Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 35 30. august 2016 8. årgang

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

OPRYDNINGSSALG

GRÅSTEN
PADBORG

Mayflower Easy care
før kr. 3650

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN
Cirkel kaffe, blå
eller guld

Nu kr.

25,Følg os på
Facebook

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

500 g

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

TILBUDSPRIS

Ta’ 4 pakker

på bind 1 og 2

96,-

VILDT
BILLIGT

Maks. 8 pakker pr. kunde

14995

Der tages forbehold for udsolgte varer

ÅBNINGSTIDER

NEDKERARBEJDE
GE PRIS SuperBrugsen Gråsten

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

bejde · Termoruder
de

Pr. stk.

GRÅSTEN BOGHANDEL

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 44 22
E-mail: 4890@bogpost.dk

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

✔ Fugearbejde

Ingen k
kortafgift
ortafgift

Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

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

Smørrebrødsfestival

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

Fredag den 9. september 2016 kl. 18.30

72 kanaler
Få et uforbindende
*
*
tilbud
når
det
gælder
pr. md.
pr. md.
pris 1. år
Min. pris 1. år
TV - RadioMin.-4.788,3.588,Antenne - Parabol
28 kanaler

✔ Tagarbejde

88 kanaler

399,,-

299,-

✔ Termoruder

578,*

pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

*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

BUM!

D

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

HDTV-box
medfølger!

Standard installation

R
AT BO
SK E
U R
H VE
R
SE
RE

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

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

& GRASTEN RADIO

TLF.: 74 65 24 26

6300 GRÅSTEN

MOBIL: 40 27 26 39

Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun . . . . . . . . . . kr.
Børn under 12 år . . . . . . . . . . . . . . . .

158,-

AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener Art med tilbehør . . . . . kr.
Stort flot stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . kr.
Hver fredag:
5 stk smørrebrød
SØNDERBORG
BILLED. . . . . . . . . kr.

130,85,125,-

½ pris

& LYD SERVICE APS

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
· www.1747.dk
Tlf.: 7442 5791mail@1747.dk
· email: tvservice@mail.tele.dk

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

TØMRER OG SNEDKER

Nyvej 5 · 6320 Egernsund

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

HANS

KENNETH

WWW.KARLDPETERSEN.DK 74461219

MOBIL: 29349200

El-installatør H.J.Paulsen

MORTEN

MOBIL: 26803017

TØMRERMESTER

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

VINDUER, DØRE
TAGARBEJDER
TIL– OG OMBYGNING
TOTALENTREPRISER
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SLAGTEREN TILBYDER

GRILLMARKED
TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Ta´ 10 stk

GRÅSTEN · PADBORG 125.-,
FRUGT/GRØNT TILBYDER
Skrabeæg
M/L, 10 stk.

Broccoli eller spidskål

Vælg mellem mange varianter

Rynkeby Selection Juice

Danmark, kl. 1,
frit valg

1 liter, vælg mellem Appelsin,
Æblemost, Mild m/gulerod,
Tropisk, frit valg

A
UNDER H

Pr stk

10,-

Kom og bland din
egen grillbakke

Pr bakke

Ta’ 2 liter

15,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Spangsberg flødeboller

15,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

BLOMSTERAFD. TILBYDER

æske med 5 stk.
frit valg

LV PRIS

Kugle chrysanthemum
17 cm potte, flere farver

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Kellogg’s
morgenmad
flere varianter,
300-600 g

R I A N T ER
FLERE VA

FRIT VAL

Pr æske

25,-

Pr pk

Frit valg pr stk kun
TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

30,-

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

20,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

PA DB OR G
Løs vægt slik

Mangler du fuldkorn i madpakken?
Vi har udvalget…

Pr 100 g

UD
FREDAGSTILB

G

6

95

Telefon 73 65 26 00

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

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kogt sardel +
1/1 Kartoffelspegepølse
fra Als

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Røget makrel

Tilbud gælder
hele ugen

Tilbud gælder
hele ugen

Pr pk kun

Pr stk

100,-

20,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød
med 3 slags pålæg & ost

SLAGTEREN TILBYDER
Dansk familiekylling
00
SPAR 20,

2 stk kun

50,SLAGTEREN TILBYDER
3 stk. Ferske svinemørbrad

Tilbud gælder
hele ugen

Pr stk kun

39

95

Torsdags
tilbud

G
FRIT VAL

Pr stk kun

1600 g

Tilbud gælder
hele ugen

Lurpak smør
eller smørbar

Pr pk

10.-,
Santa Ana
Homage vin
Argentina, 75 cl

95
SPAR 20,

Pr flaske

39.-,
Änglamark papir
Toiletpapir 8 rl. eller
køkkenrulle 4 stk

X-tra mælk

100,-

Let, mini, eller skummetmælk

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 Nakkefilet
Ta’ 2 pk

Fredags
tilbud
Pr ½ kg

14

95

Søndags
tilbud

40.-,

3 stk

10,-

Maks 9 liter pr kunde

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 30. august til og med lørdag den 3. september 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer
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Gudstjenester og andre aktiviteter

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Onsdag den 31. august .......... kl. 19.00 ......Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård
Søndag den 4. september ...... kl. 09.30 ......Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 4. september ...... kl. 11.00 ......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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

Kom til glad jazz i Kværs kirke
Torsdag den 8. september kl. 19.00
med ”Peters Fodvarmere”
med udvidet besætning, som er følgende:
Peter Brodersen, sang/kontrabas
Jan Klinksgaard, guitar/banjo
Børge Thomsen, klarinet
Norman Günther, trommer
Lea Nielsen, sang/trækbasun
Kom og fyld kirken til denne forrygende
koncert.
Menighedsrådet er vært ved en lille
forfriskning Koncerten er gratis, men et
lille bidrag til julehjælpen i sognet vil blive
modtaget med glæde.

Den hellige Wladimir’s mandskor
Igen i år gæster det russiske kor Slotskirken med ortodokse sange og folkeviser.
Mandag den 5. september kl. 19.30.
Der er fri entré, men den indsamlede kollekt går til et børnesygehus i Moskva.
Arrangører:
Nordschleswigsche Gemeinde
Gråsten-Adsbøl Menighedsråd

Alle er hjertelig velkommen

Elever var ude at svømme

Afslappende
Helkropsmassage

Af Ingrid Skovbo Johannsen

Skulder, ryg, ben og fødder
Gavekort
sælges

Pris:

300,pr time

Tlf: 5287 5300 (tidsbestilling)
Mandag-Søndag 9.00 - 21.00 • 6320 Egernsund

Alnor Strandpark blev
flittigt benyttet af de lokale
skoler, da solen skinnede fra
en skyfri himmel.

Restaurant Fiskenæs

Flere af Gråsten Skoles
9.klassers timer var henlagt
til at foregå i Flensborg
Fjord.
Den ene dag blev der
snorklet i samarbejde med

Sønderborg Naturskole.
Den anden dag bød
idrætstimerne på svømning.
Også Förde-Schule var
afsted med svømmehold
i Strandparken. Normalt

svømmer skolens 0-4
klasser hver fredag i Bov
Svømmehal, men den er
midlertidigt lukket på
grund af renovering, så
børnene var ekstra glade for
en anderledes svømmeundervisning end vanligt. 

MÅNEDSMENU SEPTEMBER

tilbyder hver onsdag

MENU 4 RETTER

fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Onsdag den 31. august:

Stegt flæsk med nye kartofler og persillesovs

kr.

Onsdag den 7. september:

pris pr. couvert

Gammeldags oksesteg med nye kartofler, årstidens grøntsager,
skysovs og surt

HUSK at
bestille bord

Onsdag den 14. september:
Mørbradgryde

Onsdag den 21. september:
Kong Fiddes livret

Onsdag den 28. september:
Flæskesteg med nye kartofler og persillesovs

Onsdag den 12. oktober:
Stegt flæsk med kartofler og persillesovs

Onsdag den 26. oktober:
Husarsteg med nye danske kartofler, skysovs og grøntsager

Onsdag den 2. november
Kong Fiddes livret

Spis hvad du kan
for

kr.

589,-

Benniksgaard A la Carte
Forret

Knivmusling med krabbe, sprød ingefær og syltet havtorn

Mellemret

Vatiation af svampe med blød og sprød pastinak

Hovedret

Duet af krondyr og gris med pommes duchess og hybenglace

Dessert

Brombær med basilikumsorbet og knas

89,-

enjoy your dinner
Husk bordbestilling nødvendigt 7365 4228 eller 4042 1816

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

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

÷20%

JEANS

BLAZER

T-SHIRT

Stenvask. Liv. 74-116
Normalpris 300,-

Str. 48-60. Normalpris 1.500,-

Flere varianter
Str. M-XXL
Normalpris 200,- pr. stk.

2 STK.

PÅ IKKE NEDSATTE VARER

NU

600,-

NU

SPAR 62%

150,-

SPAR 62%

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

150,-

SPAR 50%

TIGHTS

SOKKER

Str. M-XXL
Normalpris 2 par 150,-

Sort Koks Marine.Str. 40-47
Normalpris pr. par 40,-

4 PAR

150,-

SPAR 50%

NU 10 PAR

100,-

SPAR 75%

SKJORTER
Str. M-XXL
Normalpris 400,-

NU

VINDJAKKE

200,-

Fv. Sort Marine
Str. M-4 XL
Normalpris 2.500,-

SPAR 50%

NU

1.250,-

STRIK
Str. M-2XL
Normalpris 300,-

NU

150,-

SPAR
50%

SPAR 50%

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
Mandag
- torsdag .......... 9.30 - 17.30

Mandag-torsdag
............ 9.30-17.30
Fredag
...........................
9.30 - 18.00
Fredag...........................
........................... 9.30-18.00
Lørdag
9.00 - 16.00
Lørdag ...........................
9.00-13.00
Søndag
........................ 10.00
- 15.00

Gråsten

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

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

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

Bridgens dag i Gråsten samlede 20 glade og spillelystne omkring bordene.


Foto Jimmy Christensen

Bridge er et spil med
LEJLIGHED UDLEJES GRÅSTEN
manér
tæt ved centrum i Broager
Velegnet til enlig.
52 kvm. + fælles vaskerum samt 15 kvm. terrasse mod syd
Egen P plads

Lejlighed til leje, pr. 1. oktober.
ca 90 m2, flot ny istandsat,
3 værelses luksuslejlighed midt
i Gråsten.
Leje 5950 kr.

Udlejes pr. 1. oktober
Husleje: 3000 kr. pr måned + forbrug

TELEFON 2019 3386

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

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

Ansv. redaktør

Af Gunnar Hattesen

Bridge holder hjernen
skarp, og Gråsten
Bridgeklub fik yderligere

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

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

tilgang af nye medlemmer,
da klubben søndag inviterede på åbent hus for nye
spillere.
"Bridge er både sjovt og
underholdende", siger
klubbens formand Helle
Blindbæk.
Der blev spillet en
lille ”enmands-turnering”,
udtænkt af klubbens

næstformand Peter
Morville.
Arrangementet var et led
i den landsdækkende arrangement "Bridgens Dag",
hvor over 100 klubber under Dansk Bridgeforbund
inviterede alle interesserede
inden for. 

Kvinde fik
stjålet smykker
En 74-årig kvinde, der bor
Ved Gruen i Gråsten, har
været udsat for tyveri.
Kvinden har fået stjålet
rigtig mange smykker,

men der er ingen tegn på
indbrud.
Alt tyder på, der har været
en ulåst dør. 

Srort rykind i plantesamlerhave i Gråsten

7

Gråsten Havekreds havde
god tilslutning, da foreningens medlemmer
besøgte Marianne og Martin
Reimers plantesamlerhave på
Felstedvej 11 i Gråsten.
Haven er på 5.000 m2 med
en del specielle og eksotiske
bambus, træer og buske samt
hjemmepodede æbletræer.

Foto Jimmy Christensen

TOTAL SÆSON

OPHØR

N
E
K
K
I
T
U
B
M
Ø
T
ALT SKAL VÆK
Onsdag - torsdag - fredag - lørdag

Hans Henrik Fischer

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

SÆLGES TIL

Niels Erik Nielsen

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

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

PRIS
½

ALT MED
HALV PRIS
– Habitter
– Jakker
– Blazer
– Vindjakker
– Skindjakker
– Skjorter
– Strik
– Sweatshirt
– Lærredsbukser
– Jeans
– Tshirt

÷50% FRATRÆKKES
VED KASSEN

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.

Schmidt & Dreehsen

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

100412

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

Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86
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HÅNDBOLDKLUBBEN

GRÅSTEN

Træningen 2016/2017
Træner

Start

Mandag

2006 - 2007 16.30 - 17.30 U10 drenge

Årgang

Tider

Hold

Lotte Christensen

22. august

Mandag

2004 - 2005

17.30 -19.00 U12 drenge

Steen Jeppesen og
Marianne Havn

22. august

Mandag

2002 - 2003 19.00 - 20.30 U14 drenge

Carsten Jørgensen

22. august
23. august

Tirsdag

2006 - 2007 16.30 - 17.30

U10 piger

Annette Jørgensen og
Allan Johannsen

Tirsdag

2004 - 2005

17.30 -19.00

U12 piger

Kirsten Matzen og
Mogens Hansen

23. august

Tirsdag

2002 - 2003 19.00 - 20.30

U14 piger

Stig Sønderbye og Martin Toft

23. august

Tirsdag

2000 - 2001 19.00 - 20.30

U16 piger

Stig Sønderbye og Martin Toft

23. august

Onsdag

2006 - 2007 16.30 - 17.30 U10 drenge

Lotte Christensen

24. august

Onsdag

2004 - 2005

Steen Jeppesen og
Marianne Havn

24. august

Onsdag

2002 - 2003 19.00 - 20.30 U14 drenge

17.30 -19.00 U12 drenge

Carsten Jørgensen

24. august
25. august

Torsdag

2006 - 2007 16.30 - 17.30

U10 piger

Annette Jørgensen og
Allan Johannsen

Torsdag

2004 - 2005

17.30 -19.00

U12 piger

Kirsten Matzen og
Mogens Hansen

25. august

Torsdag

2002 - 2003 19.00 - 20.30

U14 piger

Stig Sønderbye og Martin Toft

25. august

Torsdag

2000 - 2001 19.00 - 20.30

U16 piger

Stig Sønderbye og Martin Toft

25. august

2010 og
senere

Fredag
Fredag

16.15 - 17.00

U6

2008 - 2009 17.00 - 18.00

U8

Tanja Møller, Caroline Møller
23. september
og Laura Jørgensen
Mangler

23. september

52 spillede skat i
Gråsten
Gråsten Skatklub samlede 52 kortspillere til klubaften i Ahlmannsparken.
1.runde

Nye spillere
1587 1. runde

1. Jens Fredi Schulz, Gråsten
2. Flemming Marschall, Egernsund 1358
3. Hans Jørgen Clausen, Egernsund 1356
4. Robert Petersen, Gråsten
1330
5. Hans Peter Jessen, Kruså
1275
6. Ejnar Marquart, Gråsten
1166

1. Karl Erik Lund, Gråsten
2. Peter Nordbag, Ullerup
3. Gitte Nielsen, Felsted

2.runde

2.runde
1. Sven Jepsen, Tønder
2. Arne Mylin, Broager
3. Jens Fredi Schulz, Gråsten
4. Sven Eirdorf, Gråsten
5. Christian Hansen, Gråsten
6. Klaus G. Petersen, Broager

1479
1369
1160
1132
988
975

1. Karl Erik Lund, Gråsten
2. Gitte Nielsen, Felsted
3. Peter Nordbag, Ullerup

Spritbilist
Politiet stoppede onsdag kl.
18.16 en 53-årig mandlig

Vi mangler trænere til U-8, hvis der er nogen der har lyst til at lære de små lidt om håndbold,
er i meget velkommen til at kontakte Kirsten 27821550 eller Mette 29924459

385
254
218

bilist fra Kruså på Brinken
i Gråsten.
Betjentene fik en mistanke

1095
693
620

om, at han var påvirket af
spiritus. Han blev bedt om
at blæse i alkoholmeteren
og han fik sidenhen udtaget
en blodprøve. 

