Fredag ....... kl. 17.30 til 22.30
Pris pr. bane er: kr. 1.200,- for sæsonen 2016-2017

nu boltre sig på, når de er
ude at lege.
De 450 kvadratmeters
tennisbane, som børnehavebørnene nu kan cykle og
lege på, er købt af genboen
og med hjælp fra blandt
andet forældre er det nu
blevet lavet om.
Den tidligere leder
Gerda Clausen har længe
kæmpet for at få lagt jord
til børnehaven, og det var
også hende der indviede og
klippede snoren til det nye
stykke legeplads.
Omkring 100 mennesker
fejrede jubilæet og den nye
indvielse, hvor der var lagt
op til hygge med kaffe og
kage. 

Rygsæk
En 30-årig kvinde fra
Broager fik forleden stjålet
en Eastpak-rygsæk, som
indeholdt værdier for 4.185
kroner. Tyveriet skete,
mens hun ventede ved et
busstoppested i Guderup. 

13

Stort rykind i Skodsbøl

Alssundorkestret har adskillige m4edlemmer fra Broagerland.

Alssundorkestret på jagt
efter 4 nye medlemmer
Af Gunnar Hattesen

Alssundorkestret er på
jagt efter nye medlemmerer. Amatørorkester
har Christian Balslev
som dirigent.
Han er tidligere
violinist i Sønderjyllands
Symfoniorkester.
Alssundorkestret er en

bred sammensætning af
musikere - violin, cello,
bratsch, fløjte, klarinet og
fagot - men savner flere også gerne obo og horn.
Orkestret afholder 4-5
koncerter om året, bl. a på
Augustenborg Slot, Broager
Salen og i forskellige kirker.
Repertoiret er bredt og
spænder fra klassisk musik

over danske sange til operette og musical stykker.
Der øves hver mandag
aften på EUC i Sønderborg
fra august til maj.
Interesserede kan
henvende sig til formand
Jørgen C.S.
Jacobsen, tlf: 61339693
eller dirigent Christian
Balslev, tlf. 27218250. 

Søndervig

Sandskulpturfestival
Lørdag den 3. september

Fra nær og fjern myldrede det med gratulanter, som kom for at lykønske vognmandsfirmaet P.
Christensen & Sønner i Skodsbøl med 90 års jubilæet.
Foto Jimmy Christensen

SKELDE GF

Gymnastik / volleyball /
badminton 2016/2017
DAG

TID

HOLD

START

Mandag

17.30 til 18.30

Paul 7444 2486

05.09.2016

Tirsdag

17.00 til 18.00 Turbofræs for piger og drenge
Elise 2818 0446
5 - 8 år

06.09.2016

Tirsdag

18.30 til 19.30 Gymcross

Onsdag

17.30 til 18.30

Oplev Afrikas vilde dyr i Søndervig Sandskulpturfestival ved Ringkøbing.

Badminton

VED

Cathrine 2097 9636 27.09.2016

Volleyball
For drenge og piger, mænd
Bent 2861 3002
og kvinder i alderen fra 16 til?

07.09.2016

Deltagerne inviteres med på safari i Afrika, hvor der er bjergtagende landskaber
og savannens vilde dyr. 12.000 tons vestjysk sand er omsat til et imponerende
indblik i Afrikas dyreliv. Det er 38 af verdens mest anerkendte sandskulptører,
som har udført opgaven med at genskabe det afrikanske kontinent.

Torsdag

17.00 til 18.30 Spring knægte og tøzer
fra 8 år

Thomas,Allan og
Cecilie 2614 0710

Søndag

10.00 til 11.00 Mor/Far og Barn
fra 1- 3 år

Thomas og
06.09.2016
Natascha 2614 0710

Efter opsamling kører vi til Varde Miniby, som vi ser. Middagsmaden indtager
vi på en kro ved Lønne. Derefter kører vi over Nymindegab, Hvide Sande
til Søndervig. Efter vi har set sandskultutfestivalen får i kaﬀe. Hjemturen
går over Ringkøbing og Grindsted, hvor vi undervejs får en hot dog.

Søndag

11.00 til 12.00

Elise og Tove
2818 0446

Pris 650 kr,

som inkl. bus, entré til Varde Miniby og Søndervig Sandskulpturfestival,
rundstykke og kaﬀe, middagsmad, eftermiddagskaﬀe og hot dog.

Vildbasser fra 3 – 5 år
med en aktiv voksen

08.09.2016

11.09.2016

Aktiviteterne foregår i efterskolens hal, hvor intet andet er angivet.
Har du spørgsmål så kontakt Thomas Jacobsen telefon 26 14 07 10 eller følg med på
Skelde Gymnastikforening – facebook:skelde gymnastikforening / www.Skelde.dk
De to første gange er gratis prøvegange.
Kontingent børn: kr. 200,- / Voksenhold: kr. 275,- / Indefodbold: kr. 275,Tilmeld dig som medlem via www.Skelde.dk – online registrering.

AFGANG FRA
Kirketovet, Sønderborg ........ kl. 7.00
Nybøl Kirke .......................... kl. 7.15
Broager Kirke....................... kl. 7.20
Elektrikeren, Egernsund .......kl. 7.25
Ahlmannsparken, Gråsten ... kl. 7.30
Bageren, Rinkenæs............... kl. 7.40
Kruså Bankocenter ...............kl. 7.55
Bov Kirke............................. kl. 8.00
OK-tanken ved
Omfartsvejen i Padborg ....... kl. 8.05

BovAvis

Tilmelding til Gråsten Avis/
Bov Avis tlf. 2116 0683

Kortspil i Skelde Klubhus
KANASTA (kun for damer)
Starter mandag den 19. september 2016 fra kl. 13.30 til 17.30

SKAT

Starter mandag den 19. september 2016 fra kl. 19.00 til 22.30 for begyndere og
øvede ved spørgsmål kontakt Viggo Hansen på 30 89 66 79 / 74 44 04 16
Kontingent kanasta og skat: kr. 100,-

Vel mødt

SKELDE GYMNASTIKFORENING
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Sundeved

Uden kørekort Nydamskolen udfordrer alle
En 20-årig mand fra
Sønderborg blev tirsdag
eftermiddag stoppet af politiet på Stationsgade i Vester

Sottrup. Det viste sig, at
han kørte bil, selv om han
tidligere havde mistet sit
kørekort. 

Sundeved
Husholdningsforening
HØJSKOLEDAG
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 10.00-16.30

på Gråsten Landbrugsskole, Fiskebækvej 15, Gråsten.
Pris 250 kr. pr. person.
Tilmelding senest den 5. september 2016
til Kathrine - 74 467038.

