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TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS
Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

RESTSALG
–  fra Bogudsalget

Uanset
førpris

NU pr. bog

2000

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

DAMESKO
OG STØVLER

UDSALG I
VINTERFERIEN
Børnestøvler

99,-
Dame-, herre- 

og børnestøvler

½ PRIS
REST PAR

FLERE MODELLER

Maks. 6 x 150 cl pr. kunde pr. dag

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00-20.00

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

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

Pepsi, Pepsi Max 
eller Faxe Kondi
150 cl.

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Pr. stk. kun 

795
ekskl. pant

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box Parabol

Standard installation Ingen kortafgift

Tv-abonnement til 4 rum HDTV-kanaler i alle tv-pakker

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

* Forudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakke fra Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-box samt parabol uden beregning,abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* ,

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

Standard installation ortafgiftIngen k

v-abonnement til 4 rumT erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

HDTV-box
medfølger!

BUM!

SKOLEGADE 2 6300 GRÅSTEN&BROAGER GRASTEN RADIO
SØNDERBORG BILLED
& LYD SERVICE APS

Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dkTLF.: 74 65 24 26  MOBIL: 40 27 26 39

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Få et uforbindende 
tilbud når det gælder

TV - Radio - 
Antenne - Parabol

BROAGER BILSYN 
Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 74 44 10 10

www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

v/ Christian 
Jørgensen

Din lokale synshal og motorkontor

FOR 
PERIODISK 

SYN

350,-

Book nu på
www.broagerbilsyn.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag
kl. 8:00-16:00 

Fredag
kl. 8:00-14:00

The Gun Room A/S · Omfartsvejen 5, 6330 Padborg ·  Telefon: 28 85 19 82

Salg af våben, patroner, eksklusivt 
jagtbeklædning og meget mere…

www.thegunroom.dk

 The Gun Room A/S

Vi har åbent mandag, onsdag, fredag fra kl. 13.00 – 17.30

Fine guns, clothes & accessories

Altid personlig service i butikken

TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

Smørrebrødsfestival
Torsdag den 23. marts kl. 18.00
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 158,-
Børn under 12 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ½ pris
AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener Art med tilbehør   .  .  .  .  . kr. 130,-
Stort � ot stjerneskud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 85,- 
Hver fredag: 5 stk smørrebrød .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  125,-

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

HUSK AT

RESERVERE BORD

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

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

Løs vægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g

7 95

DE LÆKRESTE TASKER
OG KUFFERTER

Fra mandag den 20. februar får du op til 70% rabat på 
schweizer-mærket Wenger – hent en folder i butikken!

Spar op til

70%

Vi siger 1000 tak 
til alle der besøgte 
vores stand på 
messen i Kruså!
Vi ses...

GRÅSTEN · PADBORG

Pr. pose

15,-
Pr. pose

10,-

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Pr. stk.

59,-
Ta’ 4 stk.

20,-

Pr. stk.

1495

4 kg. kartofl er
Dk, kl. 1

1 kg. lammefjords
gulerødder
Dk, kl. 1

2-grenet 
orkideer
mange farver

Tete a tete
potte

Langelænder pølser
300-350 g, vælg mellem brunch, 
grill, hotdog eller wiener pølser

Stryhns leverpostej, 
fransk eller 
grovhakket
450 g

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO
Lækker menu to 
go bestående af:

Lækre bøffer,
vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Diverse tilbehør efter frit valg
Brød
Vin

Kun kr.   100,-Pr person

TILBUD GÆLDER 

TORSDAG, FREDAG 
OG LØRDAG 

FRIT VALG

FRIT VALG

½ PRIS

Pr. stk.

1795

S A M L E

M Æ R K E R

GÆLDER HELE UGEN
FRUGT/GRØNT TILBYDER

GÆLDER HELE UGEN
BLOMSTERAFD. TILBYDER

P A D B O R G
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300-350 g, vælg mellem brunch, 
grill, hotdog eller wiener pølser

Stryhns leverpostej, 
fransk eller 
grovhakket
450 g

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO
Lækker menu to 
go bestående af:

Lækre bøffer,
vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Diverse tilbehør efter frit valg
Brød
Vin

Kun kr.   100,-Pr person

TILBUD GÆLDER 

TORSDAG, FREDAG 
OG LØRDAG 

FRIT VALG

FRIT VALG

½ PRIS

Pr. stk.

1795

S A M L E

M Æ R K E R

GÆLDER HELE UGEN
FRUGT/GRØNT TILBYDER

GÆLDER HELE UGEN
BLOMSTERAFD. TILBYDER

P A D B O R G

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 28. Februar til og med lørdag den 4. Marts 2017 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

TILBUD GÆLDER 

KUN FREDAG

FLERE VARIANTER

1 stk.

5,-

Pr. glas

15,-

Pr.  flaske

48,-

Pr. stk. 

20,-

800 gr. 

7995

Pr. 100 gr. 

995

Pr. bk. 

1495

Pr. pk.

100,-

Pr. lag

10,-

Pr. kasse

225,-

3 stk.

10,-

SLAGTEREN TILBYDER
Roastbeef, minut steaks,
oksetern eller oksestrimler

TORSDAGSTILBUD

SLAGTEREN TILBYDER
Wienerschnitzler
800 g, 4-5 stk.

FREDAGSTILBUD

SLAGTEREN TILBYDER
5 kg. svinemørbrad
DYBFROST

Riberhus ost i skiver
200-240 g, Danbo 45+ 25%, uden eller 
med kommen, frit valg 

Avokado
Udenlandske, kl. 1 

Beauvais survarer
120-580 g

Santagata 
olivenolie
1000 ml

DELIKATESSEN TILBYDER
Ciabatta sandwich
fl ere slags

DELIKATESSEN TILBYDER
Friskafskåret pålæg

DELIKATESSEN TILBYDER
Skinke- eller ægge/reje salat

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN
SØNDAGSTILBUD 

Maks 9 liter pr. kunde

X-tra mælk
Let, mini eller
skummet

½ PRIS

FRIT VALG

FRIT VALG

SPAR 26,95

MANGE 

VARIANTER

12272_Medlemskort_85x54mm.indd   2
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Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

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

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den 28. februar ........kl. 9.30 ........ Nørkleklub i Adsbøl
Onsdag den 01. marts .........kl. 19.30 ...... Aftengudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 05. marts .........kl. 9.30 ........ Gudstjeneste i Kværs kirke
Søndag den 05. marts .........kl. 11.00   .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 07. marts ..........kl. 9.30 ........ Nørkleklub i Adsbøl
Tirsdag den 07. marts ..........kl. 19.00 ...... Læsekreds i Gråsten Præstegård
Torsdag den 09. marts .........kl. 19.30 ...... Koncert i Gråsten Slotskirke
Søndag den 12.marts ...........kl. 9.30 ........ Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 12. marts ..........kl. 11.00   .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 14. marts ..........kl. 9.30 ........ Nørkleklub i Adsbøl
Tirsdag den 14. marts ..........kl. 19.00 ...... Filmaften i Gråsten Præstegård
Søndag den 19.marts ...........kl. 9.30 ........ Gudstjeneste i Kværs kirke
Søndag den 19. marts ..........kl. 11.00   .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 19. marts ..........kl. 16.00 ...... Korkoncert i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 21. marts ..........kl. 9.30 ........ Nørkleklub i Adsbøl
Tirsdag den 21. marts ..........kl. 19.00 ...... Jazzkoncert i Gråsten Slotskirke
Torsdag den 23. marts .........kl. 19.00 ...... Menighedsrådsmøde Kværs Præstegård
Søndag den 26. marts .........kl. 9.30 ........ Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 26. marts .........kl. 11.00   .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 28. marts ..........kl. 9.30 ........ Nørkleklub i Adsbøl
Onsdag den 29. marts .........kl. 19.00 ...... Menighedsrådsmøde Gråsten Præstegård

Slotskorets Forårskoncert 
Traditionen tro kan Slotskoret invitere til Forårskoncert 
Søndag den 19. marts kl. 16.00 i Gråsten Slotskirke
Midt Syd Kantori og Slotskoret synger Bach; Jesu meine Freude og Luther-
salmer i nye satser af Merete Kuhlmann, Phillip Faber, Merete Wendler.

Koncerten er under Ledelse af Organist Rut-E. Boyschau og
Dirigent Lars E. Christensen.

Jazzorkesteret i Slotskirken den 21. marts kl. 19.00
Er du til New Orleans jazz, så er denne koncert lige noget for dig!
Jazzorkestret består af 6 mand, som spiller, synger og fortæller om jazz’ens 
indfl ydelse på f.eks Gospelmusikken m.m.
Oplev Hans Kloster på cornet, Jean-Bernard Halle på klarinet, 
Botha Christensen på basun, Ulrik Ratschau Nielsen på banjo og guitar, 

John Andersen på 
bas og Bo Jensen på 
trommer.
Sidstnævnte bor i øvrigt 
i Adsbøl!

Billetpris kr. 100,- og 
sælges ved døren.
Der serveres en 
forfriskning i pausen.

Bemærk koncerten er � yttet fra Kværs kirke til Gråsten Slotskirke!!

”Salmer til folket”
Torsdag den 9. marts kl 19.30 i Kværs Kirke
- en Luther-koncert med Den Danske Salmeduo.

Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, og det er 
værd at markere! 

Den Danske Salmeduo - Christian Vuust på 
saxofon og klarinet og Hans Esbjerg på klaver 
- har lavet en række instrumentale nyfortolkninger 
af Luthers salmemelodier. Duoen ønsker at 
vise musikkens levedygtighed og tidløshed, og 
dermed at bære reformationstidens salmer ind 
i vores samtid. Man vil til en koncert med Den 
Danske Salmeduo opleve et frugtbart møde 
mellem den nordiske folketones enkelhed, den 

klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende 
improvisationer. Reformationen bidrog til at give salmesangen i gudstjenesten 
tilbage til menigheden - og har derved haft stor betydning for den folkelige 
fællessang i de nordiske lande. 

Filmaften i Præstegården
Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 viser vi � lmen
”En chance til”
Betjentene Andreas og Simon kaldes ud til junkierne 
Tristan og Sannes lejlighed. Synet af parrets vanrøgtede 
baby, der ligger smurt ind i sit eget søle, får noget til at slå 
klik i Andreas. Da hans eget spædbarn pludselig holder op 
med at trække vejret, træffer Andreas et drastisk valg. Han 
stjæler junkiebarnet og udgiver det for at være sit eget, for 
at hans skrøbelige kone, Anne, ikke skal gå i panik.

Filmen var nomineret til Gabriel Prisen i 2015.
Alle er velkomne!

Aske-onsdagsgudstjeneste i Adsbøl
Onsdag den 1. marts kl. 19.30 er der Aske-onsdagsgudstjeneste med efterfølgende 
kaffe i klubhuset.
Askeonsdag er begyndelsen på de 40 dages faste op til påske.

Nyt fra Nørkle-klubben
Om tirsdagen producer Nørkle-klubben i stor stil alt hvad hjertet kan begære; 
der er lavet fi ne udklædningskapper til minikonfi rmander, der strikkes karklude 
og grydelapper, der er syet fi ne legeposer til brug under gudstjenester, der 
skæres yndige kort til konfi rmander og jul.
Det er tanken, at en del af det fi ne håndarbejde skal sælges til fordel for 
julehjælpen i sognene.

Foruden at nørklerne er myre-� ittige får de også tid til hygge, kaffe og snak!

Alle er velkomne!
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

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

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag .........9.30-17.30
Fredag ........................9.30-18.00
Lørdag ........................9.00-13.00

ALLE HABITTER OG JAKKER

÷30%
GÆLDER RESTEN AF UGEN

GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

Mandag til fredag: 7:00-17:30
Lørdag: 9:00-13:00

Gode tilbud gældende fredag den 3. marts

SPAR OP TIL

25%DEMOPRIS

1645,-

KOMFORT-PAKKE

2045,- KOMFORT-PAKKE

1395,-

Fredag den 3. marts kl. 13-17

MØBELPAKKE
inkl. vask

6.895,- 
Spar kr. 2.320,-

MØBELPAKKE
inkl. vask

10.395,- 
Spar kr. 3.460,-

MØBELPAKKE
inkl. vask

8.695,- 
Spar kr. 2.920,-

SPEJL
1.845,-
Spar kr. 635,-

HØJSKAB
3.495,- 
Spar kr. 1.160,-

HØJSKAB
3.495,- 
Spar kr. 1.160,-

SPEJL
2.295,-
Spar kr. 765,-

SPEJL
2.295,-
Spar kr. 765,-

120 cm

120 cm

80 cm

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

Bloms Zoneterapi

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

Fårhus Forsamlingshus

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial 
Produktion 
www.graphos.dk

Susana Calderón

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. 
medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

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

 Følg os på Facebook

www.graastenavis.dk ∙ redaktion@graastenavis.dk ∙ annonce@graastenavis.dk

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

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Tlf: 52 81 53 00
Mandag-Søndag 9.00 - 21.00 (samt helligdage)
6320 Egernsund

Afslappende 
Helkropsmassage

Para� n 
behandling 
af hænder

Gavekort
sælges

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos 
byens handlende.

GRÅSTEN
Lejlighed ca. 40 kvm.

Husleje kr. 2750,-

Ca. 80 m2, 
� ot nyistandsat lejlighed 
med to franske altaner 

ud til slotssøen.

Husleje kr. 5950,-

HENVENDELSE 
TLF. 7465 0986 

ELLER 7465 2451

Lækkert garn
Ellen by Permin

55% uld
45% bom.

50 gr. ca. 350 m

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

  Følg os på Facebook

NYHED

Til modellen på billedet 
bruges 5 nøgler til en str. S

Pr. nøgle

34,-

Gråsten Ringridning 
får atter Tivoli

Af Gunnar Hattesen

Efter tre års pause 
bliver der atter Tivoli 
på Ringriderpladsen i 
Gråsten.

Når der fra den 14. til 16. 
juli er Gråsten Ringridning 
vil der igen være mulighed 
for at køre i radiobiler og 
prøve en tur i forskellige 
karruseller.

"Vi er meget glade for, 
at det er lykkedes at indgå 
en aftale med Nordisk 
Tivoli. Det har nemlig 
været et stort ønske blandt 
publikum, at vi igen fik 
Tivoli. Og hvis vi fortsat 
skal være blandt de tre 
største ringriderfester 
i Sønderjylland, er det 
nødvendigt vi har gøgl på 
pladsen", siger formand for 
Gråsten Ringriderforening, 
Bo Hansen. 