Vinterprogram GIG Sæson 2016/2017 Start uge 37
HOLD

TID

NAVN

KONTAKTPERSON TELEFON NR. TRÆNINGSSTED

Mandag
Morgenfruer

0830 - 09.30

Olga Sørensen

Olga Sørensen

74650688

Ahlmannshallen

Stavgang

10.00 - 11.30

Anni Muus, Anne Marie Petersen, Karen Alnor

Anni Muus

23720436

Ahlmannshallen

Krummelurer-børn (3-4 år) u. forældre

16.00 - 17.00

Tove Jensen, Helene Jacobsen, Celine Nielsen,
Freja Komiscke, Liza Tayeb, Mahnaz Ahmadi

Tove Jensen

20829596

Skolen gym.sal

Aktive fædre og krudtugler
(3-5 år) Alm. Far/barn gymnastik

17.00 - 18.00

Peder Kraack

Peder Kraack

51286617

Skolen gym.sal

Aktive fædre og krudtugler (5-7 år)
Stationstræning for far, mens
børn er på redskaber

18.00 - 19.00

Peder Kraack

Peder Kraack

51286617

Skolen gym.sal

Hurlumhejpiger (0-4. klasse)
Bliver evt. delt i 2 hold

16.00 - 17.00

Annette Alnor, Kathrine Christensen, Charlotte Meinke,
Maloua Ehmsen, Mathilde Bak

Annette Alnor

42192030

Skolen gym.sal

TeenDance (fra 3. klasse)

17.15 - 19.00

Pernille Frederiksen, Rikke Wind, Lea Knudsen, Malou Heigl

Pernille Frederiksen

51835805

Skolen gym.sal

Damer rytme/motion

19.15 - 20.45

Lene Oure Jacobsen

Lene Oure Jacobsen

74650042

Skolen gym.sal

17.00 - 18.00

Mette Jochimsen, Orla Støvring,
Thomas Maschoreck, Birgitte Bille

Mette Jochimsen

28901279

Ahlmannshallen

Senior Mix (Damer/herre)

09.00 - 10.00

Dorthe Sørensen, Anne Marie Petersen, Lisbeth Christensen

Dorthe Sørensen

74651939

Ahlmannshallen

Stolegymnastik

10.15 - 11.00

Dorthe Sørensen

Dorthe Sørensen

74651939

Ahlmannshallen

Tons & Tummel (5-6 år)

17.00 - 18.00

Kathrine Christensen, Mette Jochimsen,
Frigg Heidtmann, Josefine Madsen, Margaret Ósk

Mette Jochimsen

28901279

Skolen gym.sal

Grossgym inde

18.00 - 19.00

Mette Jochimsen, Dorte Melgaard

Dorte Melgaard

26731998

Skolen gym.sal

Motionsherrer (start 5/10)

19.00 - 20.00

Anton Mortensen

Anton Mortensen

74651346

Skolen gym.sal

Løb

17.00 - 18.00

Mette Jochimsen, Orla Støvring,
Thomas Maschoreck, Birgitte Bille

Mette Jochimsen

28901279

Ahlmannshallen

Spring fra 9 år

16.30 - 18.00

Kasper Frederiksen, Charlotte Vrå Andersen,
Malene Nielsen, Nina Asmussen, Julie Dreyer,
Mathilde Clausen, Maria Asmussen

Kasper Frederiksen

61671059

Skolen gym.sal

Tirsdag

Løb
Onsdag

Torsdag

9

NATURLIG LUKSUS OG HØJ KOMFORT

U-DESIGN

INTROPRIS
U-Design spisebord

NU

BORDE MED MULIGHEDER

7.874,-

Cannington spisebord
+ 4 Asama stole

SPAR

NYHED

20%

SPAR 2.625,-

NU

6.595,-

SPAR 1.700,-

SPAR

25%
NYHED

U-Design spisebord
Ovalt bord med udtræk til 2 tillægsplader. Lyseblå
laminatplade med sort kant og sorte skråben.
B100 x L180 cm, ekskl. tillægsplader. Normalpris 10.499,Tillægsplade B100 x L50 cm. Normalpris 1.649,Nu 1.236,- Spar 413,-

FÅS KUN HOS
MØBLÉR

Cannington spisebord
Bordplade i finéret brunbejdset akacietræ.
Stel i mat sort metal.
B100 x L230 x H77 cm. Pris 6.699,Sætpris bord + 4 stole. Normalpris 8.295,-

Asama spisebordsstol
Monteret med sort læderlook på
sæde og ryg. Stel i krom metal. Pris 399,-

MED VORES BREDE STRESSLESS® PROGRAM
- er vi altid klar med et godt tilbud til dig

Stressless® Capri
lænestol

Stressless® Nordic
lænestol

NU

11.699,-

NU

SPAR 2.871,-

SPAR 2.271,-

• Ultimativ siddekomfort med indbygget lændestøtte
• Perfekt støtte til nakken, når der skal ses TV
• Genial sovefunktion i nakkestøtten
• Skammel med vippefunktion giver ekstra støtte
til benene
• Fås i 2 højder og i 3 bredder
• Al produktion foregår i Norge
• Første Stressless® blev produceret i 1971

Poem lænestol
+ skammel

NU

5.999,-

SPAR 4.699,-

FÅS I STØRRELSE

14.199,-

FÅS I STØRRELSE

S M L

S M L

Stressless® Nordic lænestol
Monteret med sparrow blå læder i dessin Paloma. Sort signaturestel.
Medium str. Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar
nakke- og lændestøtte samt BalanceAdapt (TM). Normalpris 13.970,Fodskammel med vippefunktion.
Normalpris 4.120,- Nu 3.499,- Spar 621,-

Stressless® Capri lænestol
Monteret med chestnutfarvet læder i dessin Paloma.
Sort classic stel. Medium str. Normalpris 17.070,Fodskammel med vippefunktion.
Normalpris 4.350,- Nu 3.699,- Spar 651,-

SIDDEKOMFORT I VERDENSKLASSE

Orlando lænestol
2 stk.

Stressless® Garda
medium lænestol

KUN

NU

5.999,-

5.999,-

SPAR 2.999,-

FAST LAVPRIS

SPAR

44%
Poem lænestol
Monteret med sort blødt okselæder overalt. Sokkel i børstet stål.
Vip i ryg samt højde/vippe regulérbar nakkestøtte. Pris 8.999,Fodskammel. Pris 1.699,Sætpris lænestol + skammel. Normalpris 10.698,-

SPAR

33%

FÅS I STØRRELSE

M L
Stressless® Garda lænestol
Monteret med sort læder i dessin Batick. Classic stel i bøg lak.
Medium str. Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar
nakke- og lændestøtte. Fås også i brunt læder. Andre farver
mod tillæg. Fodskammel med vippefunktion. Pris 2.199,-

PÅ LÆNESTOLE

Orlando lænestol
Monteret med sort læder i dessin Madras på alle slidflader.
Space sokkel. Pris 4.499,- Fodskammel. Pris 1.199,Sætpris 2 stk. lænestole. Normalpris 8.998,-

www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15
Sundsnæs
Sundsnæs 4
4
6300
6300 Gråsten
Gråsten

Norgesvej
Norgesvej 24
24
6100
6100 Haderslev
Haderslev

Telefon
Telefon
7460
7460 8351
8351

Mail
Mail
mobler@hebru.dk
mobler@hebru.dk

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

EK el -service

Bygningskonstruktør, murermester

Hvis din bil
kunne vælge

aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

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

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
Annonce.indd 1
mv.

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

Gisselmann

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

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

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

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

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

v. Lars Festersen

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

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården
Godt håndværk
der er omfattet af

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker
Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Tlf. 74 65 09 16

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

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

kommer også i Padborg og Tinglev

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
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Godt med lopper i Kværs

Gårdbutik
store

r
e
g
n
i
l
l
y
k
2 stk. land

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbudene gælder i uge 35

1500-1700 g.

2 stk.

150,-

gsforslag

Serverin

Der var godt gang i salget af lopper, da der i weekenden var loppemarked i Kværs.

Foto Jimmy Christensen

Denne uge: smagsprøver på pålæg & pølser

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
29-08-2016 09:09:49

JUBILÆUM 25 ÅRS 25%
El - Cykler
Batavus Torino

Front Kurv
før 758,spar 179,-

NU

før 14999,spar 2000,-

579,-

NU

incl. Beslag

12999,-

Nishiki Durango 26”
før 5999,spar 2000,-

NU

Garmin Edge 810

Schwalbe Durano
Plus Foldedæk
700x23c

før 3899,spar 1700,-

NU

2199,-

før 798,spar 399,-

NU

499,-

Tilbud på Div Cykelhjelme

Garmin Edge 1000
før 5099,spar 1600,-

NU

3499,-

Hövding
Cykel hjelme
før 2299,spar 700,-

NU

1599,-

før 7875,spar 2000,-

NU

5875,-

Trek Dame
Racer LEXA SL
før 7999,spar 2000,-

NU

PÅ ALLE
CYKLER PÅ
VEJLEDEND
E
pris Rabatte
n
trækkes
fra ved kass
en

3999,-

Trek Zektor
Three Herre

5999,-

Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle Priserne er inkl. moms.

G.F. Uge 35.indd 1

Dog ikke
Elcykler og
MT B

MBK Airborn Dame 7G
før 5999,spar 2000,-

NU

3999,-

Scott
Speedter 10
før 11499,spar 3200,-

NU

8299,-

Disse cykler kan ikke financieres

KOG IND VI HAR MANGE ANDRE CYKLER
MED GODE JUBILÆUMSPRISER
Se mere på www.fribikeshop.dk
ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten • telefon 7465 1031
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Tør du tro og håbe
på kærlighed i
dagens Danmark?
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 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. 13. 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.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådene i Broager sogn, , Egernsund sogn, Rinkenæs sogn, Kværs sogn, GråstenAdsbøl
sogne, Nybøl sogn, Sottrup sogn og Ullerup sogn.

Stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt videre.
Deltag i orienteringsmøde tirsdag d. 13. september  se modsatte side

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk
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I efteråret 2016 skal der afholdes valg til landets menighedsråd. I forbindelse med valget indbydes der i alle sogne i Sønderborg
kommune til et oﬀentligt orienteringsmøde, hvor arbejdet i menighedsrådene vil blive drøftet og der gives orientering om valgregler m.v.
I forlængelse af orienteringsmødet vil der være mulighed for at opstille én eller ﬂere kandidatlister.

Opgaven:

Efter en del overvejelser har jeg nu besluttet, at
jeg stopper i Sottrup Menighedsråd. Jeg synes,
der skal nye og yngre kræfter til.

Menighedsrådene er sammensat af frivillige
plus sognets præst(er). Valgperioden for
de frivillige er de ﬂeste steder ﬁre år.

Det har været spændende 8 år med mange
gode oplevelser, men også udfordringer.

Menighedsrådet udgør den lokale kirkes
ledelse og har sammen med præsterne
ansvar for de store linjer, der skal skabe
gode rammer om kirkens liv og vækst.

Da jeg i 2008 blev valgt ind i menighedsrådet,
tror jeg egentlig ikke, jeg havde gjort
mig særlig mange tanker om, hvad et
menighedsråd beskæftiger sig med. Jeg må
sige, at det er meget alsidigt, mange opgaver af
forskellig art.

En del af det handler om kirkens økonomi,
og at der er penge til det, der skal ske,
og det man gerne vil have skal ske.
I praksis administrerer menighedsrådene
kirkens bygninger, herunder præstegårde/
præsteboliger og sognegårde.

Vi har jo i Sottrup en meget folkelig, engageret
og dygtig præst, som har mange gode ideer
og tiltag til et aktivt kirkeliv, og det skal
menighedsrådet så være med til at bakke op
om.

De bestyrer sognets økonomi.
De medvirker ved ansættelse af præster.

I Sottrup menighedsråd har vi det godt
sammen og opgaverne bliver fordelt efter de
kompetencer et hvert medlem byder ind med.
Vi er jo alle sammen forskellige.

De ansætter og er arbejdsgiver for kordegne,
gravere, organister, sangere m.ﬂ.
De planlægger, hvilke aktiviteter der
skal kendetegne kirken, og deltager i
diskussionen om kirkens liturgi, dvs.
gudstjenestens forløb og ritualer.

Jeg kan kun opfordre til, at man møder op i
menighedshuset, for at få en mere uddybende
orientering omkring menighedsrådets arbejde.

Menighedsrådsløftet:

Tak for 8 spændende år og fortsat alt godt
fremover for Sottrup Menighedsråd og det
arbejde, der ligger foran.

Undertegnede erklærer herved på ære og
samvittighed at ville udføre det mig betroede
hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske folkekirke, så at den kan byde gode
vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Alice Lei, Sottrup menighedsråd

Flemming Hansen, Rinkenæs menighedsråd udtaler:
Menighedsrådsarbejdet er spændende, sjovt og fyldt med udfordringer.
Efter 4 år i MR, heraf 3 år som formand, har jeg følt hvordan
man kan være med til, at gøre en forskel. Både hvad
kirkens indre liv, aktiviteter og økonomien angår.
Der kommer hele tiden nye spørgsmål og problematikker, der skal
tages stilling til og det er netop dét, der gør det spændende.
Igennem et godt og positivt samarbejde har vi nået de ﬂeste af
de mål, vi satte os, for 4 år siden. Men der er stadig masser af
udfordringer og projekter, der bare ligger og venter - på DIG måske?
Som menighedsrådsmedlem har du ﬁngeren
på pulsen, og du kan se det nytter!

Vil du gerne være med til at beslutte, hvem der
skal være en del af Broager menighedsråd.
Kom med dine ønsker til sognelivet i Broager; hvordan synes du, vi
bedst udnytter mulighederne i den nyrenoverede sognegård?
Hvilke aktiviteter og nye tiltag mener du, der er brug for?
Menighedsrådet har også indﬂydelse på, hvorledes gudstjenesten
afvikles - synes du, at der er brug for nytænkning?
Kirkegårdens udseende og indretning er menighedsrådets ansvarsområde.
Kom og vær med til at præge menighedslivet i Broager.

Så har du tid og lyst, så har du nu chancen for at
være med, i den næste 4 års periode.

Sogn

Tidspunkt

Adresse

Antal
medlemmer

Fællesspisning i Kværs præstegård

Adsbøl sogn

Kl. 19.00

Se under Gråsten

5

Tirsdag den 13. september kl. 18.30 inviterer
Kværs menighedsråd til Valgﬂæsk!

Broager sogn

Kl. 19.00

Sognegården

9

Egernsund
sogn

Kl. 19.00

Præstegårdens mødelokale

6

Gråsten sogn

Kl. 19.00

Præstegården, Slotsbakken 1

7

(Paneret stegt ﬂæsk med kartoﬂer, persillesauce og rødbeder)
Spisningen er gratis, drikkevarer kan købes.
Vi beder om tilmelding af hensyn til traktementet,
senest søndag den 11.september
Anna tlf.: 21939335 Carmen tlf.: 51219202
Efterfølgende, kl. 19.30, er der informations/opstillingsmøde
Vel mødt til en hyggelig og informativ aften

Kværs sogn

Kl. 19.00

Præstegården

5

Nybøl sogn

Kl. 19.00

Menighedshuset

6

Rinkenæs sogn

Kl. 19.00

Multisalen på Dalsmark plejehjem

7

Sottrup sogn

Kl. 19.00

Menighedshuset i Sottrup

6

Ullerup sogn

Kl. 19.00

Ballebro Færgekro

6
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Dronning Anne-Marie fylder 70 år

TILLYKKE
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

Dronning Anne-Marie
fylder tirsdag den 30.
august 70 år.