VIRKSOMHEDSBESØG
Mandag den 19. september 2016
kl. 18.45 (præcis) - 20.30

på SIMENS A/S FLOW INSTRUMENTS, Coriolisvej 1,
Sønderborg (Ragebøl)
Tilmelding senest den 9. september 2016
(max 30 pers. - forbeholdt medlemmer)
til Jytte tlf. 74 467678 - 30357967 mail: jytteboysen@hotmail.com
Bestyrelsen

Det sker på Forsamlingsgården Sundeved

VESTER SOTTRUP EFTERÅRET 2016
Onsdag den 21. september kl. 19.30
viseaften med ”Haffdanskerne” De største
sange - LIVE – af Benny Andersen, Halfdan
Rasmussen, Sigfred Pedersen m.fl.
Entre: 100. kr.

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30

NIKOLAJ KIRK
Foredrag med udgangspunkt i tv serien ”NAK OG ÆD”
Entre: 130 kr.

Onsdag den 23. november kl. 19.30
Koncert med VISVOCAL
”Visvocal” består af 30 håndplukket
sanger fra hele Sønderjylland.
Entre: 100. kr.

Billetter kan købes på Biblioteket i
Vester Sottrup en måned før.
På www.sonderborgbilletten.dk
Restpladser sælges ved indgangen.

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

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

Af Kira Bonde Andersen

Nydamskolen i Vester
Sottrup imødekommer
de nye udfordringer
som følge af kravene
om inklusion i folkeskolen, men glemmer ikke
de fagligt stærke børn.
Derfor har de oprettet et talentarbejde
for særligt begavede
flytning af en specialgruppe en besked og følge op på
matematikere.
den.
til Ahlmannskolen ni
På Nydamskolen stræber
man efter at inkludere alle
elever. På inklusionsområdet får Nydamskolen på
grund af en ny tildelingsmodel i dette skoleår tildelt
færre midler.
Derfor har Nydamskolen
i år været nødsaget til at
reducere i personalegruppen især på inklusionsområdet i skoleåret 2016-17.
Fem lærere er efter 3-9
års ansættelse blevet forflyttet eller har søgt nye
udfordringer. Det skyldes
også et fald i elevtallet
de kommende skoleår og

Sønderborg.
Samarbejde med børnehave
På Nydamskolen anser
de inklusionsopgaven for
løst, såfremt alle elever i
et fællesskab er inkluderet
både fagligt, socialt og
personligt.
Nydamskolen har et
enestående samarbejde med
børnehaven, hvor man helt
fra starten blandt andet har
stor fokus på at øge børnenes koncentrationsevne
og deres evner til at være
opmærksomme og modtage

Allerede i børnehaven
arbejdes der med hvilke
forventninger, der vil være
til barnet omkring skoleparathed i forhold til bl.a.
adfærd.
”Når vi har fokus på at
øge børnenes koncentrationsevne og bedst muligt
gør dem kompetente til
skolegangen, så er det
også for at imødekomme
folkeskolens krav om at
inkludere alle børn. Med
den forebyggelse vi foretager i børnehaven, kan børn
med specielle behov altså
i højere grad følge med i

Eleverne på Nydamskolen
skal øge læringsglæden og
styrke trivslen på skolen, og
først herefter er alle elever
inkluderede.


Foto Ronni Lindenskov

den almindelige undervisning”, siger skoleleder
på Nydamskolen Michal
Petersen, og understreger,
at jo før man kan gå ind
og hjælpe børn, der har det
svært med forskellige ting,
jo lettere vil deres skoleliv
blive, og jo færre ressourcer
skal der bruges.
Talentskole
Skoleleder Michal Petersen
er ikke tilfreds med, at
blot nogle elever rummes. Derfor vil han også
tilgodese de fagligt stærke
elevers behov.
”Man skal gerne hjælpe
alle - også i begge ender.
Der er rigtig mange, der
har fokus på de, der har det
fagligt meget svært, men
de, der er hammerdygtige
får det også svært, hvis de
ikke bliver udfordret” siger
Michal Petersen.
På Nydamskolen tilbyder
man i dette skoleår derfor
allerede fra 5. klasse nogle
elever at deltage i et talentarbejde for matematik, hvor
en lærer i højere grad kan
udfordre eleverne på deres
eget niveau.
Derudover har
Nydamskolen også et helt
særligt tilbud i samarbejde
med Gråsten og Broager
Skole, hvor elever med
helt særlige talenter i
løbet af skoleforløbet fra
får mulighed for at uddanne sig på niveau med
gymnasiekravene i 1.g. Det
foregår blandt andet ved,
at lærere på amtsgymnasiet
udarbejder nogle undervisningspakker, som reelt
giver 9.klasseselever på
Nydamskolen mulighed for
at bestå en eksamen, der
svarer til en eksamen i 1.g
på gymnasiet.
”Den helt store øvelse er,
at de bliver mere og mere
glade for faget i stedet for
at blive trætte af det.”, siger
Michal Petersen.
Nydamskolen har 430
elever. 
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Hørt i byen

FODBOLD
– live

For første gang nogensinde blev der tirsdag
flaget med Rigsforstanderflaget på Gråsten
Slot. Flaget blev hejst,
da Dronning Margrethe
om formiddagen rejste
til vinslottet Cayx i Sydfrankrig og Prinsesse Benedikte blev Rigsforstander. Dagen efter vendte
Prins Joachim hjem fra
OL i Rio de Janeiro, og
er nu Rigsforstander.

ÅRSBJERG

SERIE 3 - AABENRAA BK

Lørdag den 20. august kl. 14.00
Øvrige kampe:
Lørdag den 20. august kl. 15.45
Søndag den 21. august kl. 13.00
Mandag den 22. august kl. 18.30

Gråsten Rotary Klub
startede mandag aften
det nye Rotary år med
en middag hos den nye
præsident Henry Bjerg i
Munkemølle.
Anne Hansen fra Gråsten blev nr 3, da krolfklubben på Nordals
holdt sit årlige stævne
med 115 deltagere.

SERIE 3 - EGEN UI

Onsdag den 24. august kl. 18.30

U – 13 pi M

- Kolding B

Målaktionær nr. 41 har vundet
Gratis entre til alle kampe

Kværs forsamlingshus holder

Loppemarked
Lørdag den 27. august fra kl. 10-16

mangler du/i at sælge lopper så har vi pladsen
kontakt os på tlf 22573601 for at høre om mulighederne
igen i år sælges der lidt til de sultne og tørstige

Tine Enger besøger
Gråsten Boghandel
Af Gunnar Hattesen

Forfatteren Tine Enger
er aktuel med digtsamlingen ”mens jeg
passer min have”.
Nu kommer hun til
Gråsten Boghandel fredag
den 19. august kl. 15.0017.30 for at signere sin nye
digtsamling.
Tine Enger er kendt
blandt andet for sin
grænselands-krimi ’Land
under’ fra 2013. Bare et
år efter debuterede Tine
Enger som lyriker med
den meget medieomtalte
digtsamling ’Brystbærer’,

Et filmhold fra DR TV
filmede forleden på Den
Gamle Kro i Gråsten til
en udsendelse, som vises
i det nye år.
Helle Blindbæk og
Hanne Christensen har
samme gode bogsmag. I
hvert fald medbragte de
begge den samme boggave til Niels Refskou.
Det var ”Godbidder”
af Jacob Ørsted, som
indeholder citater fra
Martin Luthers frimodige tale omkring
middagsbordet. 