Bo Hansen glæder sig over, at 
der kommer Tivoli på 
Ringriderpladsen.

Foto Jimmy Christensen

Bred interesse for håndbold
Af Gunnar Hattesen

I Kværs er der 87 
aktive medlemmer af 
håndboldafdelingen.

Det oplyste formanden 
Hans Lenger på generalfor
samlingen i håndboldafde
lingen under KTUIF.

 "Håndboldspillerne er 
fordelt på 4 senior hold og 
3 børne hold. Det er rigtig 
flot", sagde Hans Lenger.

Håndboldafdelingen har 

eksisteret i 3 år og har i 
samtlige år stået i Super
Brugsen i Gråsten og skaf
fet OK medlemmer.

"Vi har i 3 år solgt fyr
værkeri, vi har hjulpet ved 
Bierfesten samt haft nogle 
store stævner og turne
ringskampe", sagde Hans 
Lenger.

Aktiviteterne har i 2016 
givet en indtjening på 
45.000 kr.

"Indtjeningen vil nok 
blive noget større i 2017, 
idet vores overskud fra 
fyrværkerisalg ved årsskiftet 

var 20.000, kr. mere end 
sidste år", forudså Hans 
Lenger.

Kasserer Charlotte 
Hansen fremlagde regnska
bet, der viste et overskud på 
30.717 kr. 

 Genvalgt til bestyrelsen 
blev Allan Philipsen og 
Sonja Eskildsen. Nyvalgt 
blev Frank Telling. Michael 
Larsen blev valgt som 
suppleant. 

Arkivfoto Hans Lenger
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Fredag den 3. marts kl. 13-17
DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

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

CERA TOILET
Inkl. saniscan 
sæde-softcloe

SIGN TOILET
Inkl. saniscan 
sæde softclose

DEMOPRIS

499,-
SPAR 200,-

DEMOPRIS

799,-
SPAR 300,-

DEMOPRIS

299,-
SPAR 109,-

DEMOPRIS

13995

SPAR 50,-

DEMOPRIS

2499,-
SPAR 900,-

DEMOPRIS

1299,-
DEMOPRIS

1999,-
DEMOPRIS

1499,-

Gode tilbud gældende fredag den 3. marts

START HÅNDVASK 
ARMATUR
Vejl. kr. 699,-

START 
TERMOSTAT 
BATTERI
Vejl. kr. 1099,-

VITALIO START 
BRUSESTANGSÆT 
Vejl. kr. 409,-

HÅNDBRUSER 
VITALIO START
Vejl. kr. 189,95-

START VITALIO 
BRUSESYSTEM
Vejl. 3399,-

SOLIDO 
INDBYG. 
TOILET 
Inkl. cisterne 
og skål
eksl. 
toiletsæde

Kenneth fra fi rmaet Zupply er til stede mellem kl. 13-17

er forhandler af kendte VVS brands 

Grohe - Saniscan samt Ifø  
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Slutspurt  Slutspurt  Slutspurt

NYT TØJ
TRE DELE

kr. 500,-

KVAL ITET  BETALER S IG

ÅBNINGSTIDER

M AN–TORS 10.00 –17.30

FREDAG 10.00 –17.30

L ØRDAG 10.00 –13.00

PERSONL IG VE JLEDNING OG SERVICE

Gælder også udvalgte varer fra Ilse Jacobsen. 

Tilbudene gælder i dele af butikken og gælder 

ikke i forvejen nedsatte varer.

BovAvis

Efter opsamling kører vi over de tre broer  Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og 
Øresundsboen  og kører til Sofi ero ved Helsingborg. Det var her en lille svensk prinsesse 

legede i haverne i årene efter 1910. Prinsessen hed Ingrid, og hun blev i 1935 gift med 
Kronprins Frederik, den senere Kong Frederik IX og Ingrid blev Danmarks dronning.
Dronning Ingrid var allerede fra barns ben meget interesseret i blomster og forædling.

Vi ser slottet og den smukke blomsterpark, som i 2010 blev 
udnævnt til at være Europas smukkeste park.

Efter besøget på Sofi ero Slot kører vi til Helsingborg og sejler til Helsingør. 
Vi får en guided tur langs Strandvejen og hører om, hvor de kendte og 

rige bor. Vi kører til København, hvor vi hygger os på Bakken.
Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

Pris kr. 850,- som inkluderer bus, ka� e og rundstykker, 
middagsmad, færgefart og entré på So� ero Slot.

OPSAMLINGSSTEDER
Afgang Kirketorvet, Sønderborg . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . kl. 8.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . kl. 8.20
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . kl. 8.25

Ppladsen ved Kruså Bankocenter . . kl. 8.35
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Circle K tanken ved Omfartsvejen
i Padborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved Kliplev  . . . . kl. 9.00
Samkørselspladsen ved Rødekro . . . kl. 9.10
Samkørselspladsen ved Hammelev  . kl. 9.25

Bustur til So� ero
- Dronning Ingrids barndomshjem og 

Europas smukkeste blomsterpark

Heldagsud� ugt torsdag den 8. juni

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

Grin, grever og gavtyve i Kværs
Af Gunnar Hattesen

Latteren skal runge i 
Kværs Forsamlingshus. 
Det er målet for holdet 
bag årets dilettantfore-
stilling "Grin, Grever og 
gavtyve".

På søndag den 5. marts kl. 
14.00 går det løs. Og dilet
tanterne spiller igen tirsdag 
den 7. marts kl. 19.00 og 
onsdag den 8. marts kl. 
19.00.

Så håber amatørskuespil
lerne, at alle pladser er besat 

af et veloplagt publikum, 
der er klar til at røre lat
termusklerne, når en perle
række af sjov, pinligheder 
og utrolige forviklinger 
udstiller sig på scenen.

Årets dilettantforestilling 
udspiller sig på et dansk 

slot. Her hører greveparret 
rygter om, at et adeligt par 
rejser rundt i landet for
klædt som landevejsriddere.

Så da vagabonden Ludvig 
og hans kvindelige makker 
dukker op, bliver de straks 
inviteret til at bo på slottet, 

hvor de i bogstaveligste 
forstand lever som grever 
og baroner. Spørgsmålet er 
bare, om de også er det?

Romantiske forviklinger 
indgår også i forestillingen. 
For den fordrukne kam
mertjener kommer til at 

aflevere et frierbrev, der 
er bestemt for husets dat
ter, slotfruens tunghøre 
baronesseveninde. Og så er 
spillet gående, for grevedat
teren har to tilbedere.  

Det er hendes mor meget 
begejstret for, da hun ser 
sig selv som en del af en 
fornem familie.

Forestillingen er en folke
kommedie i tre akter.

De garvede aktører er 
Jørgen Brodersen, Ruth 
Krogh, Rasmus Mille, 
Dorthe Poulsen, Bjarne 
Poulsen, Jens Christensen, 
Charlotte Bonde, Hans 
Jørgen Albrechtsen og 
Anette Thaysen, der også er 
instruktør. 

Grevinder og baronesser 
kommer til at optræde i det 
helt store skrud på scenen i 
Kværs Forsamlingsgus.

 Foto Jimmy Christensen
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Set ovenfra

Skal der et nyt badmiljø til i boligen,
kan i møde Lars fra Scanbad mellem kl. 13-17

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

SCANBAD
MULTO +
BADERUMSMØBELSCANBAD

DELTA 
BADERUMSMØBEL

SCANBAD
MATCH

SCANBAD
MULTO + 
BADERUMSMØBEL

Bygma giver denne dag

25% RABAT
på prislisten fra

Gode tilbud gældende fredag den 3. marts

Fredag den 3. marts kl. 13-17
DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN
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Hverdage: 7:00-17:30
Lørdag: 9:00-13:00

Tilbudende gælder til og med 10. marts

KOM IND OG OPLEV VORES STORE FLISEUDSTILLING

GULV/VÆGFLISE
MICRON
• 30 x 60 cm • Rectificeret 
• Slidstyrke: U • Frostsikker 
• 6 stk./1,08 m2/pk. 
Sort
Mørk grå
Beige/grå

SPAR
110,-

FØR 41995

GULVFLISE URBIKO
• Slidstyrke: 4 • Rectificeret

15 x 60 cm - Mørkegrå  23995

30 x 60 cm - Mørkegrå   22995

60 x 60 cm - Mørkegrå   23995

15 x 60 cm - Grå  23995

30 x 60 cm - Grå  22995

60 x 60 cm - Grå  23995

15 x 60 cm - Beige   23995  
30 x 60 cm - Beige   22995

60 x 60 cm - Beige   23995

Pr. m2 fra

22995
Pr. stk.

6995

SOKKEL URBIKO
• 6 x 60 cm • Rectificeret 
• Slidstyrke: 4 • 12 stk./pk.
Mørkegrå  
Grå
Beige

GULV/VÆGFLISE
ICON
• 30 x 60 cm • Rectificeret
• Slidstyrke: 5 
• 6 stk./1,08 m2/pk.

Pr. m2

295,-
SPAR
125,-

FØR 41995

PR. M2

30995

HUSK
DEMODAG
Fredag den 3. marts

kl. 13-17

Fastelavn blev fejret med 
tøndeslagning i præstegården

Af Gunnar Hattesen

Børnene slog til, 
så tønderne blev til 
pindebrænde, da 
fastelavn søndag blev 
fejret på den traditio-
nelle måde ved Gråsten 
Præstegård.

Udklædningerne var for
skellige og sjove.

De 50 udklædte børn 

begyndte med fastelavns
gudstjeneste i Gråsten 
Slotskirke, hvor prinsesser, 
løver og Superman var 
mødt op.

Efter tøndeslagningen 
ventede menighedsråds
medlemmer inden for i 
præstegården med kaffe og 
fastelavnsboller  og der var 
mulighed for, at børnene 
kunne klippe deres egne 
masker. 

Sognepræst Hanne Christensen holdt fastelavnsgudstjeneste.
 Foto Jimmy Christensen

Menighedsrådsmedlem Mogens Hansen holder snoren ved 
tøndeslagningen. Foto Jimmy Christensen

Børnene fyldte godt op ved præstegården.
 Fotos Jimmy Christense
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Soulmate Special Edition elevationsseng 
El-bund med 28 trælameller og Linak motor 
med trådløs fjernbetjening. 20 cm høj madras 
med 5-zonet pocket fjedre, monteret med sort 
skumlamineret stof. 
Topmadras med 60 mm latex indlæg. 
90 x 200 cm, ekskl. ben. Pris 13.299,- 
2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 26.598,-

Mood elevationsseng 
Polstret el-betjent elevationsbund  
med 28 lameller. Justérbar lændestøtte  
og LINAK trådløs motor. 
Vendbar springmadras med 5-zonet pocket 
fjedre med strikket betræk. Fås i medium 
eller fast hårdhed. Topmadras med 
40 mm polyether indlæg. Vaskbart betræk. 
140 x 200 cm, ekskl. ben. 
Normalpris 11.197,-

46%
SPAR

54%
SPAR

Mood elevationsseng 
140 x 200 cm

 NU 5.999,-  
   SPAR 5.198,-  

Soulmate Special Edition 
elevationsseng

 NU 11.999,-  
   SPAR 14.599,-  

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

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

50%
SPAR

Tibetansk lammeskind 
Lækkert langhåret lammeskind i silkeblødt uld  
fra Mongoliet. Fås i 4 farver. Ca. B60 x L105 cm. 
Normalpris 999,-

Lammeskind 

 NU 499,- 
  SPAR 500,- 

Puder og plaid sæt

 NU 799,-
  SPAR 417,-  

34%
SPAR

Compliments puder og plaid sæt 
Fås i 3 forskellige farvekombinationer. Sæt af 3 stk. puder
45 x 45 cm samt 1 stk. matchende plaid 130 x 170 cm. 
Normalpris 1.216,- 

FESTLIG 
FØDSELSDAG 
SE MEGET MERE PÅ HEBRU.DK 

40%
 

SPAR

Södahl Neo Nautic  
eller Blossom sengesæt

 NU 299,-
 SPAR 200,- 

Södahl Neo Nautic eller Blossom sengesæt 
Satinvævet i 100% bomuld. Lynlås i pude og dynebetræk. Øko-tex produceret. 
140 x 200 cm. Normalpris 499,- 
Blossom fås i 3 farver. Neo Nautic fås i 2 farver. Normalpris pr. sæt 499,-

FRIT VALG

 

     65%  
SENGE 

SP
AR

 OP
 TI

L

SE FLERE I BUTIKKEN

PÅ 
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Tilmelding på tlf. 2116 0683 eller rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Minikrydstogt
på Slien

Vi kører over Flensborg til Kappel, hvor vi stiger om 
bord på det gamle dampskib Freya. Vi nyder en lækker 

brunchbu� et, 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.

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

Pris 695 kr, som dækker bus, sejltur, 
brunchbu� et med ka� e og guide.

Afgang fra
Kirketorvet, Sønderborg ..................... kl. 7.15
Nybøl Kirke ................................................kl. 7.30
Broager Kirke ........................................... kl. 7.35
Elektrikeren, Egernsund ....................kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten ................ kl. 7.45
Bageren, Rinkenæs .............................. kl. 7.55
Annies Kiosk i Sønderhav ................kl. 8.00
Kruså BankoCenter  ............................kl. 8.05
Bov Kirke ..................................................... kl. 8.15
Circle K-tanken i Padborg ................kl. 8.20

fra Kappel til Slesvig
Lørdag den 20. maj

Stor kvindemesse med Annette Heick
Af Gunnar Hattesen

Er du kvinde? Og har 
du hang til lækkert tøj, 
mad, skønhedsproduk-
ter og modeshows.

Ja, nærmest alt, hvad kvin
der nu engang begærer.

Så er det nok ikke en helt 
dårlig ide at kigge forbi 
Ahlmannsparken i Gråsten 
torsdag den 30. marts kl. 
19.0022.00.

En arbejdsgruppe med 

Katrina L. Petersen, Ingrid 
Skovbo Johannsen, Lene 
Kock og Gitte N. Bruhn 
er i fuld gang med forbere
delserne til det, der tegner 
til at blive et sandt slaraf
fenland for østrogener og 
høje hæle.

Udstillerne vil præsentere 
alt fra mode, livstil, skøn
hed og helse, til produkter 
der kredser om krop og 
sundhed.