Hun er yngste datter
af Kong Frederik IX
og Dronning Ingrid og

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

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

Gråsten

Undervisning/temadage i

IT efterår 2016

lillesøster til Dronning
Margrethe.
I sin barndom tilbragte
den bedårende og yndige
prinsesse mange somre på
Gråsten Slot.
I 1964 blev hun som
18-årig gift med Kong
Konstantin af Grækenland
I 1967 måtte parret
flygte til Rom efter et kup.
Siden boe4de de i mange

KURSER / undervisning (husk tilmelding):

Historisk Forening for
Graasten By og Egn

Lær at bruge din PC (4 onsdage á 2 timer)
Onsdag den 7. september kl. 10.00
Pris kr. 160,Grundlæggende beregninger i Excel regneark
(2 onsdage á 2 timer)
Onsdag den 5. oktober kl. 13.30
Pris kr. 80,-

Hej Brian

indbyder til

BUSTUR

langs hærvejen syd for grænsen.

Tekstbehandling med Word
(2 torsdage á 2 timer)
Torsdag den 27. oktober kl. 13.30
Pris kr. 80,-

Denne smukke unge mand
ønskes hjertelig tillykke
med de 40 år

Lørdag den 17. september kl. 10.00
fra Ahlmannsparken, hjemme ca. kl. 17.00
Turen går bl.a. til ”Den Krumme Vej”, Helligbæk og Sorge.

Foto- og billedbehandling
(3 onsdage á 2 timer)
Onsdag den 2. november kl. 13.30
Pris kr. 120,-

den 3. september
Mor, far, Janni,
Niklas, Noah, Anita,
Daniel og Line

Guide: Jens Erik Salomonsen.
Medbring madpakke til frokost og drikkevarer.
Drikkevarer kan også købes i bussen.

Tema / vejledning (husk tilmelding):
Tablet/smartphone, styresystem Android
(1 onsdag à 2 timer)
Onsdag den 28. september kl. 10.00

Hej Janni
og Brian

Pris kr. 0,-

Vi glæder os til festen

”Diva Min”

IT-café

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

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 4. september kl. 11.00
ved Hanne Christensen

ADSBØL KIRKE

Søndag den 4. september. Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE

Søndag den 4. september kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

hver mandag kl. 11.00-15.00 (periode
5. september – 28. november).
Virus, sikkerhed, Skype, indstilling af f.eks. mus,
lys i skærmen, bogstavsstørrelse mm
Der henvises til hjælpen i IT-cafeen.
Ud for IT Café mandag den 5. september
Tilmelding/info og spørgsmål:
IT Café mandag d. 05/09 kl. 11.00 – 15.00 eller til
Jytte Lorenzen 6133 5663 helst hverdage mellem kl. 8.30 – 9.00

GUDSTJENESTER

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 4. september kl. 11.00
her indsættes vores nye organist Hanne Bruus Storm.
Efterfølgende kaffe i sakristiet.
Præst. ved Irene Engelstad

KVÆRS KIRKE

Søndag den 4. september kl. 9.30
ved Hanne Christensen

Tilmelding efter ”først til mølle” –
princippet senest den 5. september

1972-2016 44 år med teater

Pris kr. 0,-

KIRKENS KORSHÆR

I prisen er inkluderet bus, guide og kaffe
på ”Røde Kro” ved Dannevirke.

Det lille Teater, Gråsten

DSB – rejseplaner og billetter
(1 tirsdag à 2 timer)
Tirsdag den 25. oktober kl. 14.00

Rita,Kjell,Anita,Daniel,
Line,Niklas og Noah

Pris medlemmer: 200 kr, ikke-medlemmer 230 kr.

Bodil Gregersen tlf. 2423 7079 bodilgreg@gmail.com.
Venlig hilsen bestyrelsen

iPad/iPhone
(1 torsdag à 2 timer)
Torsdag den 6. oktober kl. 13.30
Pris kr. 0,-

I ønskes hjertelig tillykke
med jeres bryllup
den 3. september

år i London, men flyttede
fore fire år siden tilbage til
Grækenland.
For to år siden købte
de en villa på halvøen
Peloponnes, hvor de nyder
de smukke omgivelser.
Hver sommer tilbringer
hun mindst én uge på
Gråsten Slot sammen med
sine to søstre. 

NYBØL KIRKE

Forfatter. Jacob Weis
Instruktør: Else Nielsen og
Bodil Schäfer

Torsdag den 22. september kl. 19.30
Fredag den 23. september kl. 19.30
Onsdag den 28. september kl. 19.30
Torsdag den 29. september kl. 19.30
Pris voksne 70 kr. børn 40 kr.
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67
eller www.lilleteater.dk

ULLERUP KIRKE

Søndag den 4. september kl. 10.30
ved Marie Hammer

Søndag den 4. september kl 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

RINKENÆS KORSKIRKEN

TYSK GUDSTJENESTE

Søndag den 4. september kl. 10.30
ved Marianne Østergård

VESTER SOTTRUP KIRKE

Søndag den 4. september kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

Sonntag, 4. September,
ab 14 Uhr Inselmissionsfest auf Röm,
St. Clemens Kirche

15

Hjertelig tak
for deltagelse ved

Ilse Marie Bertelsens
bisættelse i Gråsten Kapel
Tak for blomster og bidrag til Red Barnet
På familiens vegne
Anneli, Jes og Lars

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved

Fladdi Reitz

begravelse den 17. august 2016
En særlig tak til hjemmeplejen.
Birthe og Margit

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

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

En smuk
afsked...

Den nye formand, Bodil Glenthøj, i samtale med HKH Prinsesse Benedikte ved besøget i SOS Børnebyernes telt ved
Torvedage i Gråsten.

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

Bodil Glinthøj bliver ny formand
Af Kristian Pallesen

Den 1. september får SOS
Børnebyernes lokalgruppe i
Sønderborg Kommune ny
formand. Bodil Glenthøj,
Gråsten, som har været
med i arbejdet siden 2008,
da lokalgruppen blev stiftet, overtager hvervet efter

Astrid Jensen, Broager, som
efter 6 år på posten ønsker
at stoppe.
”Det har været 6 rigtig
gode år, hvor jeg har mødt
stor velvilje og opbakning
til SOS Børnebyerne og til
gruppens arrangementer”,
siger Astrid Jensen.
”Jeg fortsætter som aktiv

i gruppen, og mit ønske for
den skal være, at den positive opbakning må fortsætte
– fx ved at møde op til
vores næste arrangementer,
Jazz og Brunch i Alsion
lørdag d. 24. september
og ved julemarkedet på
Cathrinesminde de 2 sidste

Stjålen bil fra Gråsten
To teenagere stjal
en bil i Gråsten, som
de mandag morgen
kørte til Bjerndrup ved
Kliplev.
Her begik de to drenge

Dødsfald

Karen Margrethe Lydiksen,
Gråsten, tidligere Ullerup,
er død, 91 år. 

på henholdsvis 16 år og
14 år indbrud i en villa på
Almstrupvej.
De to teenagere blev dog
overrasket over en beboer,
der var hjemme. De stak
af til fods, men en tilkaldt
hundepatrulje fik hurtigt
fat i de to teenagere, som
blev taget med på Aabenraa
Station.
Det viser sig, at de to
teenagere tidligere har

begået indbrud i en bil,
hvor en pung blev stjålet.
Desuden har de forsøgt
indbrud i en villa i Søgård
og forsøgt indbrud i et
udhus i Søgård.
Den 16-årige dreng er
sigtet for forholdene, mens
den 14-årige dreng grundet
sin alder ikke bliver sigtet,
men som politiet i stedet
har en alvorlig samtale
med. 

weekender i november",
siger Astrid Jensen.
Sønderborg-gruppen
med 14 medlemmer har
valgt Birte Oksen Møller,
Vollerup, som ny kasserer.
Alene sidste år indsamlede gruppen 55.726 kr. til
børneby-projekter i Laos og
Cambodja. 

– Gitte og Steen Kristensen

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
lige så personlig kan afskeden være
Ved du, hvordan du ønsker dit sidste farvel?

Eksam. bedemænd

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Måske vil du gerne bisættes fra et sted eller en kirke,
der har haft særlig betydning for dit liv. Måske ønsker
du at få din aske spredt over havet eller at blive
begravet ved en stille højtidelighed i en personlig
udsmykket kiste. Valget er dit.
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer
bistået ved planlægningen af det sidste farvel.
Kontakt os for en uforpligtende personlig samtale eller
find 'Min sidste vilje' på www.helmichbegravelse.dk
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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ÅBENT HUS
i anledning af jubilæet
Vil det glæde mig at se
kunder, samarbejdspartnere,
leverandører, kolleger,
familie og venner

Fredag den 2. september
fra kl. 13.00
Vi byder på lidt godt til ganen
Med venlig hilsen
Torben

Borggade 3 · 6300 Gråsten • telefon 7465 1031

Arrangement

kalender

Evolving E

Lørdag den 3. september kl. 23.00

Max Poff og gratis sildebord

Søndag den 4. september kl. 12.00

Timosjenko Turneing

Lørdag den 10. september kl. 12.00

Woodhouse no.7

Lørdag den 17. september kl. 23.00

Rose & Romy

Fredag den 30. september kl. 23.00

HeartRock

Fredag den 14. oktober kl. 23.00

Center Pub 10 år

Lørdag den 15. oktober kl. 23.00

Sixpack Bluesband

Lørdag den 22. oktober kl. 22.30
Musik og Sportsbar



Husk at besøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

www.centerpubgraasten.dk
Center Pub

Ulsnæscentret

tlf. 74 65 33 65

Bustur til Hærvejen
syd for grænsen
Af Hanne Hæsborg-Andersen

Temaet for Historisk
Forening for Graastens
efterårsarrangementer
er Hærvejen. Det gælder ikke bare Hærvejen
i Sønderjylland, men
også syd for grænsen, i
Sydslesvig.
Lørdag den 17. september
er der mulighed for de
hurtige til at komme med
på en guidet bustur langs
en del af hærvejen primært
syd for grænsen.
Turen starter ved
Ahlmannsparken kl. 10,
hvor bussen kører fra.
Første stop er Bov Kirke

og Bov Kro, og derefter
fortsættes sydpå.
Undervejs ser deltagerne bl.a. ”Den krumme
vej”, Stiftungsland og
Schäferhaus. Den medbragte frokost fortæres i det
danske hus i Sporskifte,
og derefter køres længere
sydpå. Turen slutter ved
Sorge å og bro nord for
Rendborg.
Derefter er der kaffe og
kage på ”Røde Kro” ved
Dannevirkegården, og bussen er formodentlig tilbage
ved Ahlmannsparken ca.
kl. 17.
Vores guide på turen er
Jens Erik Salomonsen,
tidligere skoleinspektør

i Sydslesvig, med en stor
viden om emnet.
Prisen for turen er 200
kroner for medlemmer,
230 kroner for ikkemedlemmer, og inkluderer
busturen, kaffe med kage
og guide.
Bindende tilmelding
senest den 5. september
til Bodil Gregersen
tlf. 24 23 70 79, mail
bodilgreg@gmail.com
Turen efterfølges af et
foredrag i Ahlmannsparken
den 21. november kl. 19.30,
hvor generalkonsul og
historiker Henrik BeckerChristensen fortæller om
Hærvejen. Dette foredrag
er arrangeret i samarbejde
med Folkeuniversitetet. 

GRÅSTEN ÆLDREKLUB

PROGRAM FOR SÆSON 2016 - 2017
2016
14.9. ”Et spændende liv i skoleverdenen.”
ved Henriette og Bjarne Ebbesen, Landbrugskolen.
28.9. ”Medvind i modgang”
ved forfatter Agnethe Odgaard-Jensen, Hurup.
12.10. ”Mens vi venter på stærene.”
ved Carl Christiansen, Tønder.
26.10. ”Arbejdet i Dansk Ældreråd.”
ved formand Bent Rasmussen, Svendborg.
9.11. ”Bestigning af Kilimanjaro Afrikas højeste bjerg.
ved Finn Wogensen, Broager.
”Blade fra en landsbypræsts dagbog.”
ved Hanne Christensen, Gråsten.
23.11. ”Musik og sangeftermiddag.”
ved Tim Hansen, Sønderborg.
7.12. ”Fortælling”
ved Hanne Christensen, Gråsten.
Luciaoptog
ved Organist Rut-Elena Boyschau og børnekor.

2017
4.1.

”Da pikkelhuerne blev moderne i Sønderjylland.”
ved Arne Jessen, Nybøl.
18.1 ”Livets store fester”
ved Museumsinspektør Else M.Dam-Jensen, Tønder.
1.2. ”Pas på dine tænder.” 14.45 – 17.00
ved Anette Agertoft og Susanne Brandt
Alting har en tid-mit liv som kristen i tidligere DDR
ved Cornelia Simon, Gråsten.
15.2. ”Cuba i forandring”
ved Jørgen Lehmann Petersen, Broager
1.3. ”Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland- og nogen af dem er ikke engang løwn.”
ved Johannes Gjesing, Gram.
15.3. ”Musik og sang.”
ved sangerinde Lise Nees, Korinth.
29.3 ”To år med Siriuspatruljen”
ved Rasmus Mannerup Jørgensen, Randers.
26.4. ”Besøg i naturens rige.”
ved Søren Frederiksen, Skjern.
Kontingent fra 1.9. 2016 til 30.05. 2017 er 100 kr.
Møderne holdes i Ahlmannsparkens cafeteria fra 14.45 – 16.30
Oplysninger om kørsel Dorthe Sørensen, tlf. 7465 1939. Anne Marie Petersen 7365 3005 –
Lisbeth Christensen 7465 4906-Christa Hansen 2629 0207
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TRÆNINGSTIDER
FOR VINTERSÆSONEN 2016/2017
FOR ALLE KTUIF AFDELINGER SAMT TRÆNINGSTIDER
FOR DE IGANGVÆRENDE AFDELINGER
KTUIF HÅNDBOLD
HOLD

INDVIELSE

I anledningen af
Kværs Tørsbøl Ungdoms og Idrætsforening [KTUIF]
nye indendørs multiarena og bouldervæg vil
det glæde os at se alle interesserede til officiel
indvielse samt introduktion af bouldervæggen
for byens foreninger og institutioner.

Søndag den 4. september
fra kl. 10.00 – 11.00
i Kværs hallernes multihal,
Avntoftvej 8, 6300 Gråsten
Hovedforeningen vil være vært med vand, kaffe eller te.

TRÆNER

START

Senior damer serie 2 og 3 Onsdag 18.30 til 20.15

Villi Philipsen

Hold er
startet

Senior Herrer serie 1 og 3 Onsdag 20.15 til 22.00

Allan Philipsen

Hold er
startet

Børn - U4/U6
MIX - 2010 og senere

Onsdag 15.45 til 16.30

Charlotte, Lone,
Nanna og Hans

14.
september

Børn – U8
MIX – 2008 og 2009

Onsdag 17.00 til 18.00

Nina og Jan

Børn – 2007 og tidligere

Mød op til træning onsdag den 14. september
kl. 15.45, så ser vi hvor mange i er.

MANDAG
Tonserne: et børne drenge og pige hold for år 6+. Vi tonser og leger,
men begynder også at arbejde med den rigtige gymnastik. Så er du til
sved på panden og fedt musik, som kom og leg med på Tonser holdet.
Sæsonstart 5 september – 11 marts Pris pr. sæson kr. 200.Træningstid: mandage 16.00 – 17.00 i den store hal, instruktør Pia m. fl.
Crossfitter: har nu været i gang i 2 sæsoner, vinter og sommer.
Der er en god blanding af fitness, styrke, udholdenhedstræning.
Vi har det sjovt og er i gennemsnit 8 til træning. Vi har
plads til flere, så kom og vær med til at udfordre hinanden
i en god, hård og grundlæggende konditionstræning.
Vintersæson, september til marts, Sommersæson,
april – august, pris pr. sæson kr. 400.Træningstid: mandage 19.30 – 20.45 i multihallen, instruktør Michael
Familielopper: far, mor og barn hold, for børn i alderen
0 – 2 år. Bevægelser, motorik, lege og udvikling.
Sæsonstart 5 september – 11 marts, pris pr. sæson kr. 200.Træningstid: mandage 16.30 – 17.15 – i multihallen
ONSDAG
Æ’ Kværs Piche: er et nyt hold i KTUIF. Det er et hold for alle
piger/damer over 18, der savner gymnastikken lige så meget som
vi gør. Har du gået til gymnastik før i barndoms årene, eller måske
på gymnastikefterskole, og ikke rigtig kommet videre siden, så er
dette lige holdet for dig. Dog er man også hjertelig velkommen
selv om man ikke har gået til gymnastik før. Der er plads til alle.
Det vil blive et hyggehold i første klasse, som vil byde på
et dejligt fællesskab, et ugentligt afbræk fra hverdagen. I
løbet af sæsonen vil vi holde hyggeaftner, julefrokost og
afslutnings sæsonfest. Det kan ikke bliver andet end godt
Sæsonstart 7 september – 11 marts, pris pr. sæson kr. 200.Træningstid: onsdage 18.00 – 19.30 i
Multihallen, instruktør Bettina m.fl.
Junior-mix: et hold for drenge og piger fra 8 år og op. Vi arbejder med
spring og rytme koreografier, og så giver vi den max gas. Vi ses…
Sæsonstart 7 september – 11 marts (opvisning) pris pr. sæson kr. 200.Træningstid: onsdage 17.00 – 18.00 i den store
hal, instruktør Stinne og Therese m.fl.
TORSDAG
Fræserne: Børne drenge og pige hold for 2 – 5 årige. Vi er
kendt for at være de seje, og lave masser af fede aktiviteter.
Vi glæder os super meget til at I kommer og leger med,
Mor og Far, dem lader I bare vente uden for døren.
Sæsonstart 8 september – 11 marts (opvisning) pris pr. sæson 200.Træningstid: torsdage 16.00 – 16.45 i multihallen, instruktør Jytte m.fl.