- Bov IF
- Løjt if
- Vojens IF

Tirsdag den 23. august kl. 19.00

Salon Sanne holdt torvedags konkurrence, og
det var Inge-Lise Jensen,
Kystvej, der blev den
heldige vinder af et gavekort på 500 kr. Hun
svarede rigtigt på, at Salon Sanne åbnede i 1982.
To gange blev der forleden nat begået indbrud
i to villaer hos sovende
ældre på Kongevej i Gråsten. Begge steder kom
indbrudstyven ind ved at
smadre en rude.
Fra den ene villa blev
der stjålet 800 kroner.
Fra den anden villa ser
der ikke ud til at mangle
noget.

Serie 5
U – 13 dr. M
U – 15 pi

Po

rce

der med humor og uden
flæb satte ord på hendes
eget brystkræftforløb og
på spørgsmålet om, hvad
kvindelighed er.
Det er med samme begejstring for leg med sprog og
rytmer i en tilsyneladende
enkel og ligefrem stil, at
Tine Engers digte svinger
mellem humor og alvor.
Haven bliver symbol på et

Vi ses

sted og et liv - det indre,
det nære og den verden,
der både kalder, lokker,
skræmmer og foruroliger.
Vadehavskunstneren Else
Pia Martinsen Erz har
bidraget til digtsamlingen
med sanselige billeder. 

Forfatteren Tine Enger
signerer sin nye digtsamling på fredag i Gråsten
Boghandel.
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I GRÅSTEN SEJLKLUB

Deltag og oplev Gråsten Sejlklubs Havnefest.
Der vil være aktiviteter for hele familien.
Måske møder du også Kongen Neptun og Arielle.
Se den store festlige bådoptog kl. 14.30.
Stik næsen forbi og få nogle hyggetimer
med os i Gråsten Sejlklub.

LOPPER

læ

HAVNEFEST

I ALNOR

Sko

Glas

Retr

Spejle

t

kuns
Brugs

o

Mø

LØRDAG D. 20. AUGUST KL. 9-16
GL. FÆRGEVEJ 45, ALNOR, 6300 GRÅSTEN

ble

r

m.m.

Hans Henrik Fischer

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

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800
www.fischer-advokatfirma.com
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Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

BRILLELEJE Grænserevyen er

klar med tekster

Lej f.eks. 3 par briller

99,-

Af Gunnar Hattesen

pr. måned

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

KONTAKTLINSER

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

Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

FAHRENDORFF

Jernbanegade 38 Sønderborg
Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

OPTIK

Teksterne til
Grænserevyen
2016 er nu klar. Og
revy-holdet, der skal
opføre ”Grænserevyen i
Cirkus” er helt parate til
at gå på scenen.

Anneli Gerdsen og Frederik
Johannsen.
Det bliver en revy med
både bid og en masse billige

grin, og den vil fuldt ud
leve op til revyens formål:
”her skal ikke tænkes – her
skal grines”.

”Der mangler blot en enkelt
lille ting nemlig at få lært
teksterne udenad”, siger
instruktør Preben Jensen,
som garanterer, at folk roligt kan begynde glæde sig
til revyen, der er skrevet af
de to lokale tekstforfattere

Amatørskuespillerne er gået i
gang med at lære teksterne til
Grænserevyen.

Arkivfoto Tove Hansen

Alt i murerarbejde

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

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

v/ malermester

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

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

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

ONSDAG den 17.

Svinekam med grøntsager

TORSDAG den 18.

Stegt paneret flæsk med persillesovs

FREDAG

den 19.

Jægerschnitzel med ærter

LØRDAG

den 20.

Dansk bøf med bløde løg og surt

SØNDAG den 21.

Dagens middag

MANDAG den 22.

Fynsk gullash med ris

Burger
fra

39,-

Vi lægger vægt på
tilfredshed
I folks
Tlf.: 74
67 04 56
Indiske specialiteter

Kun 65

,-

Smoothies
og Icecoffee
fra

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

Shalimar Restaurant

Dagens middag
Gyros med salat og ris

DANSKE MALERMESTRE

www.rudebeck-byg.dk7
I mail:
Industrivej
I info@rudebeck-byg.dk
6330 Padborg

HUSK Vi har åbent alle ugens dage

TIRSDAG den 16.

Revyen foregår sædvanen tro i Multisalen i
Grænsehallerne og spiller
fra søndag 30. oktober.
Billetsalget begynder 1.
oktober, og da der kun er
80 billetter til hver forestilling, plejer der at være rift
om pladserne. 

29,-

Buffet

Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.00 - 21.30

Voksen

14,90 €

Grøntsagsretter
Hønsekødretter

Børn t.o.m 10 år

7,00 €

UD AF HUSET

Mandag- fredag

7.- €

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Shalimar Restaurant

Kig forbi eller ring og bestil vore lækre
kinesiske retter og til afhentning
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 -461 71628

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

Frokosttilbud

Lige ved
Zur Krone

Åbningstider: kl. 17.00 - 22.00 alle ugens dage

Mellem ZOB
og gågaden
Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg
Tlf: + 49 461 79776232/mobil: +49 176 32327283
ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Indiske specialiteter
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 21. august kl. 11.00
ved Kevin Ocksen Asmussen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 21. august kl. 9.30
ved Kevin Ocksen Asmussen

HOLBØL
KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 21. august kl. 10.00
ved Erik Monrad

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 21. august kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 21. august kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 21. august kl. 9.00
ved Oliver Karst

Valdemarshus Familien Pedersen går til

bowling i Grænsehallerne

Torsdag den 01. september kl. 14:00
Hyggeligt samvær

Familien Pedersen er en af
hjørnestenene i Bov IF
Bowling.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Sang – musik og muntre historier
kom og hør
Asta Flyvholm

Pris kr. 50,- incl. kaffe og kage
Tilmelding hos Karin Andersen Valdemarshus 73 76 84 67
eller mød bare op
Brugerrådet
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11
6330 Padborg

Af Ditte Vennits Nielsen

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Det startede egentligt for
14 år siden, hvor Erik Lind
Pedersen bowlede ved
daværende BK-Grænsen
(Bowlingklub-Grænsen),
men da hans søn, Simon,
var begyndt at spille fodbold og der manglede en
træner, sprang Erik Lind
Pedersen til og trænede i
3 år de små drenge under
Bov IF.
Erik Lind Pedersen erfarede imidlertid, at der var
kommet en bowlingklub i

Faktaboks
Bov IF Bowling har 30 medlemmer, og 10 af dem er
ungdomsspillere.
Ungdomsrækken træner hver mandag og onsdag i
Grænse Bowling Kruså.
Der er 6 unge med licens til turneringsspillet.
Erik Lind Pedersen er træner.
Heidi Pedersen er assistent.