Så der vil være masser af 
muligheder for at boltre sig 
i en verden, som handler 
om lige præcis det, der op
tager kvinder anno 2017.

"Vi er meget optaget af 
at tænke nyt", siger Gitte 
N. Bruhn og Lene Kock, 
som glæder sig over, at også 
foreninger og kunsthånd
værkere vil være til stede.

"Vi sætter alle sejl til for at 
kvindemessen bliver en stor 
succes for både udstillere og 
besøgende. Kvindemessen 
byder på masser af feminine 
"Feel good" fornemmelser 
for alle", siger Katrina L. 
Petersen.

Aftenens konferencier 
bliver Annette Heick. 

Firkløveret bag kvindemessen 
er Katrina L. Petersen, 
Ingrid Skovbo Johannsen, 
Lene Kock og Gitte N. 
Bruhn.

 Foto Jimmy Christensen

KVINDEMESSE 2017
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.00 - 22.00

Ahlmannsparken 
Ahlefeldvej 4

6300  Gråsten

Billetsalg
Gråsten Boghandel

Møblér med Hebru, Gråsten
Bageriet Kock, Gråsten
Jan Jensen, Padborg

Konferencier:  Annette Heick

Padborg
Shopping
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Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten ·  Tlf. 73 65 26 00
Delikatessen · Tlf. 73 65 26 09

Tilbudene gælder hele marts og skal afhentes senest den 1. maj 2017

Deal
Gråsten

DealGråsten

DealGråsten

DealGråsten KUN 

100,-

10 stk.
højtbelagte snitter
Uspecifi ceret

Slagter Kurzke originale 
ringriderpølser
Vælg mellem originale eller grovhakket
Pose med 50 stk.
lige til fryseren

KUN 

250,-

Husk skal bestilles min. 48 timer før, se mere på dit deal bevis

DealGråsten

DealGråsten
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Lørdag
4. marts
kl. 11.00

PROGRAM
11.00 Samles festligt udklædte 

børn på Ulsnæs Torv
11.05 Opdeling i aldersgrupper
 Hold 1: 0-7 år

Hold 2: 8-13 år

11.10 Tøndeslagning
 Kattekonge og kattedronning kåres i begge 

aldersgrupper. Ligeledes er der præmier til 
de bedst udklædte i begge aldersgrupper

 Efter tøndeslagning er der gratis kakao
og boller til alle børn

Aktivitetsudvalget i Gråsten 
Handelsstandsforening

Ulsnæs-Centret
afholder

Gratis kakao, 
boller og 

godteposer 
til alle børn

Skatkort på 
bordet
Gråsten Skatklub samlede 56 skatspillere til 
klubaften i Ahlmannsparken.

1. runde
1. Jes Midtgaard, Gråsten 1539
2. Udo Heinz, Flensborg 1391
3. Gunnar Schmidt, Uge 1371
4. Ernst Jessen, Sønderborg 1103
5. Per Grauballe, Gråsten 1054
6. Christian Bendixen, Flensborg 1045

2. runde
1. Hans Peter Steffensen, Gråsten 1398
2. Finn Lorenzen, Gråsten 1291
3. Flemming Marschall, Egernsund 1216
4. Udo Heinz, Flensborg 1183
5. Poul Erik Renkovski, Egernsund 1149
6. John D. Hansen, Gråsten 1095

Nye spillere 
1. Runde
1. Preben Matthiesen, Ullerup 740
2. John Bech Christensen, Gråsten 467
3. Karen Margrethe Meggers, Ullerup 459

2.Runde
1. John Bech Christensen, Gråsten 768
2. Gitte Nielsen, Felsted 553
3. Karen Margrethe Meggers, Ullerup 536

Ramt af kræft 
i Rinkenæs
Af Gunnar Hattesen

Linet Songest er 29 år 
og mor til to børn og 
ramt af kræft.

Hun er sej. Mange har 
fuldt hende gennem sit 
sygdoms forløb.

Linet Songest er mor til to 
børn i børnehave og skole 
og kræftsyg i Rinkenæs.

"Når man er 29 år og 
bliver ramt af en ond type 
brystkræft, er det opmun
trende at møde opmun
trende bemærkninger og få 
tilbudt hjælp, når vi er ude 
at handle, på vej i skole, i 
skoven eller børnehaven", 
fortæller Linet Somgest.

"Alle ønsker at hjælpe, 
men hvordan gør man 
det? En flok af de yngre i 
byen fandt en måde. Flere 
familier lavede mad til os, 
så vi havde det nemt, når 
sygdommen var slem", 
fortæller Linet Songest, 
som mener, det er vigtigt, 
man er åbent omkring sin 
sygdom, hvis man fejler 
noget alvorligt.

"Det har gjort det nem
mere for mig at være syg, 

når jeg bare kunne være 
mig selv og sårbar på 
samme tid. Det er svært at 
bede om hjælp men i et lille 
samfund ved andre ofte, 
når man behøver hjælpen. 
Og den kom", lyder det 
taknemmeligt fra Linet 
Songest.

"Rinkenæs Skole har taget 
ansvar og holdt et øje med 
mine piger. Jeg er også 
taknemmelig for børneha
ven, som gav et knus og et 
skulderklap. 

Jeg har sat på knæ i 
skolegården for at svare på 
spørgsmål fra andre børn. 
Jeg har forsøgt at tage dem 
med åbenhed om, hvordan 
man ser ud uden hår på 
grund af kræft. Hvordan 
det ser ud der, hvor kemoen 
løber ind. Det letter på 
mine børn, andre børn og 
andre forældre", fortæller 
Linet Songest, som har 
modtaget over 15 x kemo, 
25 x stråler, 1 x operation 
og atter er på vej mod det 
liv, hun måtte slippe for en 
stund. 

"Mit hår er på vej retur og 
mit mod er i top. 

29-årige Linet Songest glæder 
sig til foråret og har ny mod 
på livet. Foto Tove Hansen
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Kom til 4 days of design hos Svane Køkkenet. Du skal se, røre og opleve 2017 
nyheden S17 live, som er en del af 2017 kollektionen.
Er du på inspirationstur og er klar på en køkkendate?  Kom ind til os 
– vi glæder os til at vise dig alt det nye…

se mere på svane.com

skabt 
med

passion  s17
®

dansk design & dansk produceret   
designbeskyttet

S17 fås fra kr. 53.000,-

days of 
design4

2.-3. marts kl. 10-18
4.-5. marts kl. 10-15

nyhed 2017

Svane Køkkenet Butik  /  Adresse  /  Postnr. & By  /  Tlf.: 0000 0000  /  butik@svane.com
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Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer
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Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

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

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

CVR 34 22 35 72

Gråsten VVS / Bred VVS ApS
Ahlmannsvej 12 D · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk

Godt håndværk 
der er omfattet af

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

OLE HOLM KONTOR- OG BUTIKSTILBEHØR
Kongevej 26, Gråsten · Tlf. 21 49 42 60

SALG AF
RESTLAGER

OP TIL

50% RABATKIG IND!

post@oholm.dk · Åbent fredag fra 15-18

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Elværktøj - værktøj -betonmateriel
Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 68 · www.grmu.dk ·   

!\(')) Gråsten . . �b �) Maskinudle1n1ng Gråsten Maskinudlejning

Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

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

Kontakt os på tlf. 21 42 15 08 eller mail:bauen.mit.thiel@gmail.com
Se hvad vi laver på www.bauen-mit-thiel.blogspot.de

Tørsbøl Byg
ved Dieter Lukas Thiel — i byggebranchen siden 1993

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

BENT
CHRISTENSEN
• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk

Service og reparation 
af alle bilmærker

Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten · Tlf.: 74 65 10 68 · www.gkv-auto.dk 

Gratis lånebil

 ∙ Rustarbejde
 ∙ Dækskifte
 ∙ Skift af ruder

Ulsnæs 21 | 6300 Gråsten | www.gev-aps.dk

Claus: 2019 8158 | Kjeld: 2019 8159 | Tlf: 7465 1651

INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE
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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, ud� ugter osv.

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

QUORP’S BUSSER ApS
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

Sønderhus 
Ferieboliger

• Lokale
• Professionelle
• Lav provision: 24-32%
• 50% rabat til nye 

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

Procesoperatør – vikariat (6 måneder)
Vi søger snarest muligt en procesoperatør til en midlertidig 
stilling i vores enzymfabrik i Gråsten. 

Enzymfabrikken i Gråsten er hovedafdeling for produktion af osteløbe.
Den kalvemave-baserede osteløbe produceres både som fl ydende løbe og som granulat. 
Derudover behandles og tørres fermenteret løbe. Gråstenfabrikken spiller en central rolle for 
enzymproduktionen i Chr. Hansen og sikrer forsyning af enzymer til kunder og datterselskaber 
over hele verden. Vi er i alt ca. 40 engagerede medarbejdere beskæftiget på fabrikken, alle på 
daghold. Fabrikken er ISO/HACCP/Arbejds- og Miljøcertifi ceret og arbejder efter GMP reglerne. 

Dine arbejdsopgaver 
•  Du er operatør af pakkeanlæg til fl asker og dunke 

• Du betjener pakkerobotter 

• Du udtager sterile prøver af produkter og kvalitetstjekker produkter

• Du rengør udstyr og lokaler

Din personlige profi l
• Du har en solid baggrund som operatør af procesanlæg i procesindustrien

• Det er en fordel, hvis din erfaring stammer fra 
mejeriproduktion eller anden fødevareproduktion

• Du har kørekort til truck

• Kendskab til SAP vil være en fordel, men ikke et krav

• Du har en god ordenssans og går op i kvalitet 

• Du evner at have mange bolde i luften på samme tid

• Du er imødekommende og har gode samarbejdsevner

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte Klaus Damgaard tlf. +45 2258 3983. 

Send venligst din ansøgning on-line via vores hjemmeside. Her har 
du desuden mulighed for at oprette dig i vores CV-bank. 

Ansøgningsfrist er 10. marts 2017. 

Læs mere om at arbejde hos Chr. Hansen på www.chr-hansen.com/career

Glade damer danser 
Zumba Gold
Af Tove Hansen

Zumbainstruktør Randy 
Staffensen har i adskil
lige år haft damehold i 
Rinkenæs og Gråsten.
Zumba Gold er for 

danseglade kvinder i alle 
aldre, der ikke er til højt 
tempo.

Det kan være seniorer og 
damer med skader, der har 
brug for at komme i gang 
igen.

Holdet er også perfekt til 
overvægtige, der skal passe 
på deres led.

Men vigtigst af alt, så er 
energien og glæden lige 
stor. 

Det er nogle danseglade 
damer, som får livsenergi af 
at danse Zumba Gold.

 Fotos Tove Hansen
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Sæt kryds

 Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ............................. 100 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt

  ........... kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

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

Vigtigt: Skal udfyldes, men 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@graastenavis.dk eller lægges i vores postkasse 
i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 5. marts kl. 11.00

ved Hanne Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 5. marts

Henvisning til Gråsten

KVÆRS KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 9.30

ved Hanne Christensen

BROAGER KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 10.30

ved Stefan K Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 11.00

ved Christina Egelund

RINKENÆS KORSKIRKEN
Søndag den 5. marts kl. 10.30

ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 10.30

ved Mette Carlsen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 9.00

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 5. marts.

Henvisning til nabosogne

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag den 3 März 19 Uhr

Weltgebetstagsgottesdienst mit 
philippinischer Musik und 

philippinischem Essen
bei Cornelia Simon

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

Det lille Teater, Gråsten
1972-2017 45 år med teater

”Et Dukkehjem”
Af. Henrik Ibsen

Instruktør: Svend Aage Wolff
Fredag den 24. marts kl. 19.30

Lørdag den 25. marts kl. 19.30

Tirsdag den 28. marts kl. 19.30

Torsdag den 30. marts kl. 19.30

Fredag den 31. marts kl. 19.30
Billetter: kr. 70,- for voksne / kr. 40,- for børn

Der er mulighed for spisning
”teaterplatte med kaffe” til kr. 80,-

kl. 18,30 (skal bestilles). 
Billetbestilling:www.lilleteater.

dk eller 74 65 37 67

Rinkenæs Ungdoms 
og Idrætsforening 
indkalder til
GENERALFORSAMLING
Mandag den 27. marts 
kl. 19.30 på Rinkenæs Skole,
i mediatheket

Alle er velkomne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. A� æggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Forelæggelse af det reviderede 

årsregn-skab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden skriftligt 

i hænde senest mandag den 13. marts 2017.
Tina Justesen, Hvedemarken 115, Rinkenæs.

tjuste2010@gmail.com

Mød op og støt din forening.
Foreningen byder på lidt til ganen

Tirsdag den 4. april kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
(Forslag skal skriftligt meddeles formanden 
14 dage før generalforsamlingen)

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er vært med 
kaffe og kage.

Efter generalforsamling 
foredrag ved Nikolaj Kirk

Gråsten

General
forsamling

Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort 
i SuperBrugsens kiosk frem til den 31. marts 2017

Gæst i år 

Nikolaj Kirk

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

GRÅSTEN 
BOLDKLUB

GENERALFORSAMLING
LØRDAG DEN 18. MARTS KL. 14.00

ÅRSBJERG KLUBHUS
Efter generalforsamlingen serveres der varm suppe 

og derefter afvikles klubmesterskabet i ra� ing.
Vi håber at se rigtig mange af vores ungdomstrænere, 
medlemmer over 16 samt forældre til ungdomsspillere 

til et par hyggelige og informative timer.
Evt. ønsker til punkter der ønskes drøftet 

skal sendes til formanden.
På � g. adresse: mogenshansen@bbsyd.dk 

senest den 10. marts.
Bestyrelsen

25 års 
jubilæum
Helle Jensen, Dyrkobbel 
140, Gråsten, har 2. marts 
været ansat 25 år ved 
Linak. 

Offentligt
debatmøde 
med Bendt Bendtsen (K),
Medlem af
Europa-Parlamentet

Danmark i 
fremtidens Europa

Torsdag den 9. marts kl. 19.00
 på  Agerskov Kro

Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

80 år
Kæthe Holm, 
Degnevænget 7, Gråsten, 
fylder onsdag den 1. marts 
80 år. 
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Det kan være vanskeligt at sætte 
sidste punktum for et langt liv 
Når en af dine kære dør, står de svære beslutninger tilbage ... 