7. september

Der vil i samarbejde med Kværs Idrætsfriskole blive arrangeret en håndbolddag torsdag den
15. september fra kl. 09.00, hvor alle børnene fra skolen deltager, her vil formand for DGI
Håndbold Jan Hansen og formand for KTUIF Hans Lenger lege lidt håndbold med børnene. De
vil alle få lidt forfriskning samt et certiﬁkat, at de har deltaget. Måske også en lille gave.
For børnene på U8 mix og måske et par andre, vil der igen i år blive indmarch
søndag den 30. oktober med SG Flensburg-Handewitt i Campushalle.

Der vil være mulighed for at bruge multiarenaen
indtil kl. 11:00 efter endt introduktion.

GYMNASTIKSÆSON 2016/2017

TRÆNINGSTIDER

Spørgsmål vedr. håndbold kan rettes til Hans Lenger 29 91 23 67.

KTUIF TENNIS

KTUIF BADMINTON
HOLD

TRÆNINGSTIDER START

HOLD

TRÆNINGSTIDER TRÆNER

Børn fra
0 klasse

Tirsdag 16.00 til 17.00

13/9

Børn

Torsdag 17.00 til 18.00 Martin

Fastbane Tirsdag 18.00 til 19.30

13/9

Senior

Onsdag 18.30 til 20.30
Søndag 10.00 til 12.00

Tirsdag 19.30 til 21.30
torsdag 18.30 til 20.30

13/9

Senior

Spørgsmål vedr. badminton
kan rettes til
Tom Frederiksen
20 28 35 37.

Begge hold er startet
Kom og hyg jer med lidt tennis, man kan jo snuse
lidt til det i år og evt. være klar til næste år. Mød op
ved de ﬂotte tennisbaner ved Kværs Idrætscenter.
Spørgsmål vedr. tennis kan rettes til
Martin Eskildsen 20337701

KTUIF FODBOLD

KTUIF BILLARD

Udendørs herrerne i serie 5 er i fuldgang
Børnehold udendørs er i fuldgang

Opstartsmøde tirsdag den
20. september kl. 19.00
i billardlokalet

Indendørs fodbold for senior
mandag 20.00 til 22.00 - starter 31. oktober

Mød op og se hvilken
dag i kan spille.

Spørgsmål vedr. fodbold kan rettes
til Michael Hansen 28 43 21 98

Spørgsmål vedr. billard kan
rettes til Jes Arthur Petersen

KTUIF MOTIONSCENTER
Åben alle ugens dage fra kl. 06.05 til 22.30
For at komme i motionscenter skal man have en adgangsbrik – depositum kr. 150,Priser og regler se KTUIF’s hjemmeside.
Spørgsmål vedr. motionscenter kan rettes til Marianne Dinesen 22 15 93 77

BIERFESTEN 2016
I KVÆRSHALLEN ER IGEN UDSOLGT
MED OVER 700 PERSONER
Lørdag den 29. oktober
fra kl. 17.00 til 24.00
i Kværs Hallen
Kværs Hallen bliver igen ombygget
til Kværs Stadthalle og i år er det
PartyExpressen der sørger for top
underholdning og musik non stop.
Skulle der være nogen, som kunne tænke sig at deltage
ved denne super BIERFEST, kan der udbygges med lidt
pladser, men kontakt Hans Lenger på 29912367.
SKÅL – PROST

Al træning foregår i og ved Kværs Idrætscenter,
Avntoftvej 8, Kværs, 6300 Gråsten.
Se mere på www.ktuif.dk eller

følg de forskellige afdelinger
Klip annoncen ud!
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Broager

”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
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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 SachsenAnhalt 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 SlesvigHolsten 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.

22 golfspillere fra Egernsund deltog i turneringen.

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 15051511.
Derefter kører vi til Erfurts Domkirkeplads. 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 (15121546).
Vi besøger det gamle augustinerkloster, 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.

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 romerskkatolske 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 595338044120
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

Den nye golfmester i Egernsund, Else Andersen, Niels Andersen blev nr 2 og Verner Sørensen
blev nr. 3.
Foto Ib Funder-Nielsen

Else Andersen blev
golfmester i Egernsund
Af Gunnar Hattesen

Det blev Else Andersen,

som blev ny mester med 37
point, da der blev holdt
Golfmesterskab for Egern
sundere og golfspillere,

Søndag den 4. september kl. 11.00
indsættes vores

nye organist

Hanne Bruus Storm
i Egernsund kirke.

Kom og vær med til en festlig
gudstjeneste,
høre hendes smukke orgelspil.
og give Hanne er hjertelig velkomst.
Efterfølgende er der kaffe
mv. i sakristiet.

CE
N
A
CH ING!
E
T
SIDS ILMELD
T
R
O
F

der tidligere har boet i
Egernsund.
På 2. pladsen kom ægte
fællen Niels Andersen med
35 point. Nummer tre blev
Verner Sørensen også med
35 point.
Det var 4. år i træk, der
blev holdt golfmesterskab i
Egernsund.
"Da vi startede i 2013 var
vi 10 deltagere, i 2014 var
vi 18 deltagere og i 2015
var vi 16 deltagere. I år slog
vi alle rekorder med 22
deltagere på Benniksgaard
Golfcenter", fortæller Ib
Funder-Nielsen. 
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Egernsund åben skole
Sæson 2016 - 2017
Billetsalg foregår den 5. september
Fra kl. 10.00 til kl. 11.00
På den Gamle Skole
Billetpris er kr. 435.
Husk kontant betaling
der sælges 100 billetter, max 6 stk. pr. person
Styregruppen

Broager Fjernvarmeselskab

Østergade 21, 6310 Broager
Tlf. 7444 1509, post@broager-fjernvarme.dk

Ordinær
generalforsamling
Torsdag den 15. september 2016 kl. 19.30
på Sognegården, Broager
1.
2.
3.
4.

DAGSORDEN

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
Budget opgjort efter varmeforsyningslovens
prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til
orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan/henlæggelsesplan for
kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
(Efter tur afgår Peer A. Monger og Niels Nørmark)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Efter tur afgår Kenneth Jørgensen)
10. Eventuelt.
Den officielle årsrapport vil være fremlagt på varmecentralen samt
tilgængelig på hjemmesiden www.broager-fjernvarme.dk
Bestyrelsen

Øverste billede: Ole Hansen,
formand for Broager
Ringriderforening, Anne K.
Jonsson, finderen af skulpturen Aage Mikkelsen, og A.P.
Hansen ved overrækkelsen af
dusøren.

Foto Tove Hansen

Smedevej 8, Broager
ÅBNINGSTIDER
Mandag kl. 8:00 - 16:30

Dusør på 10.000 kr.
for at finde statue
Af Gunnar Hattesen

Det var en synligt glad
pedel på Sandbjerg Slot,
Aage Mikkelsen, som for
leden fik overrakt en dusør
på 10.000 kr. for at finde

den stjålne ringriderstatue i
Broager.
Aage Mikkelsen fandt i
foråret 2015 ringriderskulp
turen i Sandbjerg Sø.
Statuen blev oprindeligt
stjålet fra Torvet i Broager
tilbage i 2003.

Dusøren på de 10.000
kroner var doneret af
Broager Ringriderforening
med 5.000 kr., Sønderborg
Kommunes Kunstfond
med 4.000 kr. og 1.000 kr.
fra den kunstinteresserede
Ole Hansen. 

Tirsdag kl. 8:00 - 16:30
Onsdag kl. 8:00 - 16:30
Torsdag kl. 8:00 - 16:30
Fredag kl. 8:00 - 15:30

Book nu på
www.broagerbilsyn.dk
FOR
PERIODISK
SYN

350,-

BROAGER BILSYN

v/ Christian Jørgensen
Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 61 60 08 08
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk
Din lokale synshal og motorkontor
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Elisabeth Breum er
død, 101 år

Elisabeth Breum blev 101
år.

Arkivfoto

Af Gunnar Hattesen

En markant personlighed i Broager, Elisabeth
Breum, er død, 101 år.
Elisabeth Breum var ud
dannet sygeplejerske, og
havde med sin mand, Niels
Peder Breum, en lang
karriere indenfor forsorg,
bl. a på Stefanshjemmet i
Aarhus, og fra 1954 til 1981
på Alderdomshjemmet i

deres omsorg overfor bebo
ere, således at disse kunne
føle det som deres eget
hjem.
Lisbeth Breum var i
en årrække formand for
Santal- og Sudanmissionen
i Broager.
Lisbeth og Niels Peder
Breum havde 27 lyk
kelige år som ledere af
Plejehjemmet Vestervang
i Broager og flyttede som
pensionister i 1981 i eget
hus i Sønderborg.
Lisbeth Breum mistede
sin mand i 1999 og flyttede
siden i en plejebolig på
Vesterdalen 16 i Broager.
Lisbeth Breum efterlader
sig 10 børn og svigerbørn,
19 børne- og svigerbørne
børn samt 10 oldebørn. 

Broager - det senere pleje
hjem Vestervang, hvor de
gennem 27 år formidlede

Sogneudflugt
Torsdag den 8. september 2016

Turen går til Jelling hvor
vi skal se kirken
og vi får en guidet tur i området.
Undervejs er der kaffe, frokost
og eftermiddagskaffe.
Afgang fra kirken kl. 9.30
– pris 150 kr.
Tilmelding til Robert på
tlf. 40 40 21 99

Sort Sol aftentur
Torsdag den 29. september
Vi kører til Aventoft syd for Tønder for at
opleve, hvad stærene foretager sig.
Derefter går turen til Klægager Gård i Ballum, hvor Ruth og
Christian Lorenzen byder på sønderjysk kaﬀebord. De fortæller om den
gamle digegreve gård, vi hører om egnen og vi får en rundvisning.

Pris 275 kr.,

som dækker bus, guide, sønderjysk kaﬀebord og
rundvisning på den gamle digegreve gård.

Der var masser af aktiviteter ved Marina Minde Festival.

Foto Jimmy Christensen

600 besøgte loppemarked
i Marina Minde
Af Signe Svane Kryger

Omkring 600 mennesker handlede ved
boderne i Marina Minde
Havn, hvor det var alle
lige fra gæstesejlere
til lokale, som besøgte
markederne.
Derudover var der lagt op
til hygge med jazzmusik,

bygning af tømmerflåder,
musik fra lokale og demon
stration af dieselmotorer.
Arrangør for lop
pemarkedet og resten af
begivenhederne, Hans
Lindum Møller, er glad for
resultatet.
”Det hele forløb rig
tig godt, og det var et
fantastisk vejr. Vi blev
desværre nødt til at aflyse

vandflyveren om søndagen,
da det blev for farligt i
forhold til tordenvejret.
Vi håber på, at vi kan
gentage samme succes næ
ste år”, siger Hans Lindum
Møller, som nærer håb om,
at Marina Minde Festival
vil fortsætte de følgende år,
hvor det vil afholdes i den
sidste weekend i august. 

Tank lukker i to dage
Standerne ved
SuperBrugsen i Broager
er lukket tirsdag den
30. august og onsdag den 31. august,
fordi tankrummene skal
inspiceres.

"Vi beklager de gener, det
giver vores benzinkunder,
men inspektionen er
nødvendig for, at vi kan
garantere kvaliteten og sik
kerheden af den benzin, der
bliver tanket. Vi opfordrer
folk til at fylde bilen op, før

arbejdet går i gang", siger
miljøchef ved OK Thomas
Storgaard.
Torsdag den 1. september
er der åbent for benzin
igen. 

Hjemkomst ved 22.30tiden.
Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Træningstider 2016/2017 for
EKIF Håndbold

Egernsund Kultur- og Idrætsforening
Træningstid

OPSAMLINGSSTEDER
Kl. 16.00 ..........Kirketorvet, Sønderborg
Kl. 16.15 ............................ Nybøl Kirke
Kl. 16.20 ..........................Broager Kirke
Kl. 16.25 ..........Elektrikeren, Egernsund
Kl. 16.30 ...... Ahlmannsparken, Gråsten
Kl. 16.35 ..................Bageren, Rinkenæs
Kl. 16.50 ..................Kruså Bankocenter
Kl. 16.55 ................................Bov Kirke
Kl. 17.00 ........................OKtanken ved
......................... Omfartsvejen i Padborg

Tirsdag

Onsdag

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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Mou hønse- eller
oksekødsuppe

Hakket oksekød
5-12%

Grillpølser
SL AGTERENST
E
HJEMMEL AV

FRISKHAKKET

Broager

3 kg

00
100

Mjelsmark æg
Str. små
8 stk

00
45

700 gr

00
8

Agurker

danske

00
10
Dit valg
skyr

95
14
Lurpak
smør

SPAR 51,80

250 gr

1000

3x500 gr

95
89

1 kg

00
19
Coop pålæg

Negroamaro

3 pk

00
28

15 stk

Tingleff
kaffe

2 stk

Coca-Cola eller
Fanta exotic

Primitivo
rødvin

125 cl

3500 900

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

+ pant

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

Små landgangsbåde

Kanelstang

2000

2500

Tærte med
salat

2250

Landbrød

2000
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder til og med
lørdag den 3. september 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Kellogg's
morgenmad

2000

KUN SØNDAG

Graasten
ketschup
eller sennep
S
UNDER ½ PRI

800 g

00
10

Max 2 stk pr kunde
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Sundeved

Karl D Petersen ApS
køber firma
Af Gunnar Hattesen

Det 189 år gamle
familiefirma Karl D.
Petersens Tømrer- og
Snedkerforretning i
Avnbøl udvider.
Firmaet har netop overtaget

Byg-Con ApS og får
dermed endnu en assiste
rende bygningskonstruktør
tilknyttet firmaet, nemlig
Kenneth Steger Sjølund.
”Vi har sat nye mål og sat
ser på endnu flere ansatte”,
siger sneder- og tømrerfir
maets ejer, tømrermester

og bygningskonstruktør
Morten Anker Petersen, der
er 6. generation i firmaet
Kenneth Steger Sjølund er
ikke noget nyt ansigt i Karl
D. Petersen. Han er udlært
under tidligere mester og
5. generation, Svend Anker
Petersen.

Herefter har Kenneth
Steger Sjølund ud
mærket sig som
bygningskonstruktør.
Morten Anker Petersen er
glad for den nye mand.
”Det er med troen på,
at netop Kenneth Steger

Sjølund har kvalifikatio
nerne og personligheden til
at indgå i teamet af ansatte,
så vi kan opnå de historisk
høje mål, firmaet har
sat”, siger Morten Anker
Petersen.
Karl D Petersen med

Morten Anker Petersen
i spidsen har gennem de
seneste mange år modtaget
hæder for de flotte resulta
ter firmaet og dets ansatte
har præsteret. 