Bov IF. Da hans hjerte lå
her, startede han med at
bowle igen. Sønnen Simon
fulgte med, og også her
kunne man godt bruge en
ungdomstræner, hvorfor

Kollundhus Dit forsamlingshus

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

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

Erik Lind Pedersen straks
sagde ja.
Opnået flotte resultater
Han har nu stået for
ungdomstræningen i 5 år.
Han har gennemgået flere
træningskurser, så han må
træne børn helt ned fra 3
års alderen, og den yngste
på holdet er faktisk blot 3
år.
Erik Lind Pedersen har
gjort et stort stykke arbejde
for bowlingklubben, og han
har opnået store resultater
med sine turneringsspillere.
Sidste sæson opnåede puslingerækken at blive Jysk

Mester i mix, Jysk Mester i
single og det blev til sølv i
double. Holdet deltog også
i DM.
Da Erik Lind Pedersen
bruger meget tid på
bowlingbanerne, fik hans
kone Heidi idéen til også at
begynde at bowle, og hun
assisterer under træningen
af børnene hver onsdag,
hvor også det yngste skud
på stammen 9-årige Lærke
indtil nu har spillet. Hun
har dog i denne sæson valgt
at starte på det nye hold
Zumba-kids i stedet for, da
hun elsker at danse.
Rundt i Danmark bliver
der lagt mærke til Bov
IF Bowling. Det skyldes
dels indsatsen fra familien
Pedersen, for Simon på 12
år blev sidste år udtaget til
Unionsmesterskabet som
en af de 4 bedste drenge
i Jylland. Der blev her
kæmpet mod Fyn, Sjælland
og København, og holdet
fra Jylland fik 7 ud af 13
mulige medaljer.
Erik Lind Pedersen er
ikke kun god som træner.
Han bowler også selv og
blev endda klubmester i
sidste sæson. I 2014 blev
han kåret som årets ungdomsleder i Bov IF. 

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
Iben Gad
Tlf: 2679 9196
ig@bovavis.dk
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Str. 36 - 44

Fødselsdagssalg

÷20%
Vi fejrer fødselsdagen og giver

Str. 42 - 56

på alle ikke nedsatte varer

÷50%
Udvalgte Laurie bukser

Str. 36-56

Superskarpe gadetilbud

Kom ned i butikken
og tæl smileys.
Vind gavekort a

Jeans
Normalpris
399,95
Tilbud

2 stk

Konkurrence
300,-

500,-

1000,-

600,Ttilbud

Poloshirts
Normal pris 399,95

249,-

Nyhed!

Nattøj fra

Alle tilbud
gælder hele
uge 33

Kom og se de nye mærker

Torvegade 16 ∙ 6330 Padborg ∙ tlf. 5114 1858 ∙
ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag 10-17.30, Lørdag 10-12.30

4

w w w.o p tik -h a llm a n n .d k
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+ 500 kr rabat på alle stel

+ 500 kr rabat på alle stel

Brille + solbrille ** *
1.500,for 1
fra kr.

*Enkeltstyrke fra kr. 800.- inkl. super antirefleks og hærdning, og kr. 500,- rabat på alle stel. ** 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

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.

Program 2016-17 /
Bov IF gymnastik
Sted

Tidspunkt

Hold
Lyreskovskolen

Mandag 16.30-17.20

Kænguruerne 0-3 år / Anja

Mandag 17.30-18.45

Springmix 1. - 3. klasse / Lene,
Michael, Jakob og Thomas

Mandag 18.45-20.00

Springmix fra 4. klasse / Lene, Stine,
Michael, Jakob og Thomas

Tirsdag

17.00-18.30

Rytmepiger 3. -6. klasse / Lise
og Tenna

Tirsdag

18.30-20.00

Rytmepiger fra 7. klasse /Anna og
Cecilie

Onsdag

17.00-17.45

Zumba® Kids 7-10 år / Britt

Onsdag

18.00-19.00

Powergirls +15 år / Britt

17.00-17.50

Troublemakers drenge
og piger 3-6 år /Johanne og Fie

Torsdag

Frøslevlejrens efterskole dansesalen
Torsdag

19.00-21.30
(22.00)

Frøslevs Frøkner - pige rytmehold
23+ øvede / Lise, Charlotte, Alice
Holdet træner hver 3. torsdag
opstart den 1/9-2016
Ret til ændringer forbeholdes

Opstart alle hold i uge 35. (Powergirls i uge 37)
Tilmelding på www.bovif.dk/gymnastik

www.bovif.dk

Odense
63123230

Padborg
74673070

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300

Vejle
75720512

Vojens
74541550

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

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

Kolding
75531053

Stenhuggeri

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

Weekendåbent
efter aftale

Halbestyrer i arbejdstøjet
Af Ditte Vennits Nielsen

Den nye halbestyrer i
Grænsehallerne, Dan
Andresen, er ved at
vænne sig til den nye
titel, selvom der lige
nu ikke er de store
ændringer at mærke.

"Vi er spændte på kommunens økonomiske udspil
og venter på svar, før vi kan
gå i gang med nye tiltag",
fortæller Dan Andresen.
Der er store udfordringer
i vente, og han glæder sig
meget til rigtigt at komme i
gang med arbejdet.
Haldriften kører som før

Rønshaves Venner
afholder

STORT
LOPPEMARKED
Lørdag den 20. august
fra kl. 10.00 – 16.00
på Rønshave Plejecenter
Kom og gør et godt køb!

VED DU, at dine gamle ting kan
hjælpe mennesker, der har det svært?
Varerne i vores butik bliver revet væk,
så vi modtager gerne gode brugte varer
som tøj, møbler, bøger, ting og sager.
Hele dødsboer afhentes gratis. Ring for
evt. afhentning.
Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17,
1. lør i md. 10-14.
Find os på Okslundvej 3, 6330 Padborg.
Tlf. 3091 3028.

hen videre med udlejning
af timer til Bov IF og
Lyreskovskolen. 

Halbestyrer Dan Andresen

Arkivfoto

14 spillede skat
Padborg Skatklub samlede
14 spillere til klubaften på
Valdemarshus.
1. runde
Nr 1 Svend Åge Thielsen,
Holbøl, 1118 point
Nr 2 John Nielsen, Kruså,
1046 point

Nr 3 Jan Petersen, Fårhus,
893 point
2. runde
Nr 1 Åge Juhl, Bov, 1185
point
Nr 2 A. C. Petersen,
Padborg, 1085 point
Nr 3 Jan Petersen, Fårhus,
822 point. 