Hos Helmich & Søn møder vi hver dag mennesker i 
sorg, og selvom vi ikke kan mindske din personlige 
smerte, kan vi hjælpe dig gennem den svære tid 
og de mange praktiske gøremål. Vi tilbyder altid en 
uforpligtende personlig samtale, hvor vi nøje forklarer, 
hvordan vi kan hjælpe, og hvad der er omfattet af 
vores honorar. Kun sådan mener vi, du kan træffe 
beslutningen om, hvordan du ønsker at sige det 
sidste farvel. 

Vi træffes hele døgnet 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning 
Arnkilgade 15, Sønderborg Helmich&Søn 74 42 36 81 

Torben Buhrkall

Gråsten 
Bedemandsforretning

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

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2  6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Min kære far

Hans Henrik
Johannsen

* 19. februar 1949
† 17. februar 2017

er stille sovet ind

Nicolai

Bisættelsen finder sted
onsdag den 1. marts

kl. 14.00 fra Felsted Kirke

Min elskede hustru,
vor dejlige mor, svigermor, farmor og mormor

Ellen Lundfold
* 4. juni 1949

er brat taget fra os

Felsted, den 16. februar 2017

Græd ikke over at jeg er død,
men smil over at jeg har levet

Gunnar
Henrik og Kristine
Henriette og Arne
Michael og Amalie

børnebørn

Bisættelsen finder sted lørdag den 4. marts
kl. 10.30 fra Felsted Kirke

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved vor kære mor,

Kathe Michelsens
begravelse.

Tak for alle de fi ne blomster, det har varmet os meget.
Tak til pastor Mette Carlsen for ordene i kirken.

Venlig hilsen
Familien

Hjertelig tak
for den store opmærksomhed i forbindelse med

Peter P. Schmidt’s
bisættelse.

Tak til alle jer, der har spurgt til Peter,
mens han var i Guderup.

På familiens vegne
Annelise

Indbrud
På Sundkobbel i Alnor blev 
en terrassedør og et vindue 
brudt op til en villa, og flere 
rum blev rodet igennem. 

Konstituering
Bestyrelsen for Gråsten 
Handelsstrandsforening 
har på sit første møde efter 
generalforsamlingen kon
stitueret sig med Gunnar 
Hattesen som formand, 
Morten Latter som næst
formand, Allan Gellert som 

kasserer og Trine Brink
Vilsen som sekretær. 
De øvrige bestyrelsesmed
lemmer er Jette Pertou, 
Kim Stokholm, Karina 
Sönnichsen og Carina 
Hansen. 

Hebru sælger dyner, 
puder og sengetøj
Af Signe Svane Kryger

Der behøves ikke køre 
langt for at købe sen-
getøj, dyner, puder og 
mange andre tekstiler 
til soveværelset.

For alt dette kan købes i 
Møblér med Hebru.

”Vi vil gerne slå et slag 
for boligtekstiler, og minde 
vore mange trofaste møbel
kunder om, at de kan købe 
dem hos os”, siger Katrina 
L. Petersen.

Det harmonerer fint med 
fødselsdagstilbuddene fra 
med Møblérkæden, hvor 
der blandt andet køres med 
kampagnepriser på mærket 
Södahl.

”For os, er det en for
nøjelse at sælge Södahls 
gode og velkendte kvalitet, 
det velrenommerede 

danske mærke, har med 
en bæredygtig , økotex og 
100 % bomulds kvalitet, 
rigtig godt fat i de danske 

kunder. Vi glæder os altid 
til at tage godt i mod vore 
kunder, og glæder os over 
det brede udvalg i sengetøj 
samt senge”, siger Katrina 
L. Petersen, der ligesom sin 
mand Stefan Kristensen de
ler tiden i mellem butikken 
i Haderslev og Gråsten. 

Politiet 
tog bilen
En 38årig mand fik taget 
sin bil af politiet, da han 
onsdag ved middagstid blev 
standset i UlsnæsCentret.

Hans kørekort var nemlig 
ved en tidligere sag blev 
administrativt inddraget.

Det var tredje gang, man
den blev taget for at køre 
bil uden kørekort. Manden 
blev også sigtet for kørsel 
uden førerret, så han kan 
vente sig en større bøde. 

Katrina L. Petersen sælger 
sengetøj, dyner og puder til 
soveværelset i butikken i 
Gråsten.

 Foto Signe Svane Kryger
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Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
For de ældste er i gang.
Indtil 26. marts trænes på kunstgræsbanen efter � g. plan:
Plan for alle holds træningstider på græs kommer her i bladet
og på GB’s hjemmeside i uge 12. ( 21. /22. marts)

Afdeling / årgang Træningsdage Tidspunkter

U – 12 drenge Tirsdag og torsdag Kl. 16.30 – 17.30

U – 14 og
U – 15 piger Tirsdag og torsdag Kl. 17.15 – 18.30

U – 13 og
U – 14 drenge Tirsdag og torsdag Kl. 16.45 – 18.00

U – 15 og
U – 16 drenge samt U – 
17 født
efter 1. juli

Tirsdag og torsdag Kl. 18.00 – 19.15

U – 19 og seniorherrer:
årg. 2000 og ældre Tirsdag og torsdag Kl. 19.15 – 20.45

Alle med lyst til at spille fodbold er velkommen.
Det er gratis at prøve om holdet/ klubben er noget for dig.

Bestyrelsen

 

Onsdag den 19. juli
Vi kører over Hamborg til Celle ved Hannover. Celle er en 
meget smuk, idyllisk og velbevaret middelalderby med 
over 500 fredede bindingsværkshuse. Vi besøger 
slottet, hvor den danske dronning Caroline Mathilde 
blev sendt i eksil, da hendes a� ære med kongens 
livlæge, Struensee, blev afsløret i 1772. 

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

Hjemkost ved 22-tiden. 

Pris kr. 695,- som inkluderer bus, foredrag i bussen 
om Christian VII, Dronning Caroline Mathilde og 
Struensee, guide, entre til Celle Slot og aftensmad. 

Tilmelding på tlf. 2116 0683 eller rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Ce l l e
Afgang

Kirketorvet, Sønderborg  . . . . . . .  kl. 6.45

Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.00

Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.05

Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . .  kl. 7.10

Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . .  kl. 7.20

Rinkenæs bageren . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.30

Annies Kiosk i Sønderhav . . . . . . . kl. 7.35

Kruså P-pladsen ved 
Bankocentret  . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.45

Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.55

Circle K -tanken i Padborg  . . . . .  kl. 8.05

Heldagstur til

Kværs Forsamlingshus viser

Grin, grever og gavtyve
En folkekommedie der er fyldt med energi og humor.

Spilledage:
Søndag den 5. marts kl. 14.00
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00
Onsdag den 8. marts kl. 19.00

Pris inklusiv kaffe/te og tilbehør: 85 kr.
Ingelise, der er skuespillerinde, skriver hjem, at 

hun har forlovet sig med en greve. Lige noget for 
moderen, der sværmer for ”det blå blod”

Medvirkende på scenen:
Jørgen Brodersen, Ruth Kragh, Rasmus Mille, 

Dorthe Poulsen, Bjarne Poulsen, Jens Christensen, 
Charlotte Bonde, Hans Jørgen Albrechtsen, Anette Thaysen.

Suf� ør: Conny Lorenzen
Instruktør: Anette Thaysen

Lys: Eigil Christense
Scene: Christian Thaysen og Jørgen Brodersen

Dilletant

Børnene spiller fodbold i Kværs

Af Gunnar Hattesen

Blandt børnene er 
det populært at spille 
fodbold i Kværs.

På generalforsamlingen i 
fodboldafdelingen under 

Kværs-Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening glædede 
formanden Michael Baden 
Hansen sig over,

at sportsgrenen har et 
godt tag i børnene.

Fodboldafdelingen råder 
over 20 seniorspillere, og 

klubbens hold var tæt på at 
rykke op i serie 4.

Deltagelse i træningen 
svinger dog for meget, og 
Michael Baden Hansen 
opfordrede seniorspillerne 
til at møde mere talstærkt 
op. 

Generalforsamlingen i fodboldafdelingen i KTUIF glædede sig over, at klubbens serie 5 hold var tæt på at rykke op i serie 4.
 Fotos Jimmy Christensen
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Vi får besøg
af konsulenten
SØREN
fra Makita
Der vil fortælle 
om deres 
produkter indenfor 
havebrugsmaskiner, 
og el værktøj, 
samt tilbehør.

SLAGBORMASKINE
med græstrimmer 
eller hækklipper

Plæneklipper PLM 512

Briggs & Stratton motor
Selvkørende
Stålskjold
Klippebredde 51 cm.

Vi får besøg af konsulenten NIELS fra  

 

der vil fortælle om deres produkter

RESTSALG

Vi giver 20% RABAT
på alle Ryobi havebrugsprodukter som 

hækklippere og trimmere m.m.

Vi giver 20% 
på alt ENGEL arbejdstøj

og SIKA Fodtøj
i butikken, denne dag

2 stk.

3.195,-
Tilbudpris

395,-

Tilbudpris

115,-

Så er det tid til FORÅRS KLARGØRING 
af din plæneklipper eller havetraktor Så den er klar til foråret og sommeren

Vi byder på lidt godt til ganen, og har lagt et helt svin på grillen,
vi byder også på en øl eller vand

Hækklipper
DUH523Z
18V LI-ION

Græstrimmer
DUR181Z 18V LI-ION

Vi har overtaget

hele reservedels 

lageret fra 

THOMAS SKØTT, 

og kan nu tilbyde 

et stort udvalg

TILBUD PÅ DAGEN

1 Sværd + 2 kæder 

Normalpris 595,-

Kædesavs 
olie

5 liter
115m-

NYHED

Slagboremaskine
DHP482RFX1, 18V LI-ION
med komplet bor og bitsæt

ÅBENT HUS
Fredag den 3. marts
kl. 10.00 – 16.00

SLAGTILBUD

Carstens Maskinværksted v/ Carsten Hansen

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94 | mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk

Pris 

3.595,-

EGERNSUND 
PENSIONISTFORENING

Inviterer alle medlemmer
og ikke medlemmer til

FORÅRSFEST
Søndag den 26. marts kl. 12.00

på Værftet Marina Minde Rendbjerg
Bu� et med varme retter. Excl. drikkevarer.

Medlemspris kr. 175,-
Ikke medlem kr. 225,-

Tilmelding senest den 12 marts
Til Else tlf. 74 442340 eller Laila 74 442901 

Hilsen bestyrelsen

Carstens Maskinværksted udvider 
Af Signe Svane Kryger

Carstens Maskinværksted 

er grundlagt og ejet af 
Carsten Hansen, der fredag 
d. 3. marts holder åbent 

hus på værkstedet, hvor alle 
er inviteret.

Elskede maskiner som barn
Som 12-årig fik Carsten 
Hansen en traktor, han 
kunne reparere på og gå og 
fumle med. Det fremkaldte 

hans forkærlighed for 
maskiner og teknik, hvilket 
medførte til, at han senere 
i sit liv valgte at gå på Aars 
Teknisk Skole. Han er 
udlært landbrugsmaskin-
mekaniker hos Thomas 
Skøtt og har arbejdet hos JF 
Stoll og Nybøl Smede- og 
Maskinværksted. 

Reparerer alt der 
kan brumme
Efter forespørgsel fra 
de lokale landmænd, 
som manglede en lokal 
smed, opstartede han 

maskinværkstedet, hvor 
han reparerer land-, have- 
og entreprenørmaskiner 
samt biler og græsslåmaski-
ner. Derudover har Carsten 
Hansen en sammenhø-
rende butik til værkstedet, 
hvor der sælges artikler 
inden for samme tema. 

”Vi reparerer alt, hvad der 
kan brumme”, fortæller 
Carsten Hansen smilende 
om sit firma.

Åbent hus samt 
udvidelse af forretning
På grund af lukningen af 

Thomas Skøtt, som finder 
sted d.28 februar, overtager 
Carsten Hansen lageret 
derfra.

Den 3 marts afholder han 
åbent hus fra kl. 10-16, 
hvor der bliver serveret lidt 
godt til ganen, øl, sodavand 
og kaffe. Her kan man 
mødes og få en snak og se 
værkstedet. 

Carsten Hansen har købt 
lageret hos Thomas Skøtt i 
Ragebøl, der lukker.

 Foto Signe Svane Kryger

Broager Hallen
indkalder hermed til

Ordinær 
Generalforsamling

Mandag den 20. marts 2017
kl. 19.30 i BROAGER HALLEN

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Årsberetning v. formanden, Jørgen Olsen/

revideret regnskab v. Herman Møller
3. Valg af medlemmer til repræsentantskab 

og valg af 2 suppleanter
4. Valg af 2 revisorer og valg af 2 revisorsuppleanter 
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden 

skriftligt i hænde senest 13-marts 2016
Bestyrelsen

Dødsfald
Elli Jensen, født Matzen, 
Broager, er død, 84 år.

Bisættelsen foregik fra 
Egernsund Kirke. 
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Foredragsaftener i Broager Sognegård

TÆNK, AT LIVET 
KOSTER LIVET

At vove er at miste fodfæste en kort stund 
- ikke at vove er at miste sig selv

NB. Ændringer i programmet.

Onsdag den 8. marts kl. 19.00
Marianne Frank Larsen

En uventet kærlighedshistorie – 
om Marilynne Robinsons Lila

Marilynne Robinsons roman Lila fra 2014 er hendes 
tredje bog om den lille by Gilead i 50’ernes USA.

I den første bog fortalte den gamle præst sin 
livshistorie til den dreng, han blev far til i en høj alder. 

Her i den tredje bog får vi morens, Lilas, historie.
Det er en barsk historie om tab og hjemløs-hed, men da 

Lila ved et tilfælde møder den gamle præst, udvikler 
den sig til en bevægende kærlighedshistorie mellem to, 
der har lige svært ved at tro, at de virkelig må beholde 
hinanden. Samtidig skildrer romanen sammenstødet 
mellem Lilas hårde livserfaring og den tro, som den 
gamle præst er båret af et sammenstød, der bliver 

frugtbart for begge parter. Foredraget er en tolkende 
genfortælling af romanen. Marianne Frank Larsen 

er sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

Torsdag den 16. marts kl. 19.00
Steen Kaalø

“Fra kartoffelskræller til salmedigter”
”Hvorfor skrive salmer? Hvorfor overhovedet skrive 
- og blive ved med det? Hvad får et menneske til at 
kæmpe sig igennem livet ved ordenes hjælp? Hvad 

får én til at kæmpe med ordene?” Steen Kaalø, 
frimenighedspræst, forfatter, foredragsholder 

m.m., fortæller om de forskellige grunde, og de 
forskellige forhin-dringer, og om overvindelsen 

af forhindringerne. Digte og salmer indgår.