SUNDEVED
GYMNASTIKFORENING
SÆSON 2016-2017
START UGE 37
BAKKENSBRO
GL. SKOLE,
ULLERUP

INSTRUKTØR

Crossgym

HJÆLPEINSTRUKTØR

UGEDAG

TIDSPUNKT

Kari Pharao

Mandag

18.00-18.45

Yoga

Berit Petersen

Mandag

19.00-20.00

Family workout
0-6 år

Trine Holm

Tirsdag

16.30-17.30

Seniorer

Kamma Bonefeld

Onsdag

10.00-11-00

Damer
Store bolde og
elastikker

Anne Østergaard

Torsdag

18.30-19.30

Mandehørm
m. Kettelbell + TRX

Kari Pharao
Berit Petersen

START UGE 38

HOLDET STARTER FØRST EFTER JUL.
DAG OG TID KOMMER SENERE

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

Eva S. Hinrichsen

Anna Kirstine Lei
Anne Ravn
Cecilie Boysen

Mandag

16.00-17.00

Megafræs
Piger og drenge
3-6 år

Lene Lindegaard

Joel Herskind
Anne Ravn
Nanna Fangel
Cecilie Boysen

Mandag

17.00-18.00

Forældre/barn
0-3 år

Nicky Ravn

Søndag

10.00-11.00

Damemotion

Nete Lundt

Mandag

15.30-16.30

Familiegymnastik
0-3 år
+ søskende

Lotte Bohsen

Mandag

16.45-17.45

”Discoholdet”
for 4 kl. og opefter

Jutta Østergaard

Mandag

17.45-18.30

NYDAMSKOLEN

Crossgym

Jutta Østergaard

Aerobic step

Christina A. Larsen

Piger/drenge
4-6 årige

Foreløbige instruktører
Hanne Lindegaard
Jutta Østergaard
INSTRUKTØR SØGES!

Spring 4 kl.
og opefter
Drenge og Piger

START UGE 38

Tirsdag

17.45-18.30

Tirsdag

18.40-19.40

Lærke Rahbek Jensen
Trine Dall
Line Greve Sørensen

Onsdag

16.45-17.30

Jens Ravn Jonas
Lorenzen

Anne Ravn

Onsdag

17.30-19.00

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

Hanne Lindegaard

Peter Fuchs
Christine Petersen
Lærke Rahbek Jensen

Torsdag

16.30-17.30

”Stram op”

Christina A. Larsen

Torsdag

17.30-18.00

Puls & styrke

Christina A. Larsen

Torsdag

18.00-19.00

Pilates

Elin Johannsen

Torsdag

19.00-20.00

Træls træning
for seje mænd

Svend Petersen

Torsdag

20.00-21.00

Dansemix &
Retro-aerobic
/ MBL

Jutta Østergaard

Søndag

11.00-12.00

GÅ PÅ ALLE DE HOLD DU VIL FOR ÉN SÆSONPRIS
− børn 300 kr. − Voksne 400 kr. − Over 65 år 300 kr.
Kunne du tænke dig at være instruktør eller hjælpeinstruktør, så
kontakt formand Jutta Østergaard på tlf. 31 22 10 01
Se mere på www.sundeved-gymnastik.dk. Tilmelding og betaling kan ske fra 1 september.

Udflugt til Kongernes
Jelling
Af John Solkær

Lokalhistorisk Forening
for Sundeved indbyder
medlemmerne til en
stor oplevelse.
Det drejer sig om den
årlige udflugt, som går til
Kongernes Jelling, hvor

deltagerne skal se Gorm
den Gamles runesten,
Harald Blåtands runesten,
Gorm og Thyras høje og
Jelling Kirke.
Det er alt sammen kendt
stof fra vores Danmark
shistorieundervisning.
I 1994 blev

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

monumentområdet optaget
på Unescos verdens arvs
liste.
Oplevelsescentret byder på
en unik og supermoderne
digital sanseoplevelse, der
handler om vikingernes
liv og levned. Der kan
røres, mærkes og gyses når
vikingernes liv folder sig ud
med alt fra bier til drager.
Det bliver en rejse fra
fortællinger i flammernes
skær, over livet som viking
og kriger, til rejsen til
Valhal samt overgangen til
kristendommen. 

Hørt i byen
Toget gav fredag morgen
et ordentligt fløjt ved
jernbaneoverskæringen
øst for Gråsten Station,
hvor en ældre kvinde var
få sekunder fra at blive
ramt af toget.
Der er ingen bom på
stedet på trods af, at der
tidligere er sket en dødsulykke på stedet.
Der er ingen større
interesse for delebil i
Rinkenæs. Et informationsmøde blev forleden
aflyst, da der kun var fire
tilmeldte.
En 26-årig mand kørte
lørdag morgen galt ved
Brovej i nærheden af
Broager, hvor han var
endt i grøften. Politiet
sigter ham for både spritog narkokørsel.
Belinda Kempel, Broager, har torsdag den 1.
september været ansat 25
år ved Danfoss.
På Ahlmannsvej i Gråsten er der fra søndag
til mandag blevet knust
en rude med en sten.
Indbrudstyven har været
inde i villaen, hvor der
mangler smykker.
På Buskmosevej ved
Rinkenæs var der forleden indbrud i en
ejendom, hvor der blev
stjålet to Laptops af
mærket Aces og Vario.
Desuden blev der stjålet
et guldarmbånd.
1. september kan distriktskonsulent Dan Z.
Christensen, Gråsten,
fejre 10 års jubilæum hos
ITD i Padborg.
En større mængde ensilagesafter løb forleden
ned i Alfsbæk og derfra
ud i Gråsten Slotsø.
Udslippet skyldtes
uopmærksomhed.
Helle og Mogens Hansen var blandt de 4.500
tilskuere, som lørdag
hørte en skøn Gnags
koncert i Mølleparken i
Sønderborg. 

Tilbud om
følgesvend
Af Gunnar Hattesen

De frivillige, sociale foreninger i Gråsten tilbyder
en følgesvend til ældre, der
gerne vil deltage i aktiviteter for første gang.
Det er Ældre
Sagen Gråsten,
Røde Kors Gråsten,
Gråsten og Omegns
Pensionistforening,
Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening,
Gråsten Ældreklub,
KGGO og Gråsten
Plejecenter, som tilbyder

følgeskab til deltagelse i
foreningernes aktiviteter.
”Tilbuddet henvender sig
til dem, som godt kunne
tænke sig at være med og
prøve noget nyt, men måske ikke kender nogen eller
har lidt svært ved at komme
ud af døren”, fortæller
Inger Friis fra Ældre Sagen
i Gråsten.
Der er lavet en følgesvendsbrochure med
telefonnumre på foreningernes kontaktpersoner,
som kan fås ved at ringe til
Ældre Sagen Inger Friis på
telefon 21 42 61 50. 
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ÅBENT HUS
Er du glad for musik og har du lyst til
at spille musik – så se her!
Sønderborg Garden holder
Åbent hus
Onsdag den 7. september
Onsdag den 14. september
Onsdag den 21. september
Onsdag den 28. september kl. 19-21
Sted: Humlehøj skolen, Stråbjergvej 3, 6400 Sønderborg
Indgang modsat ende som svømmehallen.
Du kan starte som elev, når du er fyldt 8 år.

HØJSKOLEDAG

Der vil være mulighed for at
prøve et instrument.

Egen, Varnæs-Bovrup, Nordborg, Kegnæs,
Sundeved og Asserballe-Tandslet
Husholdningsforeninger inviterer til
Højskoledag

Tirsdag den 13. september
kl. 10.00 på
Gråsten Landbrugsskole
Vi starter med kaffe og
hører og ser skolen.
Middag, sang time, kaffe.
Foredrag ved Kurt Leth, Kaffe
med Kurt TV-Syd.
Pris 250,00 kr.
Tilmelding til egen forening eller Yrsa Ryborg
senest den 5. september
Tlf. 30 31 40 51
eller mail yrsa.ryborg@gmail.com

Se mere på www.sønderborggarden.dk

Sæsonåbning

GRÅSTEN OG OMEGNS
JAGTFORENING

Koncertsal Alsion,
Sønderborg
Torsdag 8. sept. kl. 20

Afholder

GENERAL
FORSAMLING

Sønderjyllands
Symfoniorkester

Torsdag den 15. september kl 19.30
på Den Gamle Kro i Gråsten

Foreningen afholder ordinær generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Medbring dine sommerbukke opsatser fra foreningens
område skudt i 2016.
Så kan vi kåre årets buk, og få sendt vandrepokalen videre.
Foreningen er vært ved kaff e og brød
Vil du have indflydelse på din forening så kom og deltag
Mød tal stærkt op
Vi mangler medlemmer og flere til bestyrelsen næste år.
Med jægerhilsen
Bestyrelsen

Chefdirigent Shao-Chia Lü

Majken Bjerno, sopran
Værker af Smetana, Wagner & Nielsen
Koncerten støttes af:

Billetter på:

www.sdjsymfoni.dk
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Uge 35 30. august 2016 8. årgang

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

BRILLELEJE
Lej f.eks. 3 par briller

99,pr. måned

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

KONTAKTLINSER

79,Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

FAHRENDORFF
OPTIK

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

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

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

Deltagerne i asfaltballet hyggede sig med en svingom på Padborg Friluftsscene.

Foto Jimmy Christensen

Hyggeligt asfaltbal i skoven
Af Ditte Vennits Nielsen

Solen skinnede fra en
skyfri himmel gennem
de smukke træer, da
der lørdag var asfaltbal
på friluftsscenen i
Padborg Skov.
Let´s Dance leverede
fantastisk dansemusik, og
de godt 100 mennesker,

som havde valgt at tage
udfordringen op med dansesko, fik en uforglemmelig
oplevelse.
Under asfaltballet kom
5 tyske turister tilfældigt
forbi med rygsæk på.
Tyskerne vendte straks om
og indtog scenen med sjove
dansetrin og fik deltagerne
til at medvirke i deres dans.

Alt i murerarbejde

LAH gjorde et flot stykke
arbejde i salgsboden.
Asfaltballet kommer ud
med et pænt overskud. Det
skyldtes ikke mindst Super
Brugsen i Padborg, der
donerede alle drikkevarer.
"Vi var meget glade for
asfaltballet, og vil helt
sikkert arrangere det til
næste år igen", fortæller
Karen Holubovsky, som er

en af initiativtagerne bag
Friluftsscenen.
Når ballet sluttede inden
mørket faldt på skyldes det,
at der endnu ikke har været
penge til at anskaffe et
tiltrængt lysanlæg.
"Måske det er i hus til
næste år", lyder det fra
Karen Holubovsky. 

HUSK Vi har åbent alle ugens dage

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

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

TIRSDAG den 30.

Kotelet Hawaii med karrysovs og ris

ONSDAG den 31.

Glaseret skinke med salat og flødekartofler

TORSDAG den 1.

Stegt paneret flæsk med persillesovs

FREDAG

den 2.

Mexicosteak med salat

LØRDAG

den 3.

Dansk bøf med bløde løg

SØNDAG den 4.

Dagens middag

MANDAG den 5.

Svensk pølseret

Burger
fra

39,-

,-

Få nr. 2 vask
til
Halv pris!!!
Gælder til og med mandag den 5. september

www.rudebeck-byg.dk7
I mail:
Industrivej
I info@rudebeck-byg.dk
6330 Padborg I Tlf.: 74 67 04 56
Industrivej 7 I 6330 Padborg I Tlf.: 74 67 04 56

Kun 65

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Lørdag den 3. september kl. 10.00
Lørdagsdåb
ved Marlys A. Uhrenholt
Søndag den 4. september kl. 11.00
ved Anette Jensen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 4. september kl. 9.30
ved Kevin Ocksen Asmussen

HOLBØL
KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 4. september kl. 10.00
ved Marlys A. Uhrenholt

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 4. september kl. 14.00
Gospel på sportspladsen
ved Felsted skole

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 4. september kl. 9.00
ved Anne Mette Damgaard Larsen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 4. september kl. 10.00
ved Kevin Ocksen Asmussen

En tung skæbne 50 ældre til højskoledag
Holbøl Menighedsråd inviterer tirsdag den 6. september kl. 19.00 i Holbøl Kirke
og efterfølgende på Holbøl
Landbohjem til foredrag
med René Nielsen.
For 25 år siden var René
Nielsen til afslutningsfest
i håndboldklubben i
Ringsted.
Om natten ville han med
tog hjem, men så skete der

noget, der den dag i dag er
et mysterium.
René blev nemlig senere
fundet liggende bevidstløs
ved siden af togskinnerne
med sine ben kørt af.
Selv har han ingen anelse
om, hvad der skete, men
han har lært at leve uden
benene, og på næste tirsdag
vil han fortælle om sit utrolige liv. 

Højskolesangbogen blev
flittigt brugt, der blev lyttet
til et spændende foredrag
af højskoleforstander Anne
Marie Morris og snakken gik
livligt ved middagsbordet,
da Ældre Sagen i Bov
samlede 50 mennesker til
Højskoledag på Højskolen
Østersøen i Aabenraa.

Foto Jimmy Christensen

Livet kan pludselig Stort plantemarked i Padborg
ændre sig
Det foregår på
SuperBrugsens p-plads, og
der bliver sat telte, borde og
stole op, så der er mulighed
for at sidde ned og nyde en
grillpølse, drikke en kop
kaffe og spise et stykke
kage.

Af Ditte Vennits Nielsen

Foredrag

Tirsdag den 6. september kl. 19.00
Vi starter i Holbøl Kirke med en kort andagt ved
tidligere sognepræst og provst Marlys Uhrenholdt.
Herefter går vi over på Landbohjemmet, hvor
René Nielsen fortæller om, hvordan livet
pludselig kan ændre éns tilværelse for evigt.
For hans eget vedkommendepå grund af en
ulykke, hvor han mistede begge ben.
Foredraget er gratis

Padborg Havekreds
holder på lørdag et
stort plantemarked
med mange spændende ting.

for opmærksomheden ved

Edith Petersens
bisættelse

Tak for blomster og kranse og for hvert et knus og kærlige ord.
Claus Petersen

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Nørregade 26 B, 6330 Padborg

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

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

Truet

Hjertelig tak

Holbøl kirke

Den lokale pianist Knud
Andersen fra Kollund vil
sørge for hyggemusik,
Formanden for Padborg
Havekreds, Tove Olesen,
fortæller, at uden et stort
frivilligt stykke arbejde
kunne det slet ikke lade sig

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

En 34-årig mand fra
Padborg er blevet idømt 20
dages betinget fængsel efter
at han over Facebook truede byrådsmedlem Kaare
Solhøj Dahle. 

gøre at afholde det populære plantemarked.
Overskuddet er med
til at styrke økonomien i
Padborg Havekreds, så det
glæder folkene bag arrangementet, hvis mange vælger
at lægge vejen forbi. 

Dødsfald
Erna Schøn, Hokkerup, er
død, 93 år. 

Kollundhus Dit forsamlingshus

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 15.886

Felsted

Kliplev

Bjerndrup

Holbøl

Post Danmark
OTM Avistryk A/S

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

TRYK:

Kværs

Vester Sottrup

Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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

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

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

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

Reporter
Kira Bonde
Andersen
Telefon 30 53 06 36
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100 til loppemarked
på Birkelund
Af Ditte Vennits Nielsen

Birkelunds Venner i
Kollund samlede lørdag
omkring 100 mennesker til loppemarked på
plejecentret.
Det var en ovenud tilfreds
formand for Vennekredsen,

Anni Jakobsen, som kunne
konstatere, at der kom
mange penge i kassen.
Vennekredsen havde inviteret samtlige beboere på
sat hot dogs, som Starkes
pølsevogn leverede. Det
glædede naturligvis også
de besøgende, som udover

pølser også kunne købe
kaffe med kage. 

Der var god handel, da
Birkelunds Venner
holdt loppemarked.