Vi gør en forskel
- med din støtte

Vi tænder op i grillen
Handicapforening LAH:

Sommerfest 2016
Afholdes ved Smedeby Kro
den 4. september 2016
kl. 12.00
Grillkød - grillpølser
- kartoﬀelsalat
Kom og deltag i nogle
hyggelige timer og husk
at tage naboen med
Hilsen LAH
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Hvad har du lavet i din sommerferie?
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Conny Rømer, Bov
"Jeg har bare slappet af
hjemme. Jeg har haft besøg
af min mand, der bor på
Bornholm. Jeg er bare så
glad for at bo i Bov. Det
tog mig 20 år at finde ud
af, at det var her, jeg hørte
hjemme. Jeg er født og opvokset i Padborg, og havde
hjemve".

Vivi Johnsen, Padborg
"Jeg har bestilt en rejse til
Egypten. Det er 3. gang,
jeg skal besøge landet. Det
er meget spændende at se
pyramiderne. Jeg rejser meget, og var i juni i Mexico,
og i 2017 drager jeg til Sri
Lanka".

Sille Sauer, Smedeby
"Jeg blev student i sommer, og arbejder for tiden i
SuperBrugsen, men starter
snart hos Jan Jensen. Jeg
skal lige en uge til Djurs
Sommerland med nogle
veninder. Om et år vil jeg
forsøge at blive optaget på
jordmoderuddannelsen".

Heidi Neuffer, Bov
"Jeg har været på ferie
med mit barnebarn i Haus
Quickborn i Kollund,
som tilhører Det Tyske
Mindretal". Her lavede vi
kreative ting, besøge campingpladsen, opholdt os på
legepladsen og hver dag var
vi 3-4 gange i vandet ved
Lille strand".

Louise Wind, Bov
"Jeg er for 10 uger siden
blevet mor til en dejlig
dreng. Det er hårdt, for han
skriger meget. For tiden er
vi ved at planlægge vores
bryllup 3. september i Bov
Kirke, og det glæder vi os
meget til".

Præstestilling genopslås i Holbøl
Af Gunnar Hattesen

Stiilingen som ny sognepræst i Holbøl bliver
atter opslået ledig.

Ved ansøgningsfristens
udløb har Holbøl
Menighedsråd besluttet, at
genopslå stillingen i en ny
ansøgningsrunde.

"Grunden er, at der var
for få og dermed et for
smalt ansøgerfelt at vælge
imellem", forklarer formand
for Holbøl Menighedsråd

Per Møller Ihle, som peger
på, at stillingen var opslået
midt i ferietiden, og det har
nok været årsagen til, at der
var så få ansøgninger.

"Det er vigtigt, at vi ikke
forhaster os bare for at få en
sognepræst ansat.
Holbøl skulle gerne have
fat i den rigtige præst til at

Camilla Riis, Padborg
"Vi har været på en dejlig
campingferie i Hvidbjerg
på Vestkysten. Det var fedt,
og vi hyggede os. Vi har to
drenge på 3 og 6 år, og de
nød campinglivet".

fortsætte og videreudvikle
det gode kirkeliv, som den
tidligere sognepræst Hanne
Christensen har oparbejdet
i Holbøl", fastslår Per
Ihle. 

Besøg på

Hallig Langenæs

...med Suzy Wengel

Den 1. september

Søndag den 28. august

Vi kører tværs over Sydslesvig til
Nordstrand, hvor vi stiger om
bord på et skib, som sejler os til
Hallig Langenæs. Øen er den
største af de 10 halliger i Vadehavet.
Hallig Langenæs er 10 km lang, 1,4 km
bred og har et areal på 956 ha.
Der er i alt 21 værfter, og på de 16 beboede
værfter bor ca. 100 indbyggere.
Vi får en stor grillbuﬀet, besøger
øens kirke, ser museet og nyder den
smukke natur og friske luft.

Suzy fortæller om Sense og
svarer på spørgsmål. Sense
er en livsstil, hvor man spiser
efter fornuften og har gode
chancer for vægttab. Intet
er forbudt! Sense bidrager
med øget sundhed og
livskvalitet for mange.

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg ............ kl. 6.30
Nybøl Kirke ............................... kl. 6.45
Broager Kirke............................. kl. 6.50

Kl. 19.00 til 21.00

Elektrikeren, Egernsund ............ kl. 6.55
Ahlmannsparken, Gråsten ......... kl. 7.00

Billetpris kr. 50,-

Bageren, Rinkenæs......................kl. 7.10
Kruså Bankocenter .................... kl. 7.20

Tilmelding:

Bov Kirke....................................kl. 7.25

Tlf. 74671343 og i butikken.

OK-tanken ved Omfartsvejen .... kl. 7.30

Det vil være muligt at købe
bøger efter foredraget.

Vi er hjemme ved 20-tiden.

Pris 650 kr.,

som inkl. bus, kaﬀe og rundstykker, sejltur, grillbuﬀet,
entré på museum og vognkørsel på øen.

BovAvis

Tilmelding til Gråsten Avis/
Bov Avis tlf. 2116 0683

Maks. deltagere:
150 pers

slankmedfornuft.dk

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

slankmedfornuft.dk
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Hørt ved Lyren
Smykkedesigneren Rie
Meyer har i øjeblikket
stor succes med at designe vielsesringe og har
netop lavet hele 7 par til
nogen meget tilfredse
brudepar.
Sognepræst Kevin Ocksen Asmussen var forleden på en oplevelsesrig
ugelang ferie i New York.
Det var blot anden gang
i sit liv, han var ude at
flyve.
Plejehjemmet Birkelund
i Kollund har samlet
rigtigt mange gode loppefund ind til deres loppemarked næste lørdag.
Folk der dagligt benytter
"Banestien" og Gendarmstien synes det er
lidt træls, at kommunen
slet ikke vedligeholder
dem. Flere steder hænger
træer og buske langt ind
over stien, og værst er
brændenælderne, der står
så højt, at man brænder
sig på dem. Det er helt
umuligt at gå med børn
med på stien, der fører
ned mod Padborg Skov
bag ved børnehaven
Skovbrynet samt den
tyske skole og børnehave.
Stien bliver ellers flittigt
benyttet af institutionerne, der elsker at gå i
det grønne.
Der er for tiden gratis
selvforsvarskursus for
piger og kvinder i centret
på Frøslevvej i Padborg.

Handicapforeningen LAH
Sommerudﬂugt 2016
Efter et par års pause arrangerer
vi igen en busudﬂugt til:

Den Gamle By i Århus
Dato: 10. september 2016
Afgang: Kl. 9.00 fra Smedeby Kro
Hjemkomst: Ca. kl. 18.00
Pris: Kr. 250 (medlemmer)
Kr. 300 (ikke medlemmer)
Inklusiv: Bus, middag og kaﬀe
Tilmelding: Toldboden Padborg
Kontoret Kruså
Sydbank kontonr. 8065 1010219
Tilmeldingsfrist senest 1.9.16
Bestyrelsen

ASFALTBAL I SKOVEN

Prinsesse Benedikte overrækker 8.000 kr. til kasserer i Bov Skakklub Svend Erik Kramer.