Alle er velkomne – kaffe + entré: 25 kr.

Medindbyder: Dybbøl Menighedsråd 
Hilsen Broager Menighedsråd

www.broagerkirke.dk

15 – 18 år kr. 105,- pr. mdr.
18 – 65 år kr. 175,- pr. mdr.
Pensionister (alle) kr. 105,- pr. mdr.
Adgang 24 ti mer i døgnet kr. 200,- pr. mdr.

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 ti l 22.00

Min. medlemskab i 3 mdr.

15 – 18 år kr. 105,- pr. mdr.
18 – 65 år kr. 175,- pr. mdr.
Pensionister (alle) kr. 105,- pr. mdr.
Adgang 24 ti mer i døgnet kr. 200,- pr. mdr.

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 ti l 22.00

Min. medlemskab i 3 mdr.

15 – 18 år kr. 105,- pr. mdr.
18 – 65 år kr. 175,- pr. mdr.
Pensionister (alle) kr. 105,- pr. mdr.
Adgang 24 ti mer i døgnet kr. 200,- pr. mdr.

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 ti l 22.00

Min. medlemskab i 3 mdr.

15 – 18 år kr. 105,- pr. mdr.
18 – 65 år kr. 175,- pr. mdr.
Pensionister (alle) kr. 105,- pr. mdr.
Adgang 24 ti mer i døgnet kr. 200,- pr. mdr.

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 ti l 22.00

Min. medlemskab i 3 mdr.

15 – 18 år kr. 105,- pr. mdr.
18 – 65 år kr. 175,- pr. mdr.
Pensionister (alle) kr. 105,- pr. mdr.

Træn gratis
resten af 
måneden

65 hørte generalkonsulen
Af Finn Wogensen

Søndagscaféen i 
”Kærnehuset” i 
Broager samlede 65 
medlemmer, som 
hørte et foredrag af 
generalkonsul Henrik 
Becker-Christensen fra 
Flensborg.

Han fortalte om hans 
virke på konsulatet og i 
Sydslesvig og gik tilbage til 
tiden før Genforeningen, 
og konsulatets opstart i 
1921.

Over for tilhørerne 

gennemgik han udvik-
lingen op til nutiden, for-
talte om det danske 
mindretal og mente, at 
konsulatet var et lille 
tandhjul, som var med til at 
trække de større tandhjul i 
udenrigstjenesten. 

Generalkonsul Henrik 
Becker-Christensen gav et 
fyldestgørende indblik i det 
daglige arbejde med sager om 
pas og opholdstilladelse på 
konsulatet.

 Fotos Finn Wogensen

Broager 
hus
Efter generalforsamlingen i 
medborgerhuset Broagerhus 
har bestyrelse konstitu-
eret sig uændret med Erik 
Krogh som formand, 
næstformand Vagn Peter 
Petersen, kasserer Gunnar 
Glindvad, Kristensen og 
sekretær Karin Gerber. De 
øvrige bestyrelsesmedlem-
mer er Susssie Sommer 
Søndergaard, Carl Jürgen 
Bock og Orla Kristensen. 

Præsten fortalte Bibelhistorier

Det var en veloplagt sogne-
præst Stefan Klit 
Søndergaard, som forleden 
fortalte bibelhistorier ved et 
møde i Sognegården.

 Foto Jimmy Christensen

Tak til vore sponsorer
Broager Brandværnsorkester har købt en 

ny trailer til transport af vore instrumenter 
til arrangementer i ind- og udland.

Lokalpuljen i Broager Sparekasse har 
sponsoreret købet af den brugte trailer.

Carstens Maskinværksted har sponsoreret 
materialer, klargøring og syn.

Ole (Smøl) Hansen, Broager, har sponsoreret 
beløb til køb af nye indvendige tæpper.

K.H. OneStop A/S i Padborg har sponsoreret 
fi lm og udførelse af reklamer på traileren.

Desuden en stor tak til vore medlemmer og bestyrelsen 
i Broager Brandværnsorkester for økonomisk støtte 

til anskaff else af nye musikinstrumenter.
Vi har også plads til nye musikere.

Unge som ældre. Øvede som uøvede.

Kontakt Ole Petersen
Formand for Broager 
Brandværnsorkester

Mobil 4061 8311
ulov@os.dk

FB @broueHjemmeside bfbo.dk
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SÆSONSTART

FLERE VARIANTER

Spar op 
til 55,85

Kartoffel-
spegepølse
HJEMMELAVET

Løgumkloster 
rugbrød
Hel eller
skiver

Rosso fuoco, bianco
eller
rosato

Flydende 
Becel

Klovborg
Skæreost

KÆMPE KAFFEMARKED
Tingleff guld, Merrild 
eller Gevalia

Mou 800 gr. kødboller eller
1000 gr. kød og melbøller

Faxe kondi, Pepsi, 
Nikoline eller Egekilde

Graasten salater
Pr. bg.

Kyllingebryst
FROSNE

Mou hønse eller 
oksekødsuppe

Lurpak
smør eller 
smørbar

Valnøddebrød

Salatbar

Guld ost
45%

Luksus håndmadder
Wiener-
stang

2 kg.

8995

2000
3 str.
fra

2295

Ca. 2 kg.

9995

Pr. stk.

10002500

75 cl.

3500

3x500 ml

2500

Min. 595 gr.

4200

3x500 gr.

10000 2500

Kun

1000

2 stk.

7500

Spar 20,90

FRIT VALG

SPAR 30,00

KUN FREDAG FRA KL. 11,00

Spar 17,95

Kan forudbestilles tlf. 7344 1516

700 gr.

700

250 gr.

1300

2 stk.

2500
150 cl.

1000
+ embl.

Maks 6. ps. pr. kunde.

Marineret 
svinefi let

1,1-1,3 kg

6995

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 4. Marts 2017. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

B A G E R A F D E L I N G F R E D A G S T I L B U DD E L I K A T E S S E N



24

Gråsten Avis sætter med temasider fokus på 
Broager  området i uge 11. 

Der sker en masse i hele Broager området, med 
spændende butikker,  et godt erhvervsliv, og 
masser af små og mellemstore virksomheder, der 
er mange håndværkere og et rigt foreningsliv, alt 
dette fortæller vi om i ”Fokus på Broager” i form af 
annoncer og artikler.

Skal jeres butik, virksomhed eller forening også være 
synlig, så vær med til at sætte fokus på Broager med 
en annonce i temaet  ”Fokus på Broager” i uge 11.

Kontak din mediekonsulent Claus Frederiksen på 
mobil: 2323 7337 eller mail: clf@graastenavis.dk

FOKUS PÅ

Broager
i uge 11

Broager

Gråsten og Bov Avis bliver omdelt af PostNord/Danmark, og udkommer i 
15.900 eksemplarer, henover kommunegrænsen mellem Aabenraa og Sønderborg.

Broagerlands Venstre 
vil i byrådet
Af Gunnar Hattesen

Mens nogle er på vej ud 
af lokalpolitik, er andre 
parate til at gå den 
modsatte vej. De vil ind.

Det er Daniel Staugaard, 
Egernsund, og Erik Krogh, 
Broager, som på generalfor-
samlingen i Broagerlands 
Venstre på Frk. Jensen 
i Skelde blev opstillet 
som byrådskandidater til 

byrådsvalget 21. november. 
Begge er kendte ansigter i 
lokalområdet.

Sundhedsminister Ellen 
Trane Nørby (V) mødte 
op skønt hun netop var 
begyndt på sin barselsorlov 
samme dag og hun fødte da 
også en søn dagen efter. 

”Det er et vigtigt signal, 
at statslige arbejdspladser 
ikke behøver at ligge i 
København”, sagde Ellen 
Trane Nørby, som slog 

et slag for 2. bølge af 
udflytning til provinsen. 
Næste gang bliver det 
uddannelsespladser.

Regionsrådsmedlem 
Tage Petersen fortalte om 
arbejdet i regionsrådet, 
mens Daniel Staugaard 
orienterede om arbejdet i 
Sønderborg Byråd. Efter 
indlæggene var der en livlig 
debat.

Bestyrelsen for 
Broagerlands Venstre består 

af Hans Valdemar Moldt 
som formand, næstformand 
er Christian Jürgensen, 
mens Erik Krogh er 
sekretær. Kasserer er Helle 
Johannsen og de øvrige 
bestyrelses-

medlemmer er Lene 
Jørgensen. Kaj Christensen, 
Finn Jonassen og Gunnar 
Glindvad Kristensen. 
Byrådskandidaterne Erik 
Krogh og Daniels Staugaard, 
regionsmedlem Tage Petersen 
og sundhedsminister Ellen 
Trane Nørby på Venstres 
generalforsamling på Frk. 
Jensen i Skelde.

 Fotos Jimmy Christensen

Broagerhus gør 
klar til indvielse
Der mødte over 120 
mennesker op, da 
Broagerhus holdt 
generalforsamling.

Mødet blev holdt i Broager 
Skoles aula, da medborger-
huset først er klar til brug i 
midten af april.

”Vi er nu oppe på 445 
medlemmer og det er 
vi meget taknemmelige 
for”, fortæller formand for 
Broagerhus Erik Krogh. 

”Vi bliver i øjeblikket 
kontaktet af mange, der 
gerne vil yde en frivillig 
indsats og som gerne vil 
hjælpe til i det daglige, når 
medborgerhuset står klar 
til brug. Det er af stor be-
tydning for husets fremtid, 
at det er stor opbakning og 
frivillige, der vil hjælpe”, 
siger Erik Krogh.

Bestyrelse og udvalg 
har siden oktober måned 
arbejdet intenst med at få 
ombygning og renovering 

af det gamle rådhus på 
plads.

”Der har været god og 
konstruktiv dialog med 
Sønderborg Kommune, 
rådgivere og de tilknyttede 
håndværkere”, tilføjer Erik 
Krogh.

Bestyrelsen har søgt om 
sponsorater hos fonde og 
virksomheder og mange 
har svaret positivt tilbage.

”Det betyder, at vi kan 
købe inventar og øvrigt 
udstyr til store dele af 
huset. Der er dog fortsat 
behov for yderligere indkøb 
og vi søger forsat om midler 
til det”, siger Erik Krogh. 

Generalforsamlingen i Broagerhus blev et tilløbsstykke. Foto Jimmy Christensen
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Kampvalg hos brandmænd
Der var kampvalg, 
da Vester Sottrup 
Frivillige Brandværn 
forleden holdt 
generalforsamling.

Af Signe Svane Kryger

Medlemmerne blev budt 
velkommen af brandkap-
tajn Allan Magnusson og 
æresmedlemmerne, Svend-
Erik Feldsted, Bent Alnor, 
Hans Duus, Christian 
Christensen, Alf Lind og 
Gunnar Sørensen fik en 
særlig velkomst.

Allan Magnusson omtalte 
i sin beretning en brand-
mand, som var værdsat og 
havde gjort sig bemærket 
ved sin velvillighed og 

hjælpsomhed. Det var 
Viggo Autzen, som fik 
klapsalver for sin enestå-
ende indsats.

Overrækkelser og 
skydepokaler
Jørgen Walther fik overrakt 
”Egebladstegnet” for 40 
års tro tjeneste, Michael 
Mathiasen fik dronningens 
25-årstegn fra sidste år, og 
Allan Magnusson fik over-
rakt 5-årstegnet.

Carsten Paulsen vandt 
skydningen, og fik sit navn 
skrevet på pokalen. 

Kampvalg
Allan Magnusson øn-
skede ikke at forsætte som 
kaptajn. Mogens Dinsen 

og Carsten Paulsen blev 
foreslået. Carsten Paulsen 
blev valgt med 10 stem-
mer for en 4-årig periode, 
mens Mogens Dinsen fik 5 
stemmer. Der var én blank 
stemme. 

Med det nye valg af 
kaptajn fulgte en ny vice-
kaptajn. Allan Magnusson 
og Jesper Simonsen blev 
foreslået til posten. Jesper 
Simonsen blev valgt 
med 10 stemmer for en 
2-årig periode, og Allan 
Magnusson fik 5 stemmer. 
Der var én blank stemme. 

Finn Kublic ønskede 
ikke genvalg til komman-
doen. Stefan Rathje blev 

foreslået og valgt for en 
2-årig periode.

Kaj Simonsen ønskede 
ikke genvalg til komman-
doen. Mikkel Bigum og 
Allan Magnusson blev 
foreslået. Allan Magnusson 
blev valgt med 9 stemmer 
for en 2-årig periode mod 6 
stemmer til Mikkel Bigum. 
Der var én blank stemme. 

Mikkel Bigum og Ken 
Julius blev foreslået til 
kommandoen. Ken Julius 
blev valgt med 8 stemmer 
for en 1-årig periode mod 
Mikkel Bigums 7 stemmer. 
Der var én blank stemme.

Mikkel Bigum blev 
valgt som suppleant for 

kommandoen samt indstil-
let til holderuddannelsen.

Peter Lorenzen og Ken 
Julius blev valgt som 
redskabsmestre. Mogens 
Dinsen og Finn Kublic blev 
genvalgt som henholdsvis 
revisor og revisor suppleant.

Til festudvalget blev Ken 
Julius og Lars Thomsen 
valgt. Lottoudvalget indgik 
herunder.

Til skydeudvalget modtog 
Egon Fogh ikke genvalg, 
og her blev Mikkel Bigum 

foreslået og valgt. Carsten 
Paulsen ønskede ikke 
genvalg, og Stefan Rathje 
blev foreslået og valgt. 
Suppleant Lars Thomsen 
blev genvalgt.

Som fanebærer blev 
Mikkel Bigum valgt. Peter 
Lorenzen blev valgt til 
fanejunker. Suppleant Jan 
Matthiesen blev genvalgt. 

Til Sønderjysk stævne 
blev Carsten Paulsen 
genvalgt. 

�

Foredragsa� en
i Kirkeladen

Smag på Lutherkost
Torsdag den 9. marts kl. 18.30

Jacob Ørsted, dansk sognepræst i Flensborg 
fortæller om Luthers bordtaler.

Denne a� en vil vi spise ”Luthergryde” og spise 
og drikke, som var vi med ved Luther bord

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding 
senest den 3. marts på b� @km.dk eller 

mpe@km.dk Tlf. 74 48 57 96
Pris pr. person kr. 100,-

Aktivitetsudvalget

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

25 års jubilæum
Pia Holt Selch, Bispevænget 
20, Nybøl, har torsdag den 

2. marts været ansat 25 år 
ved Danfoss. 