Foto Jimmy Christensen

Pænt overskud
Af Ditte Vennits Nielsen

Rønshaves Venner kunne
sætte 9.000 kroner ind
på deres konto, som ubeskåret går til beboerne på
Rønshave Plejecenter.
De mange penge blev
tjent ved deres velbesøgte
loppemarked, og de mange

Uheld
En 30-årig mand fra
Esbjerg var forleden indblandet i et færdselsuheld
i T-krydset AabenraavejKiskelund ved Kruså.
Manden overholdt ikke sin

flotte ting var samlet ind
dels fra lokale borgere
og dels skænket af efterladte fra afdøde beboere af
plejecentret.
Alt hvad der ikke
blev solgt blev skænket
til Genbrugsbutikken
til fordel for
Julemærkehjemmet. 

vigepligt, da han kørte ud
foran en anden bilist.
Der skete materiel skade
på bilerne, men begge
bilister slap uskadte fra
sammenstødet.
Politiet har sigtet
den 30-årige bilist for
vigepligtsforseelse. 

HAVESELSKABET

PADBORG
HAVEKREDS

ÅBENT ALLE DAGE KL. 7 – 21

Ribena
Almindelig
eller light

Der er et stort udvalg af planter fra medlemmers og
bestyrelsens haver. Der er stauder, buske, krydderurter,
vandplanter m.m., og vi sælger dem til favorable priser.
Der sælges også lækker honning, håndlavede
ting af glas, pileflet, hjemmelavet marmelade,
støbte ting af beton og meget andet.

500 g

0,85 liter

15,-

Ved køb af
mere end
6 stk. pr. kunde
pr. dag
er prisen
28,95 pr. stk.

17,65 pr. liter

Vi håber I vil aflægge os et besøg.

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

60.00 pr. kg

REMA 1000

REMA 1000

Rugbrød

Corn
Flakes

Softkerne
eller groft

750 g

1000 g

Ved køb af
mere end
6 stk. pr.
kunde pr. dag
er prisen
17,20 pr. stk.

Uden mad og drikke går det ikke.
Der er mulighed for afslapning i cafételtet
Knud Andersen spiller dejlig hyggemusik
Der kan købes kaffe - kage og
SuperBrugsens lækre grillpølser.

30,-

Ved køb af
mere end
6 stk. pr. kunde
pr. dag
er prisen
48,28 pr. stk.

MEGET MERE DISCOUNT

HAVEMARKED

Lørdag den 3. september kl. 10 – 16
på P-pladsen ved
SuperBrugsen i Padborg

Rød Merrild
kaffe

5,-

Ved køb af
mere end
6 stk. pr.
kunde pr. dag
er prisen
12,95 pr. stk.

10,13,33 pr. kg

Tilbuddene gælder fra torsdag den 1. september til og med lørdag den 3. september

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Købmand
Kim
Nicolajsen

4
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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

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

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

SÆSONSTART
Padborg Sangkor starter
efterårssæsonen

Tirsdag den 6. september kl. 19.30
på Lyreskovskolen i musiklokalet
Indgang fra Padborgvej.
Nye sangerinder og sangere er meget velkomne.
Ønsker du nærmere oplysninger er du
velkommen til at ringe til vor formand Kurt
Wind på telf. 74 67 23 38 eller 27 28 23 38
Padborg Sangkor
Medlem af Danske Folkekor



Odense
63123230

Padborg
74673070

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300

Stenhuggeri

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

Bridge er nemt at lære,
men svært at mestre
Af Ditte Vennits Nielsen

Sans, kontrakt, honnørpoint. Til at begynde
med kan man godt
blive forvirret af ordene, der minder lidt om
indforstået kodesprog,
men efterhånden
begynder ordene at få
mening og man kan
bedre følge med, især
hvis man ved lidt om
kortspil.

honnørpoint fortæller, hvor
mange billedkort, du har.
Es er fire hunnørpoint,
mens en Knægt er et
honnørpoint.
Grænsehallerne i Kruså
var søndag mødested for

folk med interesse for kortspillet bridge.
Grænseegnens Bridgeklub
havde stillet borde og stole
op, hvor der skulle spilles
kort på livet løs.
Thorwald Christiansen,

Det var mest klubmedlemmer, der var mødt op, men
der var også nogle, der satte
sig ved siden af de erfarne og
prøvede at lure dem trickene
af.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Bov Sogn
Starter

Syng Sammen
i Kirkeladen i Bov

Tirsdag den 6.september kl. 10.00-11.30
Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00-11.30
Tirsdag den 1. november kl.10.00–11.30
Vi laver kaffen/ tag selv brød med.



Alle er velkommen.

Modeopvisning er aflyst den 1.september i Grænsehallen

der er turneringsansvarlig
i klubben, startede med at
fortælle lidt om regler og
selve spillet, og herefter var
der nogle garvede medlemmer af klubben, der viste de
nye, hvordan et spil bridge
forløber. Herefter blev de
nye budt med til bordet,
og der var rigeligt med
hjælpere, der beredvilligt
fortalte om hvert spil. 

Sans er spil uden trumf,
kontrakt er meldingen og

og

Musikledsagelse: Marius Nørgård
Christian Cosmus
Jørgen Wittmaack

Vojens
74541550

Weekendåbent
efter aftale

Bov

Gratis deltagelse. Ingen tilmelding.

Vejle
75720512

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

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

Kolding
75531053

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

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

Spritbilist
En 35-årig mand fra lokalområdet kørte forleden op
bag en modkørende bilist
på Sønderborgvej i Kruså.
Den forankørende bilist
holdt og ventede på at
skulle svinge til venstre.
Politiet fik mistanke om,
at den 35-årige mand var
påvirket af alkohol, og han
blev derfor taget med til
en blodprøve på Aabenraa
Sygehus. 
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Genbrugsbutik fejrer
2 års fødselsdag
Anton Kønig håber mange
vil kigge forbi genbrugsbutikken, hvor alt sælges til halv
pris til fordel for børnene på
Julemærkehjemmet.

Arkivfoto

Den tidligere modetøjsbutik "Bibbe" har leveret
nogle fine stativer til tøjet,
og det repræsenterer sig
nu meget bedre. Det kan
bestemt også mærkes på
salget.
Den daglige leder, Anton

Af Ditte Vennits Nielsen

Der er gået 2 år
siden genbrugsbutikken til fordel for
Julemærkehjemmet
slog dørene op.

Padborg Genbrugsbutik
Vi fejrer

Kønig, er vældig tilfreds
med omsætningen, og
specielt møblerne har hans
interesse.
Han er ferm på fingrene
til at istandsætte fejl, der
måtte være på nogle af
møblerne, og omsætningen
er steget betydeligt, da
møblerne nu står fremme
og kan ses i stedet for på
det tidligere lager.
Butikkens 2-årige fødselsdag fejres med gratis kaffe
og kage på lørdag, og samtidigt sælges alle tingene ud
til halv pris i en hel uge. 

2 års fødselsdag
Lørdag den 3. september
fra kl. 10 - 16
Gratis

kaffe og
kage

50% rabat
i hele butikken

til og med den 9. september

Kom og se den nye
møbelbutik

TRAILERMEKANIKERE SØGES
•
•

Det er kun gået fremad
lige siden, og butikken er
blevet udvidet med endnu
et lokale til møbler.

Gerne med kendskab til
ABS/EBS/pladearbejde

HENVENDELSE TIL
OLE B. JOHANNESSEN 5092 0002

Padborgvej 3, 6330 Padborg

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene
Åbningstider

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

Olieskift
& Bilvask

Dæk · Bremser · Udstødning · Støddæmpere/fjedre · Bærekugler m.m.

Olieskift

med filter

Vi har også LongLife olie til din bil
Priser fra:

4-cylinder
benzinmotor

4-cylinder
dieselmotor

15w-40 Kr. *200,10w-40 Kr. *329,5w-40 Kr. *399,-

Kr. *225,Kr. *354,Kr. *424,-

Alle priser er inkl. max 4 liter olie.

Olieskift uden
tidsbestilling

Bilvask
39,-

Børstevask og tørring.

55,69,99,-

Børstevask, tørring, spuling af undervogn.
Børstevask, spuling af undervogn, skum
forvask, varm voks, ekstra grundig vask
og tørring.
Børstevask, spuling af undervogn, skum
forvask, varm voks, ekstra grundig vask,
tørring og lakforsegling.

Kruså Auto & Service
Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
ÅBNINGSTIDER
Man. - fre.
Lørdag

09.00 - 17.00
09.00 - 14.00

www.krusaa-auto-service.dk · facebook.com/KrusaaAutoService
Altid god service
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Hørt ved Lyren

Sjov kanindåb i Kollund Roklub

Der er solgt 152 billetter
til foredraget hos Hermann & Sögaard, hvor
grundlæggeren af Sense,
Suzy Wengel, fortæller
om en god måde at tabe
sig på.
Effekten af det meget
synlige politi i Grænseområdet har medvirket
til, at kriminaliteten i
Padborg og omegn er
faldet betydeligt gennem
det sidste stykke tid. Det
er både politi og borgere
rigtigt glade for.
Firmaet Alpi på Visherredsvej har så meget at
lave, at de har udvidet
deres parkeringsareal
betydeligt for at få plads
til de mange trailere.
Maria Thomassen fra
Hotel Frøslev Kro mødte
forleden sit store idol
- forfatteren Jussi AdlerOlsen, da han gæstede
kroen.
Pokemon jagten er overalt, og netop i Padborg
florerer der rigtigt mange
pokemons.
Ronald Mossom Band
fra Padborg var med til
Tønder Festival, hvor de
gav den fuld gas på gågaden i 30 graders varme.
Daniel Worthmann, søn
af tidligere politibetjent
Peter Worthmann fra
Kollund, holdt i søndags
barnedåb for sin lille
datter.
Sognepræst Kevin Asmussen har fået ny kæreste. Det er Thea Emilie
Laukamp Nielsen, som
er sognepræst i St. Darum Kirke ved Ribe.
Hun er også feltpræst.
Bettina Pørksen Schmidt
har været på en fem dages hyggelig bustur til
Berlin. 

LINE DANCE
Så starter sæson 2016/2017

Kom og vær med - prøv gratis hele september
Vi danser Line Dance og vi har det sjovt.
Det er dans og god musik, sund motion, hyggeligt samvær og masser af latter.
Hos os laver man ikke fejl, men blot nye variationer.
Alle kan være med – både mænd, kvinder og børn.
Vores instruktører står klar med en masse gode danse på alle niveauer til den sæson
Deltag på alle de hold du vil
AABENRAA
start tirsdag den 6. september
Kontakt Marianne
Tirsdage – Fjordskolens gymnastiksal
29 46 18 88
Posekærvej 8 Aabenraa
eller
Begynder
kl. 18.30
Se mere på vores
Fortsætter
kl. 19.35
hjemmeside
Ønskedans
kl. 20.40
www.luckyboots.dk

FELSTED
start onsdag den 7. september
Onsdage – Felsted Hallen,
Sønderborgvej 129, Felsted
Begynder
kl. 19.00
Fortsætter
kl. 20.00
Øvet
kl. 21.00

Kanindåben i Kollund Roklub var festlig underholdning.
Foto Frederik Johannsen
Af Frederik Johannsen

Kollund Roklub holdt
tirsdag aften dåb af
nogle af årets nye
medlemmer – kaldet
kaniner - ved klubhuset
på molen i Kollund.
Alle nye medlemmer var
dog ikke tilstede – men
dem venter dåben så på
til næste år. Ingen undgår
nemlig Kong Neptun
og Dronning Afrodites
indvielse til ægte mænd og
møer af have, bælter, søer
og vandpytter.
De syv der blev døbt var
Andreas og Annemarie
Festersen, Poul Erik
Petersen, Jens Oggesen,
Linda Lehmann, Erling
Hesselager og Bo K. Jensen.
Efter først at have givet
sig selv et navn, og instrueret i ritualet af Betty
Diederichsen, blev de syv
bundet sammen i en lang
snor og ført ud til dåbshandlingen, som blev foretaget af Leif Kiesbye som
Neptun og Bente Slothuus
som Afrodite.

Man havde i år modificeret selve handlingen lidt,
således at den bestod i, at
der blev slået 2 æg ud på
hovedet af den, der skulle
døbes. Derefter blev der
hældt en spandfuld brakvand ud over hele kroppen,
brakvandet havde godt nok
en mystisk brunlig farve,
men det viste sig ved senere
analyse at skyldes madkulør
og ketchup der var over
sidste salgsdato for et par år
siden.
Efter dåben fik den døbte
sig en svømmetur ved at
blive kastet i Flensborg
Fjord af to af Kong
Neptuns hjælpere, der dog
til sidst også måtte en tur
i fjorden, da kaninerne
hævnede sig.
Aftenen sluttede med hyggeligt samvær ved en grill
pølse.
Kollund Roklub har knap
100 medlemmer og der
kommer stadig nye til, og
som Christen Moos sagde,
så er der plads til flere. 
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Kaj Johannsen er stolt over OL-guld
Fakta
Kaj Johannsen spillede i sine yngre dage håndbold,
men aldrig på eliteplan. I starten spillede han for If
Stjernen og DGF i Flensborg, da han dengang boede
syd for grænsen. Senere flyttede han til Kollund med
sin hustru Berit og deres to børn Lasse og Lena, og spillede så i Bov If og på et mixed hold i KBU.

Af Frederik Johannsen

Den berømte Kaj
Johannsen fra Kollund
er pavestolt vendt hjem
fra OL i Rio de Janeiro i
Brasilien.

indmarchen. Husk på,
Danmarks håndboldhold
skulle jo i kamp temmelig
hurtigt bagefter”.

Her var han holdleder for
det danske herrelandshold
i håndbold, som vandt
OL-guld.
Det var 3. gang Kaj
Johannsen deltog i OL
sammen med herreholdet.
Første gang var i Bejing
og anden gang i London.
Hvordan var maden?
”Der var overhovedet ikke
noget i vejen med maden.
Forestil dig, at der skal
bespises tusindvis af mennesker hver dag – morgen
middag og aften i tre uger.
Når man kom til spisesalen var der en italiensk,
brasiliansk, indisk og en
europæisk buffet med alt
hvad hjertet kunne begære.
Derudover kunne man få
pizza eller endda en halal

Kaj Johannsen fik nogle skønne oplevelser ved OL i Rio.

Foto Frederik Johannsen
buffet. Der var nemlig
også taget hensyn til det.
Morgenmad kunne man
få hele døgnet, så der var
nok at tage af og lækkert
og varieret var det såmænd
også.”
Hvordan var sikkerheden?
”Der var ingen, der var særligt nervøse i den olympiske
landsby. Alt foregik i ro og

i den orden, som et så stort
arrangement kræver”.
Hvordan var indmarchen?
Indmarchen havde jeg fravalgt at deltage i. Det tager
altså lige omkring 7-8 timer
og er en temmelig strabadserende forestilling. Når
man også skal klare sine
almindelige jobs ved siden
af, var det bedst at droppe

UDSALG
hos

Blå Kors Padborg

fra den 5. september - 9. september

50%
i hele butikken
Undtagen: møbler
Kom og gør et godt køb
vi ses i Blå Kors.

Blå Kors • Okslundvej 3 • 6330 Padborg

Hvordan var det at blive
morfar midt under OL?
”Det er godt at iPhone og
facebook er opfundet. På
den måde blev jeg del af en
begivenhed, selv om jetg
var tusindvis af kilometer
borte. Hjemme i Kollund
igen, er det dejligt at være
tæt på mit barnebarn, som
min datter Lena og hendes
kæreste Mads har skænket
mig. Mit barnebarn skal
hedde Tilde”.
Hvad laver en holdleder?
”Under OL sørger holdlederen for, at herreholdet
kommer med det rigtige fly

til det rigtige sted til den
rigtige tid. Jeg sørger for, at
der er bolde, at der er busser
til kørsel til kampstedet og
især at der er spilletøj nok
til alle. Der er altid mindst
tre sæt trøjer og bukser til
hver spiller, da det ikke går
at spille i iturevet tøj eller
tøj med blod på.
Under kampen sørger jeg
for væske til spillerne og
at der hersker fred og ro
på udskiftningsbænken.
Jeg har kontakten til dommerbordet, og jeg sørger
for at hidse træneren ned,
når han kommer for godt i
gang. Efter kampen sørger
jeg for, at ingen forlader
omklædningsarealerne,
inden der er ryddet op,
hvilket er en ordning som

overholdes strengt på det
danske landshold”.
Hvad sker der, når
nogen brænder en klar
chance for scoring?
”Der er ingen, der hidser
sig op på nogen måde.
Tværtimod bliver synderen
bakket op med ord som
”kom igen”, ”det var bare
ærgerligt” og så videre.
Er landstræneren kold?
”Vores landstræner Gudmundur
Gudmondsson kan virke
kold, men han er en rigtig
håndboldnørd. Han er en
en nørd af den gode slags.
Intet er overladt til tilfældigheder når Gudmundur
kan undgå det. Men tro
endelig ikke, at han er
upåvirket af kritik. Det
berører ham virkelig, når
pressen og andre personer
kritiserer hans måde at gøre
tingene på. I sidste ende er
det jo gratis påstande for
dem, der gør det. De bliver
jo aldrig sat til ansvar for
deres påstande uanset hvem
de er”. 