Foto Søren Gülck

Bov Skakklub oplever
stigende interesse
Af Ditte Vennits Nielsen

Lørdag den 27. august 2016
fra kl. 15.00 - 19.00
Kom til asfaltbal på friluftsscenen i Padborg skov.
Let’s Dance spiller op til dans.
Entré betales ved indgangen.
Voksne: kr. 40,Børn under 12 år: kr. 20,Øl og vand kan købes på stedet.

Kasser i Bov Skakklub
Svend Erik Kramer var
for nylig inviteret til
et både højtideligt og
fornemt arrangement
på Tørning Mølle,
hvor han fik overrakt
et legat af Prinsesse
Benedikte på 8.000 kr.
til skakklubben.
Det var en stor oplevelse
for Svend Erik Kramer og
hans kone Ina, og Prinsesse
Benedikte tog sig tid til

Faktaboks
Bov Skakklub har 50 medlemmer i alderen 6-85 år.
Klubben spiller hver mandag i Aktivitetshuset.
Formand er Werner Schrøder.
Klubben spiller i 1. division.

at snakke med samtlige
deltagere.
Bov Skakklub oplever
stigende interesse. Klubben
spiller i 1. division,
men spillede sidste år i
Skakligaen - den bedste
række, men røg desværre
ud til denne sæson.
Bov Skakklub er dog

stadig den højest rangerende klub i Syd- og
Sønderjylland.
Skakklubben har mange
medlemmer, der kommer
syd fra grænsen, da de
får meget større konkurrence her. Bov konkurrerer
nemlig med klubber i hele
Danmark. 

Lørdag 10. september er
der VM (Vejbæk Mesterskab) i chilispisning i
Fårhus Forsamlingshus.
Efter blot fire dage fik
Historisk Forening for
Bov og Holbøl Sogne
udsolgt deres traditionsrige udflugt ud i det blå
med Torben Ølholm. 

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

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

FAM I L I F E S T E R
kan afholdes i vores bowlingcenter eller multisal
Fra 10 til 120 personer
Ring og hør nærmere

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

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk
Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransehallerne

Annie Nielsen
genopstiller ikke
Af Ditte Vennits Nielsen

Når den 4-årige valgperiode udløb for Bov
Menighedsråd ønsker
det mangeårige medlem Annie Nielsen, Bov,
ikke at genopstille.
Men de øvrige 10 medlemmer af menighedsrådet,
der er Folkekirkens lokale
ledelse, er indstillet på at
fortsætte.
Det kan være et krævende
arbejde at være menighedsrådsmedlem, men ifølge et
medlem ville det være en
fordel, hvis en erhvervsmand med kendskab til
økonomi og IT stillede op.
Menighedsrådet styrer
nemlig den lokale, kirkelige
økonomi, har ansvaret for
drift og vedligeholdelse
af Bov og Kollund kirker,
kirkegårde, menighedslokaler og præsteboliger.
Desuden er menighedsrådet

arbejdsgiver for kirkens
medarbejdere, tilrettelægger
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Minikrydstogt
på Slien

det kirkelige liv og indstiller, hvem der skal ansættes
som lokal præst.
Hvis der bliver kampvalg
i Bov Sogn, foregår det
tirsdag den 8. november
2016. 

Bridgens dag
fra Kappel til Slesvig
Fredag den 9 . september

Grænseegnens Bridgeklub

Vi kører over Flensborg til Kappel, hvor vi stiger om
bord på det gamle dampskib Freya. Vi nyder en lækker
brunchbuffet, mens vi langsomt sejler på den 42 km
lange Slien fra Kappel til Slesvig. Vi sejler forbi fiskerbyen
Arnæs, som med sine 350 indbyggere er Tysklands
mindste købstad, vi passerer slottet Bienenbeck, som ejes
af hertugen af Slesvig-Holsten-Glücksborg-Sønderborg
og vi sejler igennem det idylliske Mysunde.

afholder
ligesom rigtig mange andre klubber i Danmark

BRIDGENS DAG

Søndag den 28. august kl. 13.00-16.00
i Grænsehallen

AFGANG FRA
Kirketorvet, Sønderborg ........ 7.15
Nybøl Kirke .......................... 7.30
Broager Kirke ........................ 7.35
Elektrikeren, Egernsund ........ 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten ..... 7.45
Bageren, Rinkenæs ................ 7.55
Kruså Binkocenter ................ 8.05
Bov Kirke .............................. 8.15
OK-tanken ved Omfartsvejen
i Padborg ............................... 8.20

Sejlturen varer 3½ time. På hjemturen ser
vi Dannevirke og Valdemarsmuren.

Evt.:
spørgsmål rettes til
Mette Jakobsen
tlf.: 31 65 65 80
Thorwald Christiansen
tlf.: 74 67 26 42

Pris 695 kr, som dækker bus, sejltur,
brunchbuffet med kaffe og guide.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis
Gælder i Flensborg & Süderlügum i perioden 01.08.2016 - 28.08.2016

NIELSEN

WWW.KANONTILBUD.COM

DISCOUNT
SCAN-SHOP

...vi er billigere!
MARIA OLE SANGRIA

GRILL-BOX

Red, 3 ltr BiB

Cabernet Sauvignon, 3 ltr BiB

Pr.BiB

Pr.BiB

39

34

99

Der tages forbehold for trykfejl & ikke leverede varer.

Pr. BiB

79

99

Pr. fl.

95

MEAT PROJECT
Shiraz, 0,75 ltr

24

99

Pr. fl.

TØNDER FESTIVAL
Rød, 3 ltr BiB

Apenrader Str. 41-45, 24939 Flensburg
ma. – fr.: 8 – 20

lør.: 8 – 18

44

99

TØNDER FESTIVAL
Rød, Hvid, 0,75 ltr

Hauptstr. 50, 25923 Süderlügum
ma. – lør.: 7 – 21

søn.: 11 – 20
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Bov

Din lokale håndværker

Porte og automatik LAH har mange

arrangementer på tapetet

● Private ● Erhverv

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

Af Ditte Vennits Nielsen

Vi er specialister
i tryghed

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

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Handicapforeningen
LAH Bov arrangerer efter nogle års pause atter en sommerudflugt.
Turen går i bus til Den
Gamle By i Aarhus. Det
bliver en hyggelig tur med
frokost og dejlig kaffe,

JH Have- &
Murerservice
JH Have- &

og et spændende besøg
venter i Den Gamle By,
hvor der for nyligt er lavet
en hel afdeling fra 60´erne
med bl.a. den kendte café
Bonnich fra Aabenraa, hvor
selveste Fransiska Clausen
havde sin vante gang.
Turen starter om morgenen
og forventet hjemkomst er
til aftensmadstid.