Ullerup Frivillige Brandværn 
mangler folk i dagtimerne
Af Signe Svane Kryger

Ullerup Frivillige 
Brandværn er i de 
seneste par år blevet 
udfordret af, at der 
ikke kommer nok nye 
medlemmer til.

Indtil for få år siden har 
brandværnet været oppe på 
30 medlemmer, men det er 
i dag faldet til 25.

”Det gør det vanskeligt 
at samle folk nok, specielt i 
dagtimerne, hvor kun få ar-
bejder tæt på stationen. Vi 
er udfordret på antallet af 

medlemmer, så det er den 
vigtigste opgave i år”, for-
tæller Kurt S. Frederichsen, 
vicebrandkaptajn og 
sekretær.

På generalforsamlin-
gen var der genvalg til 
kasserer Bo Bonde og 
vicebrandkaptajn, Kurt S. 

Frederichsen, samt sup-
pleant, Søren Jessen. Til 
valg af æresretten afgik 
Erling Christensen, Carsten 
Frandsen og Finn Andersen 
efter tur. Martin Sørensen, 
Erling Christensen og Finn 
Andersen blev valgt.

Henrik Linden blev 

genvalgt som revisor, og 
Finn Andersen blev gen-
valgt som suppleant.

Valg af delegerede til 
Sønderjysk stævne d. 
9. september 2017 i 
Hellevad faldt på Kurt S. 
Frederichsen og Martin 
Sørensen.

Til festudvalget afgik Kim 
Larsen efter tur, her blev 
Finn Andersen valgt. 

Til valg af fanebærer samt 
to fanevagter blev Erling 
Christensen, Lars Lorenzen 
og Martin Sørensen alle 
genvalgt.

Årstegn og skydepokaler
Rene Gellert fik 5-årstegn. 
Suppleant til bestyrelsen, 
Søren Jessen, fik 10 års 
tegn. Bestyrelsesmedlem 
Asmus Madsen, fik 15-års-
tegn. Finn Andersen, der 
hjælper som revisorsupple-
ant, fik 15-årstegn. Carsten 
Frandsen, der hjælper med 
arbejdsmiljø og ordstyre-
posten, fik 15-årstegnet.

Bestyrelsesmedlem og 
kasserer, Bo Bonde, fik 
Dronningens medalje til 
årets parole og fik også 
25-årstegn. 

Brandværnet afholder 
hvert år en venskabelig 
skydekonkurrence. Her 
skød Carsten Frandsen 
bedst til værnets pokal og 
fik ”Brandværnets”.

Erling Christensen fik 
pokalen ”Tellings” og 
”Villys”.

Årets brandmand
Kaptajnen udvalgte Helge 
Matthiesen til årets brand-
mand for hans meget store 
indsats både som redskabs-
mester men også for mange 
andre små opgaver, han har 
løst, som får det hele til at 
hænge sammen. 

Helge Matthiesen, der har 
ydet en stor indsats som 
redskabsmester, blev Årets 
Brandmand i Ullerup.

 Foto Signe Svane Kryger
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FORÅRSGYMNASTIK 
I SUNDEVED 

GYMNASTIKFORENING
Retroaerobic/dansemix+MBL

Antal: 8 gange
Start: søndag den 12. marts 2017 

kl. 11.00-12.00. 
Flg. Datoer springes over: 26/3 +

16/4 + 23/4 + 7/5.
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, 

Vester Sottrup. 
Instruktør Jutta Østergaard

Crossgym 
Antal: 8 gange

Start: tirsdag den 14. marts 2017 
kl. 17.45-18.30. 

Flg. Datoer springes over: 28/3 + 11/4
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup. 

Instruktør Jutta Østergaard

Dans, rytme og sjov for 
børn i alderen 7-12 år

Antal: 6 gange. 
Start: torsdag den 16. marts 2017 

kl. 17.30-18.15. 
Flg. Datoer springes over: 6/4 + 13/4

Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup. 
Instruktør Jutta Østergaard

Spring 6-10 år. 
Antal: 9 gange. 

Start: torsdag den 16. marts 2017 kl. 16.30-17.30. 
Slut: 20. maj 2017 

Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup. 
Instruktør Hanne Lindegaard

Crossgym 
Antal: 5 gange

Start: mandag d. 13. marts 2017 
kl. 18.00-18.45

Slut: 10. april 2017
Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup 

Instruktør Kari Pharao

Yoga
Antal: 5 gange. 

Start: mandag den 13. marts 2016 kl. 19.00-20.00
Slut: 10. april 2017

Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup 
Instruktør Berit Petersen

TILMELDING OG BETALING SKAL SKE 
PÅ VORES HJEMMESIDE 

WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK 

GÅ PÅ ALLE DE HOLD DU VIL: 
BØRN 100 KR. VOKSNE 150 KR. 

VIND FLOTTE SPONSOREDE PRÆMI-
ERER PÅ DIN INDGANGSBILLET. HAL-
LENS CAFETERIA ER ÅBENT UNDER 
HELE OPVISNINGEN.

LØRDAG D. 11 MARTS KL. 10 I SUNDEVED HALLEN

Oplev gæste hold fra: 
Sundeved Efterskole

Sønderborg Egnens Mini Mix
Dybbøl Mix hold

FORENINGEN INVITERER 
TIL KAFFEBORD EFTER 
OPVISNINGEN. 

JUBILÆUMS
OPVISNING

INDGANG - 30 KR.
BØRN UNDER 15 GRATIS

Opvisning

nr. 25

77 børn til fastelavn i Ullerup

Af Gunnar Hattesen

77 udklædte børn 
stimlede sammen 
lørdag eftermiddag ind 
til fastelavnsgudstjene-
ste i Ullerup Kirke med 
sognepræst Lis-Ann 
Rotem. 

Og bagefter var der stor 
fastelavnsfest på Ullerup 
Brandstation.

”Da vi på brandstationen 
kunne se en masse balloner 
flyve til vejs, svarede vi med 
sirene fra brandbilerne og 
så kunne alle komme på 
stationen for at slå katten af 
tønden”, fortæller Kurt S. 
Frederichsen.

Ullerup Kirke fejrede 
fastelavn med tøndeslagning 
på brandstationen.

 Fotos Jimmy Christensen

Bøde
En 39-årig mand fra Nybøl 
fik tirsdag, en bøde på 
1.500 kroner for at tale i 
håndholdt mobiltelefon. 
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Hørt i byen
Der har været tyveri fra 
en personbil, der holdt 
parkeret ved Gråsten 
Rideskole.

En flok seje FDF’ere har 
været på “Kulde-tur” i 
weekenden. De gik over 
30 km med oppakning.

Gråstenspejderne havde 
forleden grupperådsmø-
de. Det lykkedes ikke at 
besætte alle pladser i be-
styrelsen. Det påvirkede 
dog ikke den netop over-
ståede fællesweekend, 
som var vellykket.

Gråstens afholdte kirke-
gårdsleder, Hans-Nicolai 
Lorenzen, fyldte i tors-
dags 50 år. Han blev på 
dagen fejret og hyldet 
med taler, gaver og sang 
af personalet, som var 
inviteret til frokost.

Sædvanen tro deltog 
Gert Haurum, der er ak-
tiv Hjemmeværnsmand, 
i kransenedlægningen 
ved Bøffelkobbel.

64 kvinder har allerede 
tilmeldt sig damefroko-
sten ved årets ringridning.

Hans Lindum Møller, 
Egernsund, havde forle-
den for træde i Folketin-
gets Erhverv- og Vækst-
udvalg. Her talte han i 
15 minutter over for fol-
ketingsmedlemmerne for 
en lempelse af reglerne 
for husbåde. Han vil 
gerne have tre husbåde 
liggende i Marina Minde 
i Rendbjerg.

Rinkenæs Frivillige 
Brandværn råder for 
tiden kun over 10 aktive 
brandmænd. Det er for 
lavt, så brandkaptajn 
Kim Hansen og den 
øvrige bestyrelse er på 
jagt efter nye medlem-
mer, så brandværnet kan 
fortsætte.

Sigurd Barrett gæster 
lørdag den 25. marts 
kl. 10.00-11.30 Rin-
kenæs Korskirke for at 
tale om ”Tro, tvivl og 
taknemmelighed”.. 

Forfatteren, fi lminstruktøren og foredragsholderen

HELLA
JOOF
TIRSDAG DEN 25. APRIL
KL. 19.00
I AHLMANNSPARKEN
I GRÅSTEN 
Foredrag om

Lykke
Lykken kommer nogle gange ind fra siden i virkelig grimme sko og en mærkelig 

vindjakke”. I mange år havde Hella Joof regler for næsten alt. Særligt for hvilken mand, 
hun skulle have. Men i et liv fuld af regler er der sjældent plads til de ting, der kommer 

fra den blinde vinkel. Og det er oftest dem, der gør dig lykkeligst, har Hella Joof erfaret. 
Hellas sprudlende foredrag tager sit afsæt i begrebet: ”Lykke” og er intet mindre end 
fyldt med humor, glæde, satire, alvor og andre gode ingredienser fra det virkelige liv.

Pris kr. 150,-

Billetter kan købes hos
Gråsten Boghandel, Matas i Gråsten, RådhusKiosken, Bageriet Kock 

samt Hermann & Sögaard i Padborg

Arrangører: Gråsten Handel og LOF Syd

Ahlmannsparken
Ahlefeldvej 4,
Gråsten

Generalforsamling

Tirsdag d. 7. marts 2017, kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forhandling om formandens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af 
det reviderede regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand, på valg er:
Mogens Dall, modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Søren Andersen Jensen, 
modtager ikke genvalg
Andreas Bonde, modtager genvalg
Jac Broeders, modtager genvalg
Torben Lei, modtager genvalg

8. Øvrige valg.

9. Eventuelt.

Dagsorden, adgangskort og sammendrag af
årsregnskab udsendes til aktive medlemmer
forud for generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Mogens Dall
Bestyrelsesformand Ti

ng
le

v 
B

og
tr

yk
ke

ri 
- 

74
 6

4 
40

 3
8

Generalforsamling

Tirsdag d. 7. marts 2017, kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forhandling om formandens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af 
det reviderede regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand, på valg er:
Mogens Dall, modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Søren Andersen Jensen, 
modtager ikke genvalg
Andreas Bonde, modtager genvalg
Jac Broeders, modtager genvalg
Torben Lei, modtager genvalg

8. Øvrige valg.

9. Eventuelt.

Dagsorden, adgangskort og sammendrag af
årsregnskab udsendes til aktive medlemmer
forud for generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Mogens Dall
Bestyrelsesformand Ti

ng
le

v 
B

og
tr

yk
ke

ri 
- 

74
 6

4 
40

 3
8

BovAvis

Heldagstur til 
Helgoland

AFGANG FRA
Kirkepladsen, Sønderborg  kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke kl. 6.30
Broager Kirke  kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs kl. 7.00
Bankocenter, Kruså kl. 7.10
Bov Kro kl. 7.15
Circle K -tanken, Padborg kl. 7.20

Lørdag den 24. juni
Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.

På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Efter rundturen er der tid til på egen 
hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Prisen inkluderer bus, sejlads, 
guide, rundstykker og ka� e

Tilmelding til Gråsten Avis/Bov Avis
tlf. 2116 0683

rejser@graastenavis.dk

kr. 695,-

Ny kasserer i Gråsten 
Ringriderforening
Af Gunnar Hattesen

33-årige Andreas Nøhr 
afløser Preben Kleis 
som kasserer.

Efter 6 år som kasserer i 
Gråsten Ringriderforening 
er Preben Kleis blevet afløst 

på posten af Andreas Nøhr, 
der bor i Egernsund.

Han arbejder til daglig i 
Sydbank i Sønderborg.

Andreas Nøhr stammer 
fra en gård på Als, og red 
som ung med ved egnens 
ringridninger. Han har 
siden 2005 boet med sin 
familie i Egernsund. 
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 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

SOLGT

Træsommerhus med dejlig beliggenhed i
det hyggelige sommerhusområde
Rendbjerg. Fra huset er der bla. kort til
Gendarmstien langs fjorden

Sommerhus i det eftertragtede
Rendbjerg

RENDBJERG
TEGLBAKKEN 78

Her går det godt!
Disse handler er alene fra

Januar og Februar
Skal du også have solgt?

Kontakt kontoret for at få en gratis
salgsvurdering. Måske er vi billigere
end du tror!

SOLGT

For enden af en lukket vej i Tørsbøl, ligger
dette charmerende hus med skøn udsigt
ud mod åbne marker og skov.  Huset
indeholder mange spændende detaljer.

Idyllisk ejendom i Tørsbøl

TØRSBØL
SØNDERTOFT 70

SOLGT

Gulstensejendom beliggende i en hyggelig
lukket vænge, med udsigt til
"Låddenmose", samt beliggende få meter
til nærmeste busstoppested.

Ejendom med skøn beliggenhed

BROAGER
SOLSORTEVEJ 4

SOLGT

Flot vedligeholdt villa, centralt placeret i
Gråsten, med gåafstand til
Ulsnæscenteret. Ejendommen indeholder
bla flere hyggelige udendørsarealer

Nydelig villa i eftertragtet kvar-
ter

GRÅSTEN
MÅGEVEJ 30

SOLGT

På en dejlig hjørnegrund centralt i
Gråsten, ligger denne pæne villa. Fra
villaen er der gåafstand til Ulsnæs-
centeret, hvor der er mulighed for indkøb.

Stor rødstensvilla med hyggelig
gårdhave

GRÅSTEN
BRINKEN 8

SOLGT

Utrolig flot og moderne villa, beliggende i
nyere boligkvarter, i udkanten af Gråsten.
Til huset hører en 56 m2 stor muret
dobbeltgarage.

Stilfuld villa i stille boligkvarter

GRÅSTEN
DYRHØJ 73

SOLGT

Indflytningsklar rødstensvilla, beliggende i
det centrale Gråsten, i gåafstand til skov,
skole og børnehave. Ejendommen har et
nyere tag fra 2012.

Gennemrenoveret og moderne
villa centralt i Gråsten

GRÅSTEN
KIRKEGÅRDSVEJ 14

SOLGT

Pæn villa på en skråning med kælder på
terrænniveau med baghave samt
uforstyrret udsigt over grønt parkareal og
Sildekule.