Barselsvikar

over 18 år søges til fuldtidsstilling
OK Plus i Padborg mangler en
medarbejder, der skal kunne flg.:
Madlavning, kassebetjening med tips og lotto,
hjælp ved vaskehal og tankanlæg samt alt andet
forefaldende arbejde på en tank. Du vil indgå
i et vagtskema med åben og lukkevagter. Du
skal påregne aften- og weekendarbejde.

Erfaring fra lignende job vil
være kæmpe fordel.
Vi lægger vægt på at du er:
Kollegial, ansvarlig samt ærlig. Kan du stå inde
for dette, så skynd dig at sende din ansøgning.
Der vil være mulighed for fastansættelse
efter barselsvikariatet.
Ansøgningsfrist den 15. september 2016
Evt. spørgsmål besvares af
Vagn Køhler fra den 5. september
på tlf. 74 67 00 66

OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66
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Brand på Holdbi Savværk
Af Gunnar Hattesen

RENSERI
OG SKRÆDDERI

En gnist fra en flisehugger i savsmuldet var
fredag eftermiddag
årsag til en brand i
spåntrælageret på
Holdbi Savværk.

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

... lige
overfor
CALLE

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

Hurtig udrykning af brandfolk fra Holbøl, Padborg og
Tinglev forhindrede en større
brand på Holdbi Savværk.

Foto Jimmy Christensen

til festen, receptionen osv.

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

Synsprøve gratis !

Flerstyrkeglas

50% billigere i forhold til Danmark
Plastikglas m/blød overgang
Kr.

PR. PAR FRA

999.-

Skatkort på bordet
1. runde
Nr 1 Hans Jepsen, Bov,
1248 point

Padborg Skatklub samlede
17 skatspillere til klubaften
på Valdemarshus.

www.essen-in-flensburg.de / dk

ns

k

optiker Jessen · Ochsenweg 27 · 24941 Flensburg - Weiche

tal

er

da

Tlf.: 0049 461 318 45 95 · Fax.: 0049 461 318 45 96
weicheoptik@versanet.de

Vi

Man.- fre. kl. 9.30 -18.00 · Lørdag kl. 9.30 -13.00

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

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

Nr 2 H. C. Hedegaard,
Padborg, 998 point
Nr 3 Robert Everhan,
Padborg, 947 point
2. runde
Nr 1 Kris Nissen, Bov,
1082 pint
Nr 2 A. C. Petersen
Padborg, 1070 point
Nr 3 Hans Bonde, Bov,
1020 point. 

Gælder i Flensborg & Süderlügum i perioden 29.08.2016 - 25.09.2016

NIELSEN

WWW.NIELSEN.DISCOUNT

DISCOUNT
SCAN-SHOP

...vi er billigere!
GRIMBERGEN

SKOVLYST

SKOVLYST

Jægerbock, 0,75 ltr

Birkebryg, 0,5 ltr

Pr. fl.

Ingen personer kom til
skade ved branden. 

Brandfolk fra Holbøl,
Padborg og Tinglev var

GRILLHOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

HUSK
Også med tilskud
fra danmark

Det tog dog lang tid med
efterslukningen.

Blonde el. Double-Ambree,
24 x 0,33 ltr

Pr. fl.
99

9

24

99

Pr. ks.

PERONI

GUINNESS, KILKENNY

24 x 0,33 ltr

Draught, 24 x 0,44 ltr, Ale, 24 x 0,44 ltr

169

99

Pr. ks.

149

SAN MIGUEL

BUDWEISER

GROLSCH

SOL

Premium Lager,
24 x 0,33 ltr

Lager, 24 x 0,33 ltr

Premium Lager,
24 x 0,33 ltr

24 x 0,33 ltr

Pr. ks.
99

Pr. ks.
99

79

99

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

lør.: 8 – 18

Pr. ks.
99

69

Pr. ks.

Pr. ks.

159

99

119

99

Øllets Dag hos os

03.09.2016
i Süderlügum

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

99

søn.: 11 – 20

Der tages forbehold for trykfejl & ikke leverede varer.

400
meter fra
Fleggaard

hurtigt til stede, og de fik
derfor hurtigt indkredset
ilden.
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GÆLDER SÅ L ÆNGE L AGER HAVES

MODE & BOLIG
KOM & OPLEV DE NYE KOLLEKTIONER I BUTIKKEN
Sinneup Flensborg · Flensburg Galerie · Holm 57-61 · Man.-lør. 9.30-20

1.- 3. SEP.

fejrer vi den
nye modesæson med

20%
PÅ ALLE
EFTERÅRS
STYLES*

*gælder ikke i forvejen nedsatte varer

CRÉTON MAISON »Vincent« korkpendel.
Ø 16 cm, H 22 cm 699,- Aluminiumspendel
i hvid, blå eller sort. Ø 20 cm, H 16 cm 399,-

CRÉTON »Mulinai«
bluse i skind 1.499,CRÉTON DE LUXE
»Ramona« nederdel 699,- CRÉTON
»Grace« skindhanske 299,95

VICTOR gyngestol med træmeder
og uldfilt- eller stofbetræk i
forskellige farver 2.999,-

CRÉTON MAISON »Gourmet« stel fra 39,95
LINDDNA »Curve« dækkeserviet i recycled
læder fra 90,-

OPM top med blomsterprint
fås i 3 nuancer 199,95
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Bov

Din lokale håndværker
Grænsehallerne advarer mod
ny tilskudsordning
Af Gunnar Hattesen

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

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

. Transport
J.C
PH
3½-2½
BORD

Der er jo ham fra J.C. Transport.
Han
D e stransporterer
i g n : Po u l Halt
e nlige
n i nfra
gsen
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.

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

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

Grænsehallerne i Kruså
er stærkt utilfreds med
Aabenraa Kommunes
nye model for beregning af tilskud til de
kommunale haller.
Ifølge formand for
Grænsehallerne, Erik
Auerbach, vil den
nye model betyde, at
Grænsehallerne mister i
hvert fald 848.000 kroner
om året, men formentlig
over én million kroner.
”Den nye model betyder,
at såfremt en forening ikke
udnytter sine bookede
timer, vil der fremover
ikke være noget tilskud fra
kommunen. Samtidig vil
det betyde, at foreningerne
selv må betale fuld pris for
en booket time, der ikke

Formand for Grænsehallerne
Erik Auerbach.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

udnyttes mod tidligere
kun at betale timeprisen
minus tilskud, ca. 60,00
kr. pr. time. Konsekvensen
heraf vil selvfølgelig blive,
at foreningen kun fremover
vil booke de timer, de er
absolut sikre på at udnytte”,
fastslår Erik Auerbach.
”Omregnet i timer betyder det, at vi skal finde
brugere til omkring 2.700
timer. Hvis vi bruger kommunens beregning, bliver
det til, at vi omregnet skal

ud at finde i en 9 måneders
periode ca. 700 personer
ekstra pr. uge. Forudsat at
der ifølge kommunens egen
beregning er minimum 12
personer pr. time”, nævner
Erik Auerbach.
Halbestyrelsen har

meddelt Aabenraa
Kommune, at man vil
være nødsaget til at lade
Grænsehallerne overgå fra
en selvejende institution
til kommunal drift, hvis
byrådsmedlemmerne fastholder den nye model. 

Entreprenørservice

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

ALT I SALG
E/
SERVIC

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

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

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

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj

v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

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

Monika Petersen
Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså
•
•
•
•
•

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning

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

Norman Rudbeck

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

Ring og få et uforpligtende tilbud

Kaffe og rundstykker fra NærKøb i
Felsted. Giv et bidrag og spis hvad du kan.

Fælles morgenmad

Kl. 9.00

Lørdag den 3. september

80 ,- pr. person
XLENT trio og DJ Junior står for musikken. Fra kl. 22.00 gi´r vi MAX GAS.

Helstegt gris med tilbehør

Kl. 19.15

I pigernes gymnastiksal på skolen.
Entré 25,(0-9. klasse– under 7 år kun iflg. med en
voksen)
NYHED! I år har Ungdomshuset åben fra
19.00 - 21.30

Kæmpe sodavands diskotek

Kl. 17.30-22.00

Mulighed for gåtur på de nye
hjertestier 3 eller 6 km. Pris 20,-

Felsted March

Kl. 17.00

Fredag den 2. september

Med mange fine gevinster.
Dørene åbnes kl. 17.00

Stort lottospil

Kl. 18.00

Torsdag den 1. september

Tilmelding senest 31. august til:
Liselotte “Søs” Kaspersen Tlf.: 24268040

Se mere på: www.felstedugen.dk
eller
følg os på Facebook

Kom og prøv 30 min. ZUMBA

ZUMBA

Kl. 13.30

for børn, damer og herrer

Omskydning

Kl. 16.30

- Sørens Safarishow
- musikalsk underholdning for hele familien.

Børneunderholdning

Kl. 15.30

Kagekonkurrence

Ved Deutsche Schule og Waldkindergarten

Aktiviteter for børn

Rideopvisning

350,-

Fra:

Kæmpe
Legeland

Fredag i ølvognen
fra 17-19

HAPPY HOUR

Lørdag i teltet
fra 11-13

HAPPY HOUR

Armbånd købes i tombola på
pladsen: Kr. 30,- pr. dag
Eller kr. 75.- for alle 3 dage

Lørdag fra 10-15
Søndag fra 12-15

Helikopter
Rundflyvning

Søndag fra 12.30
ved Bredmose rideskole.

Kl. 15.00

I teltet ved Oliver Karst

Gospel gudstjeneste

Kl. 14.00

Tilmelding senest 3. september til:
Freddy Tækker Tlf.: 29710793

Kræmmermarked

Kl. 12.00

Søndag den 4. september

Musikken leveres af
TIP TOP DUO
Vi skal feste så det brager !!!
Entré med mad 200 ,Entré uden mad 100 ,v. SPAR Felsted fra d. 8.8 til 30.8.
Adgang for alle fra kl. 21.30 Entré 50,-

Madkurvefest i Felstedhallen

Kl. 18.30-02.00

Årets Revy 2016
Entre 50 ,-

Generalprøve

Kl . 14.00

Kl. 13.30 - 16.30

Kom og se og vær med.

Lucky Boots Linedance

Kl. 13.00

Tilmelding senest 31. august til:
Rikke Bach Tlf.: 22956565

Rundbold

Kl. 13.00 - 15.00

Kom og høre om det spændende projekt.

Felsted´s nye bålhytte

Kl. 12.00 - 14.00

Tilmelding senest 31. august til:
Marianne Greve Tlf.: 29461888

Ringridning

Kl. 12.00

Tilmelding senest 31. august til:
Michael Kaufmann Tlf. 20807513

Firma-/Gade-/Familie-fodbold

Kl. 9.45

Torsdag den 1. september til søndag den 4. september

FE L ST ED UGE N 2016
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Felsted ugen 2016
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Torsdag den 1. september til søndag den 4. september
Kliplev
Auto- & Traktor
Service

KARSTEN IWERSEN A/S

Kliplev
Auto- & Traktor
Service

Au to - Tra k to r - & P l æ n e k l i p p e r s e r v i ce

Traktor- & Entrepenørmaskiner:
Søgårdvej 15
Kliplev
Tlf. +45 74 68 83 24

Felsted Ugen gør klar
til fire festlige dage

Auto- & Have-Park service:
Vestermarksvej 10
Kliplev
Tlf.
+45 74 68 74 55

Felsted Ugen er et af årets
højdepunkter i Felsted.

Arkivfoto

Rige og stolte traditioner
Sidste år havde Felsted
Ugen fornøjelsen af at
holde 35 års jubilæum,
hvilket gør Felsted Ugen i
år til den 36. byfest.
Formand for bestyrelsen
hvorefter man kan begynde
Jan Andersen er glad for de
at spænde lattermusklerne
traditioner, som man har
til den årlige Felsted Revy
og den store madkurvefest. formået at opbygge gennem
Under revyen vil optræde alle årene.
DAME & HERRE FRISØR
”Vi har bygget Felsted
hundehoveder og hængerUgenmandag,
op gennem
35 år, og
øve samt lusede amatører,
Åbningsonsdag,
tider:
torsdag og fredag
08.30-15.00
vi synes, at det kører som
elendige klamphuggere
tirsdag og lørdag lukket
det skal. Det er vi meget
og en vis person ved navn
stolte af”, fortæller Jan
Egon Olsen.
Andersen.
Søndag kan man pleje
Rige og stolte traditioner
helbredet, og knap så meget
er der nemlig mange af
pengepungen ved kræmunder Felsted Ugen, og det
mermarkedet for alle, som
håber Jan Andersen fortsat
eksempelvis kunne have
at kunne bibeholde i mange
brug for et nyt løbehjul
eller en Barbie dukke i god år endnu. 

Vi ønsker Felsted en god fest

Traditionernes torsdag
indvies med det årlige lottospil med grillpølser, øl,
Torsdag den 1. sepkaffe og kage. Fredag kridtember til søndag
ter de unge danseskoene til
den 4. september vil
sportspladsen i Felsted sodavandsdiskoteket, mens
de voksne spiser helstegt
forvandles til fest og
farver for hele familien. pattegris med det hele i
festteltet.
Torsdag
Sep.
Lørdag
kan du starte
Der vil være
alt fra stort den 1.
dagen
udårlige
med en helikoplottospil ogSå
helstegt
er det patigen tid til det
store
lottospil
i
Felsted
Hallen
i
uge
35.
Der
ter tur med spænding
i
tegris til en flyvetur med
er som altid flere børnespil
mavenog nydelse for øjet,
helikopteren.
Af Kira Bone Andersen

Transport
.
C
.
J
Tlf.: 23655455

Vi ønsker Felsted en god fest

Vi ønsker Felsted en god fest

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Vi ønsker Felsted
en god fest

Østergade 30, Felsted
6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

Olaf Hein
VVS & blik

Kl. 17.00
Vi åbner, traditionen tro, dørene til
Felstedhallen til et kæmpe familielottospil.

Østergade 38, felsted

Vi74
ønsker
en god fest
68 50Felsted
58
Vi ønsker Felsted en god fest Tlf.:

Fredslund VVS
Kl. 18.00 Lottospillet starter

Gråstenvej 38 • Felsted

stand. Der vil også være
en stor kagekonkurrence
på ægte sønderjysk maner
samt en gospel gudstjeneste
kl. 14 med sognepræst
Oliver Karst og Sønderborg
Gospelkor.

®

Der spilles
om mange
lækre
præmier,
Aut. Gas& Vand
& VVS
Tekniker

sponsoreret af lokale virksomheder,
v/ Carsten Fredslund Iwersen
bl.a. ½ gris, havegrill, vin, værktøj
Felsted · 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231
o.m.a
mail@fredslundvvs.dk · www.fredslundvvs.dk

DAME & HERRE FRISØR
Østergade 30, Felsted
6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

I pausen spilles der amerikansk lotteri.
Der kan købes kaffe, kage, vand og øl
til rimelige priser.