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

Tlf. 93Murerservice
88 91 88
H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

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

Tlf. 93 88 91 88

Udfører alt indenfor have- og
murerarbejde. Planlæg efterårets
renoveringer nu, og book tid til flise- og
murerarbejdet, i f.eks. køkken eller bad.
For yderligere information besøg

www.janushartlev.dk
Heldbjergvej 21 · Bjerndrup
6200 Aabenraa

J.C. Transport

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Der er jo ham fra J.C. Transport.
Han transporterer alt lige fra
biler, campingvogne og andre
småting, samt afhenter skrot.
Så har du brug for hjælp så
ring til Jan på tlf.: 23 65 54 55
og få et godt tilbud.

ALT I SALG
E/
SERVIC

Højskoledag
for ældre
Af Grethe Petz

Det er en årlig tradition, at
Ældre Sagen i Bov afholder
Højskoledag.
Højskoledagen foregår
onsdag den 24. august kl.
10.00-15.00 på Højskolen
Østersøen i Aabenraa.
Forstander Anne Marie
Morris underholder om
formiddagen med sang og
foredrag. Hun er en meget
levende fortæller.
Efter middagen kommer

journalist Poul Erik
Thomsen og fortæller om
Sønderjyllands historie efter
Genforeningen og frem til
i dag.
Der er kaffe ved ankomst,
middag og eftermiddagskaffe. Prisen er 225 kr. pr.
person.
Højskolen har en smuk
udsigt, som kan nydes fra
lokalerne.
Tilmelding tlf. 74676686
mobil 40426686. 

Afhentning af skrot, alt efter mængde
og type, gives en fair pris.

•
•
•
•
•

Alt indenfor hårde hvidevArer
Salg-service-reparationer af såvel stort som småt
v/Norman Rudbeck Kruså El-service
Tlf. 40 17 87 99 www.elis.dk

Asfaltbal
Når bestyrelsen for
Friluftsscenen arrangerer
asfaltbal i skoven den sidste
lørdag i august er LAH
igen at finde, for de står for
salget af mad og drikke.
De håber, mange vil
kridte skoene og få en skøn
sving om i det grønne.
Endvidere afholder

LAH sommerfest først i
september på Smedeby
Kro, hvor grillen tændes
og der sælges lækker mad,
som Herluf Jørgensen som
sædvanligt griller. Der arrangeres forskellige spil for
både børn og voksne, og
man kan prøve lykkehjulet
med fine gevinster. LAH
garanterer en sjov og glad
eftermiddag, hvor alle er
velkomne. 

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning
Norman Rudbeck

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

PH 3½-2½
BORD
CIRQUE

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

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

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

Entreprenørservice

Monika Petersen

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

Malermester

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

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

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

Ring og få et uforpligtende tilbud

9

5 skarpe til Birgit Thomsen

Kendte personer tricker

mig egentlig slet ikke.
Jeg har et par mennesker,
som jeg holder meget af
at spise sammen med og

400
meter fra
Fleggaard

GRÆSK TAVERNA

Gr æske specialiteter
Også mad ud af huset

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.30 - 24.00
Søn- & helligdage også.....kl. 12.00 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

Flerstyrkeglas

50% billigere i forhold til Danmark

999.-

Plastikglas m/blød overgang

GRILLHOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

Grönfahrtweg 13 · Harrislee · 0461 - 78918 · Täglich von 11:30 bis 22:00 Uhr
www.essen-in-flensburg.de / .dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 9 - 18 · Lørdag kl. 9 - 12

Synsprøve gratis !

... lige
overfor
CALLE

k

PR. PAR FRA
ns

Lækre retter fra LAVA grillen
Middagsmenu
Mandag til fredag - vælg mellem 12 retter
Div.
menu forslag
til festen, receptionen osv.

Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20
24955 Harrislee • Tlf +49 461 73126

www.taverna-olympia-flensburg.de

Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

RENSERI
OG SKRÆDDERI

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

www.essen-in-flensburg.de / dk

HUSK
Også med tilskud
fra danmark

da

Hvad har været din
bedste ferie?
Har haft adskillige dejlige
ferier både nær og fjern.
Men den bedste er nok
en tur til Argentina
og Brasilien med min
datter. Buenos Aries
er en charmerende by.

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

Hvad laver du om 10 år?
Forhåbentlig en aktiv
delpensionisttilværelse med
væsentligt mindre arbejde
og med til at dyrke interessen for historie, natur og
kultur, samt besøge steder,
som jeg gerne vil opleve,
inden jeg bliver alt for
gammel. 

er

Nævn en person der
har ændret dit liv:
Der er flere personer, som
har været med til at ændre
mit liv. Den væsentligste er
nok min datter. Hun har
skabt fokus i tilværelsen
og vi har haft fantastisk
mange dejlige oplevelser
sammen.

Iguazu-vandfaldene er
enorme. Amazonas fascinerende og adskillige rejser
værd. Og Rio – Smuk.

tal

Hvad ville du gøre om
hvis du fik chancen?
Egentlig ikke ret meget.
Har altid prøvet på at gøre
det, som jeg synes har været
rigtigt. Og så nytter det
ikke at fortryde bagefter.

de ved, hvem de er. Men
skulle Ib Micael eller Tor
Nørretranders invitere på
middag, kunne det måske
blive en interessant samtale.

Advokat Birgit Thomsen

Arkivfoto

Vi

Navn: Birgit Thomsen
Erhverv: Advokat
Bopæl: Bov

Kr.

optiker Jessen · Ochsenweg 27 · 24941 Flensburg - Weiche

Tlf.: 0049 461 318 45 95 · Fax.: 0049 461 318 45 96
weicheoptik@versanet.de
Man.- fre. kl. 9.30 -18.00 · Lørdag kl. 9.30 -13.00

Ein Unternehmen im Verbund der WKS-Gruppe

Lieferant für alle Krankenkassen

Rollator
fra kr. 600,Scooter
fra kr. 15.000,-

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

HG Auto i Varnæs
sælger trailere

Dit Sogn

Herfra vores veje går
Stil op til menighedsrådsvalget 2016

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din
lokale kirkes ledelse? Så stil op til
menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give
noget godt videre.
På et orienteringsmøde d. 6. september får du
et indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du
får også viden om måden, vi organiserer vores

arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for
alle, uanset om du vil stille op eller ej.
FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en
kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis
foregår det samme aften på et opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet.