Villa med skøn beliggenhed

GRÅSTEN
BRINKEN 9

SOLGT

Solidt og velindrettet parcelhus
beliggende i byen Ullerup, som bla. andet
byder på et godt lokalt sammenhold. Et
hus med mange gode muligheder.

Velholdt parcelhus med garage

ULLERUP
BAKKENSBRO 5

SOLGT

Roligt beliggende i Adsbøl, på en
ugeneret grund. Gåafstand til Gråsten
friskole, gode busforbindelser samt kort
afstand til badestrand.

Ældre arbejderbolig i Adsbøl

ADSBØL
KOBBERHOLMVEJ 38

SOLGT

Beliggende i den charmerende landsby
Adsbøl ikke langt fra skøn natur, ved
dejlig badestrand og skovområder samt få
kilometer til Gråsten by.

Muremester villa med mange
muligheder

ADSBØL
ØSTERBAKKEN 6

SOLGT

Rummelig villa i Adsbøl i roligt
kvarter med kort aftand til Gråsten
friskole, og meget mere. En ejendom med
gode muligheder.

Rummelig villa i Adsbøl på 186
kvm

ADSBØL
BIRKEVEJ 9

SOLGT

Charmerende rødstensvilla beliggende for
enden af en lukket vænge. Avnbøl er en
by i rolige og charmerende omgivelser,
hvorfra der er kort afstand til Gråsten.

Lys og rummelig rødstensvilla i
Avnbøl

AVNBØL
GULDTOFT 13

SOLGT

Virkelig spændende villa, som over de
seneste år er blevet renoveret med flotte
detaljer og hvor der er lagt vægt på det
gode materialevalg

Herskabelig murermestervilla

RINKENÆS
NEDERBYVEJ 67

SOLGT

Flot renoveret ejendom i Varnæs med en
stor velplejet have. Ejendommen er opført
i 1877 og løbende renoveret, med nyt
tegltag og undertag, samt vinduer i 2005

Hyggelig ejendom i Varnæs

VARNÆS
DAMGADE 9

SOLGT

Dejlig villa beliggende for enden af stille
vej og med grund der grænser op mod
grønne arealer samt offentlig stisystemer
til børnehave og Lyreskovskolen.

Villa med grund til grønt
område

BOV
ELLUNDVEJ 32

KØBSAFTALE 
UNDER-
SKREVET

På en stille lukket vænge, tæt ved
naturskønne områder. Fra ejendommen er
der stisystem til børnehave, den helt nye
Lyreskovsskole, svømmehal m.m.

Familievilla centralt i Bov

BOV
CENTRUMSGADEN 6

KØBSAFTALE 
UNDER-
SKREVET

Charmerende stråtækt hus, med en
attraktiv beliggenhed i lukket område,
Trappen, som ligger i den sydlige del af
Gråsten ved Flensborg Fjord.

Stråtækt hus nær naturskønne
områder

TRAPPEN
TRAPGADE 5

SOLGT

Charmerende rødstensvilla i Blans. Her
finder du både købmand og sportsanlæg,
samt Eckersberg Børneunivers
med børnehave, SFO og en friskole.

Charmerende ejendom i natur-
skønne omgivelser

BLANS
BLANS ØSTERMARK
1

KØBSAFTALE 
UNDER-
SKREVET

Indeholder bla.: Stueetage: Soveværelse,
køkken, stue, hyggelig udestue. Lys
kælder med god loftshøjde: Stort
værksted. Badeværelse. 3 værelser.

TRAPPEN
BOMHUSVEJ 26

SOLGT

Ejerlejlighed i arkitektonisk flot
etagebyggeri, ved Gråsten havn. Fra
lejligheden har du en skøn udsigt til
Flensborg Fjord, såvel som til "Østersø".

Ejerlejlighed fra 2008 med unik
udsigt til vand

GRÅSTEN
BELLEVUE 1, 1.  4.

SOLGT

Her får du en velholdt andelsbolig
beliggende ved Gråsten havn, hvorfra man
kan nyde udsigten til vandet. Boligen har
et veludnytet boligareal.

Velholdt andelsbolig ved Grå-
sten havn

GRÅSTEN
BRYGGEN 17
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BRILLELEJE

  99,-
Lej f.eks. 3 par briller

pr. måned
Alle briller i butikken er med i lejeordningen.

Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

KONTAKTLINSER

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

Jernbanegade 38 Sønderborg  
Tlf. 74 43 00 10

www.fahrendorff.dk

FAHRENDORFF
OPTIK

Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murerarbejde
Småreparationer ● Om- og tilbygning

Nybyggeri ● Hovedentrepriser

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

Alt i murerarbejde
Småreparationer ● Om- og tilbygning

Nybyggeri ● Hovedentrepriser

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

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 28. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

ONSDAG den  1. Hamburgryg med arpargessovs og grøntsager

TORSDAG den  2. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  3. Jægerbøf med asier

LØRDAG den  4. Gryderet med ris

SØNDAG den  5. Lasagne med salat

MANDAG den  6. Pasta med kødsovs

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

Burger
fra

kr. 39,-

Frisk salatbar

Kan spises med det samme eller tages med

Stor
kr. 59,-

Lille
kr. 29,-

Kun 65,-

DØGNÅBEN

Boligmesse trak 15.782 gæster

Af Ditte Vennits Nielsen

Det er fortsat popu-
lært at gå til messe i 
Grænsehallerne. Det 
må man i den grad san-
de efter weekendens 
Bolig- og Livstilsmesse 
i Kruså, som lørdag og 
søndag blev gæstet af 
15.782 gæster.

De tusindvis af gæster 
kom ikke bare for at få 

inspiration. De havde så 
sandelig også pungen oppe 

af lommerne. Og der var et 
godt mix af håndværkere, 

livstilsfolk, udstillere med 
køkkener og udstillere af 
vinduer.

Det var 19. år i træk med 
Bolig- og Livstilsmesse i 
Grænsehallerne. 

Broager & Gråsten Radio havde nogle gode dage i Kruså.Der var mange besøgende i boden fra Butik Benniksgaard.

Både Norman Rudbeck og Eli Hjort-Pedersen var at finde på 
standen, hvor der blev solgt varmepumper.

Nielsens Bageri lancerede nye 
brød og kager og hjemmela-
vet marmelade. Der var som 
sædvanligt meget stor søgning 
på standen.

 Fotos Ditte Vennits Nielsen

Smykkedesigner Rie Meyer fik solgt rigtig godt af sine 
smykker.



Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

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

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo

Johannsen
Telefon 21 19 02 80

isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M.
Damkjær

Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Conchi García

bovavis@graphos.dk

Reporter
Ditte Vennits

Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 15.886
LEVERING:

Post Danmark
TRYK:

OTM Avistryk A/S

Reporter
Iben Gad

ig@bovavis.dk

Reporter
Kira Bonde
Andersen

Telefon 30 53 06 36

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 10.00
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

BOV KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 11.00
ved Kevin Ocksen Asmussen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 9.30
Ingen gudstjeneste

HOLBØL KIRKE
Søndag den 5. marts
Ingen gudstjeneste

Valdemarshus  
Sang og foredrag
fredag den 10. marts 2017 kl. 19:00

Frøslev Mandskor synger

En hyggelig aften med sang og musik

Efter kaffen foredrag af Marius Nørgaard om
Kai Normann Andersen

Der serveres osteanretning
kaffe / the og kage

Pris pr. person kr. 75,00

Tilmelding - Karin - tlf. 73 76 84 67
Alle er velkommen

Brugerrådet
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarsgade 11, Padborg

Klaver Marius 
Nørgaard Frøslev Mandskor Korleder

Froya Gildberg

Dødsfald
Marga Petersen, Rønshave 
Plejecenter, Bov, er død, 82 
år. 

Rønshaves Venner får 
ny formand
Af Ditte Vennits Nielsen

Jonna Skau er blevet 
valgt som ny formand 
for Rønshaves Venner.

Hun afløser Lis Andreasen, 
der trak sig fra posten for 
godt fire uger siden.

Generalforsamlingen 

samlede 30 mennesker, og 
leder af plejecentret, Dorte 
Soll, var ordstyrer.

Den nye bestyrelse 
består af formand Jonna 
Skau, næstformand Birgit 

Petersen, sekretær Kirsten 
Vinther, regnskabsfører 
Steen Hansen, og be-
styrelsesmedlemmerne 
Jonna Andersen og Kaj 
Larsen. Suppleant blev Erik 
Asmussen. 

Der var pænt fremmøde til 
generalforsamlingen 
i Rønshaves Venner.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Dødsfald
Agnete F. M. Andersen, 
Padborg, er død, 78 år. 

Indbrud
En tyv begik forleden 
indbrud i en ejendom på 
Frydendalvej i Fårhus.

Gerningsmanden kom 
ind på ejendommen gen-
nem en uaflåst stalddør.

Han stjal nogle motorsave 
og et par hestesadler.

Tyven blev overrasket 
over ejendommens beboere, 
der var til stede, og den 
fedladne mand tog derfor 
flugten til fods. 

Stort fremmøde 
til årsmøde
Af Ditte Vennits Nielsen

Kruså Husmoderforening 
holdt generalforsamling 
i Grænsehallen med 71 
deltagere.

Birgith Lindengren diri-
gerede slagets gang, hvor 
formanden Giesela Paulsen 
aflagde beretning.

Giesela Paulsen blev 
genvalgt som formand. 

Ligeledes var der genvalg af 
næstformand Tove Madsen 
og bestyrelsesmedlem 
Birthe Mathiesen.

Efter kaffe med lagkage 
blev der spille lotto om de 
medbragte gevinster. Kruså 
Husmoderforening kan 
bryste sig af et flot med-
lemstal på 207 medlemmer 
og 3 æresmedlemmer. 
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Om for en tid at blive forfremmet til landsbypræst
En hilsen fra vikarpræsten i Holbøl, Marlys A. Uhrenholt

Efter et provsteliv, hvor administrationen 
fyldte en del i hverdagen, får man en 

fornemmelse af at blive forfremmet ved at få 
lov til for en tid at virke som landsbypræst.

Indtil Holbøl sogn igen får ansat 
en ny præst, kan jeg glæde mig over 

igen at være i præstekjolen. 
Det er et privilegium at komme til et 
landsbysogn, hvor der ikke alene er et 

kirkeligt sognefællesskab, men tillige et 
folkeligt fællesskab i samarbejde med 
skolen, idrætsforeningen, naturskolen, 

børnehaven, vuggestuen og dagplejerne m.fl .  
For mig har det altid været søndagens 

gudstjeneste, som er et af de vigtigste møder 
i et sogn og det er jo også det, jeg er sat til at 
varetage, men også det at mødes med folk 
i andre sammenhænge har stor betydning. 
Hvis ikke der er en folkelig sammenhæng, 

som evangeliet kan tales til, så vil det jo, om 
jeg så må sige komme til ”at hænge i luften”. 

Derfor er det også en glæde at opleve det 
gode samarbejde kirken her i Holbøl har 

med skolen og de forskellige foreninger og 
institutioner i sognet. Når kirken indbyder 
til et sognearrangement, begynder det altid 

med en kort andagt i kirken. Et fi nt initiativ, 

der vidner om, at kirken og de fællesskaber, 
der er her i sognet hænger sammen.

For mange kan søndagens gudstjenester 
synes ude af trit med tiden, men det er her, 

meningen skal hentes, det er herfra, der gives 
fantasi og kræfter til i hverdagen at omsætte 
det, der er og bliver evangeliets virkelighed. 

Men det er naturligvis nødvendigt, at 
vi som kirke skal knytte til ved den 

virkelighed, der er lige uden for kirkedøren. 
Jeg er her i sognet kun ”på træk”, men jeg 
glæder mig over at få lov til for en tid at 
være en del af kirkelivet herude. Det er 
samtidig et godt gensyn med folk, som 

jeg har kendt fra min tid i Bov sogn, men 
også en glæde ved forskellige lejligheder 

at lære nye menneske at kende. 
Samarbejdet med skolen omkring 

konfi rmandundervisningen er givende 
og af stor betydning. Sammen er vi færd 
med at lave en konfi rmandgudstjeneste, 
hvor også konfi rmandernes klasselærer 

og et menighedsrådsmedlem deltager. Fra 
skolen kender konfi rmanderne noget om 

kristendommen, men gudstjenestens liturgi 
skal de lære at kende i kirken og undrende 

udfordrer vi sammen denne nye virkelighed.

Den 7. maj er der konfi rmation i 
Holbøl kirke. En festdag i sognet, 

som vi alle ser hen til. 
Præsten i Holbøl har også en forpligtigelse 

til at gøre tjeneste i Bov sogn. Her begyndte 
jeg som sagt i sin tid som præst, så det er 
lidt som at komme hjem igen, når jeg har 

tjenester i Bov. Det kan have sine fordele, at 
sognene indgår i et samarbejde med centralt 
også at løse nogle af de mange administrative 

opgaver, der tillægges præsteembedet og 
menighedsrådet. Det er vigtigt, at styrke 
det lokale samtidig med et godt kirkeligt 

samarbejde med nabosogn og kollegerne dér. 
Ved en præsteansættelse, husker jeg, at der 

var én som sagde til den nye præst: ”Du 
skal ikke have så travlt, men du skal være 

der, når folk har brug for dig”. Det var 
kloge råd om, ikke at være fortravlet med 
alle mulige gøremål, men være til stede.

Det første må jeg indrømme, har jeg 
nok ikke altid fulgt, men jeg håber, at 
jeg har været og også nu kan være til 

stede, når nogen har brug for præsten.

Koncertforedrag med Hans Lauge Petersen
- ”Der går en vej gennem hjertet”

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 
En varm og livgivende oplevelse i selskab med Hans Lauge og guitaristen Laif Møller Lauridsen. 
Musik og tekster er skrevet af duoen og tager udgangspunkt i livets uventede forstyrrelser - om 

magt og afmagt og troen på at livet er livet værd, selv når håbet skrumper. Musik og sang ledsages af 
beretninger fra levet liv. Der fortælles anekdotisk og med udgangspunkt i personlige beretninger. 