Vi ønsker Felsted en god fest

Vi ønsker Felsted
en god fest



Felsted El
Østergade 4, Felsted
6200 Aabenraa Tlf.
74 68 52 06






AABENRAA LÅSETEKNIK
Nygade 14, 6200 Aabenraa
Tlf. 7462 4344 Fax 7462 4243
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– dørpumper 	
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Vi ønsker Felsted en god fest
www.a-asmussen.dk
VINDUER & DØRE
Juelsbjerg 3 Felsted

6200 Aabenraa Telefon 7468 5123

Vi ønsker Felsted
en god fest
Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Aabenraa

TLF. 74 68 02 10

www.Byllemos-Automobiler.dk

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

Felsted ugen 2016
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Torsdag den 1. september til søndag den 4. september

Få spændt lattermusklerne til Felsted Revyen
Revyholdet er klar med en
festlig lokal revy med
stikpiller.
 Foto Kira Bonde Andersen

Af Kira Bonde Andersen

For 5. år i træk står
revyholdet klar og
glæder sig til at fyre en
fantastisk revy af.

synes, at det er underholdende, da de også prøver
at nå det mere nationale
niveau.

Revyholdet BovAvis
Revyholdet havde omkring 600 mennesker at
underholde under sidste
års revy – omkring 200 til
generalprøven og 400 til
premieren.
De håber at kunne få et
ligeså stort publikum i år,
ikke kun for deres egen
skyld, men også fordi overskuddet af billetsalget går
forklarer Torben Petersen,
Har du noget du skal ha’
til de lokale foreninger.
som også er en del af
Derfor råder
revyholdet
revyen.
Bliv rådgivet rundt i Sydjyllands største ud
uden at få andres smag presset ned over
folket derude
til hurtigst
De understreger, at blot
Det eneste
pres vi lægger, er at kvaliteten
- så dit smil holder lige så længe, som de
fordi revyen tager udgangs- muligt at anskaffe sig en
billet både for egen skyld
punkt i lokale historier,
www.
og for lokalsamfundets dk
så vil folk fra eksempelvis
skyld. 
Gråsten eller Kliplev også
beSouled

Der vil være masser af lokal
humor, som ikke vil fejle,
når et feststemt publikum
skal få rørt lattermusklerne
lørdag under Felsted Ugen.
Revyholdet har siden maj
gået og forberedt sig på den
5. revy, siden den havde
opstart i 2012. Før har
revytemaerne blandt andet
været James Bond og Top
Gun, men i år skikker holdet sig ud som ingen andre
end Egon, Benny, Kjeld,
Yvonne, Børge og alle de
andre. Men det er ikke blot
en tro kopi af historien om
Olsen Banden.

kommer til udtryk i de små
minifilm, som bliver vist i
mellem scenerne.
”Alle de film vi laver er på
en måde lokalt forankret,
hvor vi parodierer eller tager udgangspunkt
i noget lokalt”, siger

Lokal twist
Revyen har som altid
en lokal twist, der især

amatørskuespiller Thomas
Larsen.
”Det er en stor værdi, at
vi tager udgangspunkt i
lokalt stof, for det vil folk
gerne se”, siger Henrik
Christensen, som på lørdag
vil adresseres som Egon

Vi ønsker Felsted en god fest

Vi ønsker Felsted en god fest
Torsdag den 1. Sep.
FELSTED

VOGNMANDSFORRETNING

Niels Lautrup Christiansen A/S

Olaf Hein

Tlf: +45 74687158
Fax: +45 74688158

Kl. 17.00
Vi åbner, traditionen tro, dørene til
Felstedhallen til et kæmpe familielottospil.

Vi ønsker Felsted ugen en god fest
NYHED! NYHED!
NYHED!
Kl.
18.00 NYHED!
Lottospillet starter
Fuglereden

info@vognmand-nlc.dk
www.vognmand-nlc.dk

VVS & blik

KliPlev
NATursTeN
Østergade
38, felsted
entreprenør
& vognmandsfirma
Tlf.: 74NATursTeN
68 50 58
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma

NYHED! NYHED!

Fuglereden
Conni Gjerlevsen
gennem 10 årI pausen
spilles
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING
I FELSTED
Dagplejer
Mobil 22310856
RING OG HØR NÆRMERE

der amerikansk lotteri.
Der kan købes kaffe, kage, vand og øl
Conni Gjerlevsen
Mobil 22310856
til rimelige priser.
Dagplejer
www.fuglereden-felsted.dk
www.fuglereden-felsted.dk
gennem 10 år

Vi ønsker Felsted
en god fest

gennem 10 år

Vi ønsker Felsted en god fest
Åbnings- mandag, onsdag,
tider:
torsdag og fredag
08.30-15.00



Felsted El

Østergade 4, Felsted
6200 Aabenraa Tlf.
74 68 52 06

Tlf. 74 68 07 05 – Mobil 24 45 18 90

Galleri Charlotte Amalie
Charlotte
Amalie
Holm
Marseillais
Over	
  
100	
  
slags	
  
kvalitets	
  te	
  til	
  
www.gallericharlotteamalie.dk

internetpriser	
  

+45 25 70 68 04
Vi	
  p55,
akker	
  
ind,	
  laver	
  6200
gavekurve	
  
og	
  
Gråstenvej
Felsted,
Aabenraa

værtindepakker.	
  	
  Lige	
  nu	
  nyslynget	
  honning	
  

Åbningstider: tirsdag-søndag kl. 10-15
Kig	
  forbi	
  butikken	
  og	
  bliv	
  inspireret.	
  

Hasselkær	
  31,	
  Felsted.	
  	
  Kontakt	
  for	
  åbningstider	
  
5180	
  7623	
  eller	
  kig	
  forbi.	
  Er	
  vi	
  hjemme	
  er	
  
butikken	
  åben.	
  

NYHED!
Vi ønsker Felsted
en NYHED!
god fest

PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED
RING OG HØR NÆRMERE
Conni Gjerlevsen
Mobil 22310856

www.fuglereden-felsted.dk

Dagplejer
gennem 10 år

tirsdag og lørdag lukket

Vi ønsker Felsted en god fest

Dagplejer
gennem 10 år

v/ Verner Lund
Velkær 16, Gl. Skovbøl

VildMedTe.

Fuglereden
	
  

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING
Fuglereden I FELSTED
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.
Der
spilles
mange lækre præmier,
RING
OG
HØR om
NÆRMERE
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED
v/ August Hansen
Bjerndrupvej 8a
20 24 76 14
sponsoreret
af
lokale
virksomheder,
RING OG HØR NÆRMERE
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.
Conni Gjerlevsen
6200
Aabenraa
www.kliplevnatursten.dk
bl.a.
½
gris,
havegrill,
vin,
værktøj
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.
Mobil Fuglereden
22310856
DAME & HERRE FRISØR
Conni
Gjerlevsen
www.fuglereden-felsted.dk
Østergade 30, Felsted
PRIVAT
SMÅBØRNSPASNING
o.m.a I FELSTED
Mobil
22310856
6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33
NYHED!
RING
OG HØRNYHED!
NÆRMERE

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

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Tlf. 7465

Vi ønsker Felsted
eni	
  Fgod
fest
Ny	
  te	
  ugen
butik	
  
elsted	
  

- Østergade 2, Så
6200
Aabenraa
er det
igen tid til det store årlige Lundsbjerg industrivej 41
7468lottospil
5109 i Felsted Hallen i uge 35. Der6200 Aabenraa
som altid
flere børnespil 
Åbent alle ugenserdage
7.00-19.00

Olsen Det skal dog ikke
betyde, at revyen kun har
plads til det lokale publikum fastslår de.
”Som udgangspunkt er
alt det vi har med lokalt
funderet, men mange af
tingene nationaliserer vi”,
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Lundtoft

Frakendt
kørekortet
Politiet stoppede onsdag
aften på Gråstenvej ved
Felsted en 29-årig mand fra
Aabenraa.
Han blev sigtet for at køre

Grisespisningen er et
populært indslag under
Felsted Ugen.
Arkivfoto

påvirket af euforiserende
stoffer og for at køre bil
selv om han er frakendt
kørekortet. 

Kliplev Forsamlingsgaard
afholder

Traditionen tro
traktorringridning Fest, farver og

helstegt pattegris

for traktorer, havetraktorer og ATV
Lørdag den 17. september kl. 13.30

Der er indskrivning kl. 13.00
Startgebyr er også i år kun kr. 50,Tilmelding skal ske til Hans-Christian Koch
2022 7578 eller Jesper Hansen 2072 7489.
Husk at kører af traktorer skal være fyldt 16 år og
med gyldigt kørekort. Der vil også
i år være mulighed for at købe
en pølse, øl eller vand.
Vi ses til en
hyggelig eftermiddag.
Vel mødt bestyrelsen.

Af Kira Bonde Andersen

Fredag i Felsted Ugen
kan man spise lækker
helstegt pattegris efterfulgt af en humørfyldt
aften i festlighedernes
tegn.

Minikrydstogt
på Slien

Grisespisning er som altid
en succes på Felsted Ugen,
og sidste år var hele 250
mennesker stuvet sammen
i teltet for at spise tre lokalt
sponsorerede helstegte
pattegrise.
I år er ingen undtagelse,
og som følge af den store

Højt at flyve i Felsted
Helikopterflyvningen tilbydes
af HeliCompany og koster
blot 350 kr.

Af Kira Bonde Andersen

fra Kappel til Slesvig

Sejlturen varer 3½ time. På hjemturen ser
vi Dannevirke og Valdemarsmuren.
Pris 695 kr, som dækker bus, sejltur,
brunchbuffet med kaffe og guide.

I Felsted Ugen har du mulighed for at få en flyvetur i

Nedbrydning og Entreprenør

Fredag den 9 . september
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.

tilslutning til arrangementet sidste år, håber bestyrelsen for Felsted Ugen, at der
eventuelt vil komme endnu
flere til i år.
Liselotte Kaspersen, som
er medlem i bestyrelsen,
har et bud på, hvorfor det
er så populært.

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

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

”Vi har altid forsøgt at
opfylde de ønsker, folk har
haft i forbindelse med arrangementet. For eksempel
har vi efter ønske om musik
hyret både livemusik og
senere en DJ, for at skabe
yderligere god stemning”,
siger Liselotte Kaspersen.
I løbet af aftenen vil der
være en kombination af
live musik og DJ, hvor
XLENT trio vil levere stille
og afdæmpet diner musik,
hvorefter der skrues op for
musikken omkring kl. 22,
hvor en DJ får lov til at
overtage.
Derudover tror Liselotte
Kaspersen også, at arrangementet er succesfuldt på
grund af det hyggelige samvær, som i høj grad præger
arrangementet. 

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

www.genbrugstoemmerhandel.dk

en helikopter. Der vil være
spænding i maven, når du
flyver højt over Felsted.
Hvert år til Felsted Ugen
har byfestgængerne mulighed for at få en flyvetur i
en helikopter. Man har nu
chancen for at se sit hus og
Felsted fra oven.
På 5 minutter har man
mulighed for at flyve 25
km rundt i luftlinje. Hvis
man har lyst, kan man også
få en tur på 10 minutter. 

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk
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Fodboldklubben Vikings
har 25-års jubilæum
Af Signe Svane Kryger

Hvad der i forsommeren 1991 startede som
et hyggeligt sammenspil mellem et par unge
fyre, udviklede sig til
Vikings Idrætsforening,
som har eksisteret i
25 år og har jubilæum
lørdag d. 2. september.

Skoleleder Michael Pedersen roser den gode lærerstab og pædagogstab for, at Varnæs Skole
ligger i top.
Foto Kira Bonde Andersen

Varnæs Skole er blandt de
10 bedste på landsplan
Af Kira Bonde Andersen

Varnæs Skoles elever
trives i høj grad både
socialt og fagligt.
Når det kommer til trivsel,
kan skolen være stolte af at
være blandt de 10 bedste
skoler i Danmark.
De 130 elever på Varnæs
Skole stortrives. Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling,
som skal bevise hvorvidt
eleverne trives.
På Varnæs Skole har eleverne klaret sig exceptionelt
godt med et resultat på 4,4
point ud af 5, hvilket gør
skolen til en af Danmarks
10 bedste.
Skoleleder Michael
Petersen ærer blandt andet
den gode lærerstab, men
især også pædagogstaben.
”SFO-pædagoger er med
i store dele af skoledagen
i 0.-3. klasse. Det gør, at
man kan arbejde mere med
elevernes sociale udvikling

og sætte nogle sociale
fokuspunkter uden at det
går ud over deres læring i
forhold til det faglige”, siger
Michael Petersen.
Han forklarer, hvordan
det er vigtigt at gøre en
tidlig indsats i elevernes
sociale og faglige færden på
Varnæs Skole, og at forebyggende tiltag omkring
trivsel er en kerne i skolens
flotte resultat. Derudover
nævner han, at de har en
utroligt stor forældre– og
bedsteforældreopbakning,
som hver dag leverer mad
til børnene i frikvartererne.
Trivsel løftes til dannelse
På Varnæs Skole kan trivsel
ikke stå alene – dannelse er
i forhold til børnenes ageren ifølge Michael Petersen
også et essentiel grundelement for skolen.
”Børn der trives skal også
udfordres. Indimellem
opstår der uenighed,
slåskamp eller ubehagelige
afvisninger af gode venner.

Her skal vi arbejde med
børnenes robust-gørelse,
hvor vi forsøger at ruste
børnene til det senere liv,
hvori der naturligvis også
vil forekomme mange
ubehageligheder”, forklarer
Michael Petersen.
Han uddyber hvordan
Varnæs skoles fundament
er dannelse. Dannelsen
støbes af trivsel, fællesskab,
bidrag, plads til sig selv og
hinanden, robustgørelse og
til sidst livskraft.
Derfor undres der ikke
over, at flere klasser på
Varnæs Skole begejstret
svarer ”ja” i absolut konsensus, når Michael Petersen
spørger dem, om de har det
godt, og om de er glade for
deres lærere.
Efter to års massiv indsats
på trivselsområdet, vil
det næste fokuspunkt for
Varnæs Skole være det
rent læringsmæssige og det
faglige udbytte. 

I starten handlede det bare
om at kunne få samlet
et hold til gadefodbold i
Felsted, som kunne spille til
Feltsted Ugen og til Varnæs
Byfest.
Med tiden blev der så
mange interesserede, at der
kunne sammensættes et
hold, som spillede på mere
fast plan, hvilket Eigil Fogt
blev træner for, og ved siden
af det blev der også lavet et
syvmandshold.
Sidst i 1990’erne blev
Vikings IF etableret med
et hold sat sammen af en

del af de tidligere vikinger.
Holdet spillede sammen i
omkring fem sæsoner, hvor
de havde et helt fantastisk
sammenhold og utrolig god
støtte og sponsorater fra
Cafe Koppen.
Til sidst blev det for svært
at stille et 11-mandshold,
da mange rejste væk, og det

endte med at syvmandsholdet fortsatte for til sidst
at ligge helt stille og kun
være med til gadefodbold i
Felsted Ugen.
I 2013 blev der så igen
etableret et fodboldhold
af de oprindelige vikinger,
som spiller hyggefodbold en
gang om ugen. 

Pensionistforeningen
Felsted - Bovrup - Varnæs

Halvdagstur til

Elmegården ved Sommersted
(Gårdbutik)
Tirsdag den 13. september
Afgang
Bovrup ved kroen kl. 13.30
Varnæs ved busstoppested kl. 13.35
Felsted ved P-pladsen kl. 13.45
Pris kr. 200,- Incl. bus og kaffe
Tilmeldingsenest den 8. september
til Tage Mikkelsen tlf. 74 68 56 28
Bestyrelsen

Kød pakkemarked

Få rabat på dine foretrukne varer hos
din lokale SPAR
Bliv medlem af din lokale kundeklub i dag.
Tilmeld dig i SPAR app'en eller SMS "SPAR" til 1210
for at få rabat på dine foretrukne varer

1

Tilmeld dit betalingskort
i SPAR app'en

4

2

Du får automatisk
besked, når der er nye
personlige tilbud

Find varerne i butikken

5

3

Aktiver dine
personlige tilbud
i SPAR app'en

Rabatten fratrækkes automatisk,
når du betaler med dit tilmeldte
betalingskort

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

Jo mere du handler
her i butikken,
jo billigere bliver
dine varer

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00

Hilsen

FELSTED
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