Kom til orienteringsmøde
Tirsdag d. 6. september kl. 19 i Søgård Friskole
KLIPLEV SOGN

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

Udflugt til

Tranekær Slot
AFGANG FRA
Kirketorvet, Sønderborg ... kl. 7.45
Nybøl Kirke ..................... kl. 8.00
Broager Kirke ................... kl. 8.05
Egernsund, elektrikeren .... kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 8.20
Bageren Rinkenæs ............ kl. 8.30
P-pladsen ved Kruså
Bankocenter ..................... kl. 8.45
Bov Kirke ......................... kl. 8.50
OK Tanken ved
motorvejen i Padborg ....... kl. 9.00
Opsamlingspladsen ved
motorvejen i Rødekro....... kl. 9.20
Opsamlingspladsen ved
motorvejen i Hammelev ... kl. 9.35

Fredag den 30. september

Henrik Grau er begyndt at sælge trailere i Varnæs.
Af Kira Bonde Andersen

HG Auto i Varnæs er
blevet forhandler af de
danskproducerede Euro
trailere.
”Det forventer vi os meget
af”, siger den 53-årige
Henrik Grau, som er

medlem af den frie værkstedskæde Din Bilpartner.
Han trives med at drive sit
autoværksted på landet, og
det har han gjort i 14 år.
HG Auto går op i kundens behov og sørger for at
være så alsidige som muligt.
”Man skal egentlig bare
hjælpe folk på den bedst

FERIELUKKET
fra tirsdag den 30. august
butikken ÅBNER igen
tirsdag den 13. september

Vi kører forbi Kolding, over Lillebæltsbroen, tværs over det idylliske Fyn
og ned over Svendborg til Tranekær Slot på Langeland, hvor vi spiser.
Derefter får vi mulighed for at se det berømte slot.
Lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig fortæller levende om
Tranekær Slot og slægtens spændende historie.
I dag fungerer slottet som bolig for slægtens 13. generation,
Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig og hans familie. Slottet har 70 værelser.
Efter rundvisningen laver vi et lilleophold i Rudkøbing.

Pris kr. 650,- som er incl. bus, guide, middag,
og rundvisning på Tranekær Slot

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

GRÅSTENVEJ 24 FELSTED 6200 AABENRAA TLF 74 68 52 11

Nedbrydning og Entreprenør

Andreas Nielsen

Foto Kira Bonde Andersen

mulige måde. Man skal
også være udadvendt og
alsidig, så kunderne får det
indtryk, at man sagtens
kan give noget uden at det
nødvendigvis behøver at
koste noget”, siger Henrik
Grau.
Alsidigheden kommer
blandt andet til udtryk
igennem forskellige tilbud,
som HG Auto kører. Den
er også grunden til at det
går godt på værkstedet ude
på landet, og det bekymrer
ham ikke, at befolkningstætheden er, som den er i
Varnæs og omegn.
”Så længe man sørger for
at reklamere for sig selv, og
får sig bygget et godt omdømme, så er det ikke svært
at drive et autoværksted
her i Varnæs”, siger Henrik
Grau. 

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

www.genbrugstoemmerhandel.dk

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk
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Felsted-pige blev sej i Brasilien
Charlotte Broch Nielsen
udviklede sig meget under
udvekslingsopholdet i
Brasilien.

Af Kira Bonde Andersen

Charlotte Broch Nielsen
fra Felsted var gennem Rotary Klub på et
udvekslingsophold i det
sydlige Brasilien.
Her har hun fået venner fra
hele verden, som har været
med til at ruste hende til
gymnasietiden såvel som
resten af livet.
Charlotte Broch Nielsen
på 20 år sidder og tænker et
par år tilbage på sit ophold i

Kabel
forsvundet
På en byggeplads i
Bjerndrup er der blevet stjåSide 8-9
let 140 meter sort kabel. 

Dødsfald
Wadiswawa Asmussen
Reitz, Felsted, er død, 97
år. 

den lille by Campo Mourão
i staten Parana, som er
den tredje sydligste stat i
Brasilien.
Før hendes 11 måneder
og 2 uger i Brasilien havde
Charlotte aldrig været uden
for Europa alene, men nu
kan hun samvittighedsfuldt
sige, at hun er blevet en
selvstændig og velberejst
kvinde, som næsten taler
flydende portugisisk. Alt
sammen inden 1.g.
Det smukke ved en
udvekslingsrejse i udlandet

er ikke kun de uforglemmelige oplevelser, seværdigheder og folk, som man
møder, men hvordan disse
oplevelser og folk udvikler
en som person.
”Jeg er blevet mere
selvstændig og selvsikker.
Før i tiden var jeg lidt
genert, men rejsen gjorde,
at jeg turde og stadig tør at
indlede en samtale. Det har
også hjulpet mine præsentationer på gymnasiet, hvis
jeg skal op foran tavlen.
Samtidigt har jeg spansk
på gymnasiet, og der er det
klart en fordel, at jeg kan
portugisisk, da spansk ikke

Aktivigdagen

er et totalt fremmedsprog”
siger Charlotte Broch
Nielsen.
Brasilianere er mere åbne
Brasilien er et meget
anderledes land i forhold
til Danmark, og det var
da også en af grundene til,
at Charlotte valgte at rejse
derover.
”Jeg valgte Brasilien, fordi
jeg synes det lød, som et
meget spændende land
med en meget anderledes
kultur. Det er spændende, at man kan samle så
mange forskellige kulturer
i ét land”, siger Charlotte

FELSTED

KOHBERG KERNEGODT
SOLSIKKERUGBRØD

FIRST PRICE
SUKKER

750 gr

PR POSE

6.1 KG

FIRST PRICE
MILD JUICE

På og omkring “Den Gyldne Løve”
ved Varnæsvig

SET
BEGRÆNI
T
PAR

Se mere på:

VarnaesvigAktivigdag

Charlotte har i dag svært
ved at pege den bedste
oplevelse ud.
”Der var så mange oplevelser. Man levede på en
måde et helt liv på et enkelt
år. Men jeg var helt vild
med min tur til Amazone.
Det var helt anderledes,
fordi man så lidt af den
kultur, der altid har været
i Brasilien”, siger Charlotte
Broch Nielsen.
I dag går Charlotte i 3.g
på Aabenraa Statsskole og
glæder sig til at få sin studenterhue til sommer.
Bagefter skal hun tjene
lidt penge, hvorefter hun
håber på at kunne udvikle
sit sprogøre yderligere på
nye rejser. 

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

Lørdag den 3. september
kl. 10.00-17.00

www.aktivigdag.dk

Broch Nielsen, der har fået
større forståelse, fascination
og respekt for forskellige
kulturer.
Maden og byfacaderne
er ikke det eneste, som er
anderledes fra Danmark
– det er i høj grad også
menneskene.
”Menneskene i Brasilien
er langt mere åbne og de
er meget interesserede i en.
Det har også gjort, at jeg
har fået en masse bekendtskaber både fra Brasilien,
men også fra mange andre
lande. I sommerferien
rejste jeg for eksempel til
Mexico for at besøge tre af
mine mexicanske venner”,
fortæller Charlotte Broch
Nielsen.

PR STK

10.-

KG PRIS V/1 STK 13,33

PR PAKKE

6.-

5x250 ML. LITERPRIS V/1PAKKE 4,80

Side 8-9

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 16. august til og med
fredag den 19. august 2016
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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