Hans Lauge er tidligere højskolelærer og sportschef i Vejle Boldklub. Hans Lauge er et multimenneske, 
der, udover at beskæftige sig med organisations, leder og medarbejderudvikling, laver musik, skriver, 

synger, maler og holder kurser og foredrag om det at være skabende.  Hans Lauge har forfattet fl ere bøger, herunder en bogen ”kære 
Anne-Stine” som er dedikeret til hans datter, som mistede livet i en busulykke.  Laif Møller Lauridsen er en vidtspændende guitarist 

og komponist. Han er kendt for sine klassiske koncerter og for sit samarbejde med violinisterne Wady Tworek og Anker Buch.
Hele arrangementet foregår i kirken. I pausen serveres en lille forfriskning. Koncert-foredraget er gratis.

Glæd jer til en anderledes oplevelse i kirken med humor, hjerne og hjerte.

Palmesøndag den 9. april. Kl. 19.30

Løgumkloster Vokalensemble er 
udsprunget af det rige musikliv i 

og omkring Løgumkloster og er et 
efterspurgt kammerkor med mange 

optrædener bag sig. Koret består 
af 17 medlemmer og ledes af Peter 

von der Osten, der er tilknyttet 
musiklivet omkring det tyske 

mindretal i Sønderjylland og kan se 
tilbage på en lang række koncerter 
i rollen som dirigent og korleder. 

Til denne koncert vil publikum få 
fornøjelsen af at opleve koret i samspil 

med orgel og bas.  Programmet 
byder på en alsidig musisk 

oplevelse med linjer fra barokmusik 
over kendte og elskede, danske 

forårsklassikere til helt moderne 
kompositioner. Olav Oussoren på 

continuoorgel og Th omas Andersen 
på kontrabas akkompagnerer koret.

Koncerten er gratis.

Konst. Sognepræst:  Marlys A. Uhrenholt
Tlf. 2310 2916 / E-mail: marlys@hotmail.dk

Menighedsrådsformand: Per Ihle Tlf. 4050 8661
Kirkeværge: Peter Ehlert Tlf. 3066 5006
Graver: Marianne Bressen Tlf. 2893 0730
Kirkebilen: bestilles senest dagen før hos

Dan-taxi Tlf. 7010 7800

Kom til strikkecafé
Strikkecafeen er kommet godt i gang. 
15 fl ittige damer er i færd med at 
strikke dåbsklude til Holbøl kirke. 
Tanken er, at den håndstrikkede 
dåbsklud ligger på døbefonten, den 
dag barnet skal døbes og er en gave 
til dåbsbarnet til minde om dagen.
Har du lyst til at strikke og være 
med er du meget velkommen.
Vi har garn og opskrift og du skal kun 
medbringe strikkepinde str.2,5-3.
Vi aftaler mødedato fra gang til gang.
Flere oplysninger kan fås hos
Marlys A. Uhrenholt på telf. 2310 2916
eller på mail: marlys@hotmail.dk.
Se også Holbøl sogns hjemmeside www.holbolkirke.dk

Kirkelig vejviser

Se gudstjenestelisten på kirkens hjemmeside
www. Holbolkirke.dk

Koncert med Løgumkloster VokalensemblePåskens gudstjenester
Skærtorsdag den 13. april. kl. 18.00
Gudstjeneste ved Marlys A. Uhrenholt i Holbøl kirke og 
påskemiddag på Holbøl Landbohjem
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiser det sidste måltid 
sammen med sine disciple og indstifter nadveren.
Efter gudstjenesten denne aften indbydes der til 
fællesmiddag på Holbøl landbohjem. Påskemiddagen
på Holbøl Landbohjem koster kr. 75,-
Tilmelding inden den 10. april til Per Ihle.
Mail: ihle@post.tdcadsl.dk eller Tlf.: 4050 8661

Langfredag den 14. april kl. 15.00
Gudstjeneste ved Kevin Asmussen i Kollund kirke 

Påskedag den 16. april kl. 10.00
Gudstjeneste ved Marlys A. Uhrenholt i Holbøl kirke

Anden påskedag den 17. april kl. 14.00
Konfi rmandgudstjeneste i Holbøl kirke
Anden påskedag er det konfi rmanderne, som arrangerer 
gudstjenesten. Konfi rmanderne har i konfi rmandstuen arbejdet 
med gudstjenesten og forberedelsen heraf og selv valgt de 
salmer, der skal synges. Kom og vær med til at fylde kirken.
Efter gudstjenesten er der kaff e og en forfriskning i våbenhuset.

Forårets salmer og sange
Søndag den 30. april kl. 19.30

Gudstjeneste ved Marlys A. Uhrenholt i Holbøl kirke
Dette er den sidste i rækken af 4 aftengudstjenester 

med årstidens salmer og sange. Under gudstjenesten vil 
der være oplæsning, musik og vi skal synge nogle af de 

smukke sange og salmer som knytter sig til foråret.
Efter gudstjenesten bydes der på en forfriskning i våbenhuset.

Kon� rmation 
Søndag den 7. maj kl. 10.00

Festgudstjeneste ved Marlys A. Uhrenholt i Holbøl kirke
Konfi rmationsforberedelsen i konfi rmandstuen afsluttes 

med en festgudstjeneste i kirken, hvor den enkelte 
konfi rmand ved navns nævnelse får sin dåb bekræftet. 
Konfi rmationen sker under en almindelig gudstjeneste, 
hvor også menigheden deltager. Konfi rmationen er for 

både konfi rmanden, familien og sognet en festdag.

Pinsens gudstjenester
Pinsedag - 4. juni kl. 10.00
Telt-gudstjeneste ved Marlys A. Uhrenholt
Pinsedag er kirkens fødselsdag. Inden Jesu himmelfart lovede 
han disciplene, at han ville være til stede hos dem og os på en 
ny måde, ved Helligåndens virke. Et nyt fællesskab af levende 
stene er nu opstået, nemlig den kirke, som Jesus fortsat vil være 
i som det levende Guds Ord.
Da pinsedag i år falder sammen med Byfesten er 
pinsegudstjenesten undtagelsesvis fl yttet ud af kirken og
fejres i stedet i festteltet. Hvad er en fødselsdag uden gæster?
Kom derfor og vær med til at fejre dagen.
Der er også gudstjeneste i Kollund og Bov kirker 
kl. 10, hvortil kirkebilen kan benyttes

2. pinsedag - 5. juni kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste i Holbøl Mose
Igen i år vil Holbøl og Bov sogne i samarbejde med 
Nordschleswigsche Gemeinde holde friluftsgudstjeneste. I år 
har Holbøl sogn den glæde af invitere.
Pak en kurv med kaff e og et skovturstæppe og tag din 
nabo med og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen.

Aftengudstjeneste ved Marlys A. Uhrenholt
Søndag den 30. juli kl. 19.30

I forbindelse med fejring af Reformationen er gudstjenestens tema ”Kirken af levende stene”.
Reformationsjubilæet er for alvor skudt i gang. I oktober 2017 er det 500 år siden, 

at Martin Luther efter traditionen slog 95 teser op på kirkedøren i Slotskirken i 
Wittenberg. Jubilæumsåret lukker op for kapitler af en spændende livshistorie. 
Efter gudstjenesten bydes der på en forfriskning i eller uden for våbenhuset.
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Weekendåbent 
efter aftale

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

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Flensborg 
+49-461-17617 

Sønder Løgum 
+49-4663-189990 

Aabenraa
74623470

Esbjerg 
75171742

Fredericia 
75925950

Haderslev 
74536068

Horsens 
75611600

Risskov/Veri Center 
86784337

Ikast 
97154515 

Kolding
75531053 

Odense 
63123230 

Padborg 
74673070

Ribe/Høm 
75441544

Sønderborg 
74422300 

Vejle 
75720512

Vojens 
Tlf. 74541550

Hørecenter: -1894629

Tilbuddet gælder frem til 31.03.2017

www.opt ik -ha l lmann.dk

Fra kr. 1.500,-

Briller + solbriller 
inkl. glas og stel 

enkeltstyrkeglas 
er kvalitets-letvægtsglas inkl. 

super antirefleks og med  
hærdning. Prisen er inkl.  

2 års brilleforsikring og synstest

Fra kr. 3.900,-

Briller + solbriller 
inkl. glas og stel  

flerstyrkeglas
er kvalitets-letvægtsglas inkl. 

super antirefleks med hærdning  
og bredt læsefelt. Prisen er inkl.  
2 års brilleforsikring og synstest +

Book din synstest på 
www.optik-hallmann.dk

2 FOR 1 

HUSK

Hyggelig 
Sammenkomst
Søndag den 12. marts kl. 12.00 – ca 14.30

på Smedeby Kro
Knud Andersen sidder ved klaveret.

Sangbogen klar.
MENU: Sprængt Svinekam m. tilbehør. Citronfromage.

Leveret af Ole Gottlieb, Padborg Park

Pris pr.person kr. 70,- Drikkevarer kr. 15,-

Byd naboen og genboen med.

Tilmelding Eva Schmidt tlf. 7467 2293 – 2867 2293
Senest den 8.marts – max. 85 personer

Syng Sammen
Torsdag den 2.marts kl 14.30 i Kirkeladen Bov

Bov Lokalafdeling

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Hej Bufa
Tillykke med de 70 år

Vi glæder os til at fejre dig og 
håber du får en rigtig god dag 

sammen med familie og venner
Knus

Pelle, Ulrike og Allan

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

FAMILIFESTER
kan afholdes i vores bowlingcenter eller multisal

Fra 10 til 120 personer

Ring og hør nærmere

90 til sangstafet
Af Per Ihle

Sangstafetten på Holbøl 
Landbohjem blev et tilløbs-
stykke med 90 sangglade 
mennesker. 

Det var 9 år i træk, sangs-
tafetten fandt sted og aldrig 
har der været så mange 
tilhørere.

Bærerne af årets stafet 
var leder af Grænseegnens 
Friskole Anne Søndergaard 
og skolens musiklærer Ane 
Lundby.

De to havde fundet 

frem til ikke mindre end 
24 sange og salmer fra 
Højskolesangbogen. Og 
samtidig fortalte de om 
baggrunden for deres valg 
af sange, Publikum blev 
guidet rundt, og delagtig-
gjort i de to kvinders 
personlige relationer til 
sangene, mens organist 
Hanne Hokkerup spillede.
Sangstafetten blev givet 
videre til Christian Cosmus 
og Preben Hansen, som 
står for arrangementet  
næste år. 

Stjal 
lamper
Ved et indbrud i en 
villa på Kummelefort i 
Kollund blev der stjålet 
en PH-lampe og en 
Snowball-lampe. 

Vinspil
Bov IF Petanque holdt 
forleden vinspil, og der 
var præmier til følgende 
spillere:

Lilly Kristensen, Mie 
Petersen, Birthe Sørensen, 
Jytte Matthiesen, Ruth 
Stubberup, Egon Reis, 
Ingeborg Kristensen, Helle 
Hansen, Lis Kragelund, 
Anne Marie Christensen og 
Herbert Johansen. 

ÅBENT HUS
I anledning af min 50 års fødselsdag, 

holder jeg åbent hus for familie, 
venner, naboer og andet godtfolk

Lørdag den 11. marts fra kl. 13.00
i Kværs Forsamlingshus.

Med venlig hilsen
Hans Henrik Michelsen

Kværs

Af hensyn til maden beder jeg 
om tilmelding på tlf. 40539847 

senest den 3. marts.

Hele Kliplev og Kværs’ 
handymand og ildsjæl

Hans Henrik Michelsen
fylder 50 år

den 6. marts. 
Nu ka’ du godt slappe af, smøge 
bukserne op og ærmerne ned, for 

nu er det dig der skal fejres.
Vi glæder os til festen og ser frem 
til at fejre dig i den helt store stil.

Banditterne fra Kliplev

Tusind tak
for opmærksomheden ved vort sølvbryllup.

En særlig tak til vore naboer for den fl otte ranke.
Og stor tak til familien for skøn musik 

fra Padborg Jernbaneorkester.
Randi og Søren Kanne
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Holbøl Foredrags- og Idrætsforening har lige fået sponsorkroner fra OK. Det er 
de meget glade for. Med et OK Benzinkort kan du også støtte derm, hver gang 
du tanker. Bliver du samtidig mobil- eller elkunde, kan du støtte din lokale klub 
ekstra meget. Se mere på ok.dk/lokalsporten

TAK FORDI  DU STØTTER 
HOLBØL FOREDRAGS- OG IDRÆTSFORENING

13.251 kr.
til Holbøl 

Foredrags- og 
Idrætsforening

Holbøl

Oversigtskort over det
500 m brede 
planlægningsbælte og
de undersøgte 
linjeføringer inden 
for bæltet

Variant A
Variant B
Variant C
Variant D
Variant E
Variant F
Variant G

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S

og støtteforeningerne
afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Onsdag den 8. marts fra kl. 19.30
(uge 10)

Dagsorden ifølge vedtægterne

Efter generalforsamlingen serveres lidt vådt til 
ganen, samt frisksmurte boller med pålæg.

Efter generalforsamlingen vi gennemgå status for
”Linjeføring af Luftledning Kassø-Frøslev” 

og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, 
der skal arbejde med et høringssvar.

Bestyrelserne
www.faarhus.com

Hver lørdag – søndag
fra kl. 11.00 – 16.00

Kollund ved Avifauna
Leje af stadeplads kan ske ved 
henvendelse på tlf. 51 16 26 18

KRÆMMERMARKED

Tønderne fik en på kassen
Af Ditte Vennits Nielsen

Der var børn i alle 
aldre og udklædninger 
af enhver art, da der 
var tøndeslagning på 
Padborg Brandstation.

Tønderne fik masser af 
slag af de 150 børn, og 
ned kom tønderne, så der 
kunne udråbes en katte- 
konge og dronning for 

hver af aldersgrupperne. 
SuperBrugsen i Padborg 
havde sponsoreret slik og 
juice, mens Nielsens Bageri 
havde sponsoreret en bolle 
til de udklædte børn. 

Flere ældre 
spiller tennis
Af Gunnar Hattesen

Flere og flere ældre over 
60 år spiller tennis. Det 
nævnte formanden for Bov 
IF Tennis, Carl Petersen 
på afdelingens generalfor-
samling, som samlede 19 
medlemmer i klubhuset i 
Padborg. Tennisklubben 
har 86 medlemmer. 

”Udfordringen for klub-
ben ligger i medlemssam-
mensætningen. Antallet af 
børn og unge op til 18 år 
går tilbage, medens der er 
fremgang i 60 plus”, sagde 
Carl Petersen.

”En klub af den stør-
relse med stort baneanlæg, 
eget klubhus og udenoms 
faciliteter kræver også et 
stort frivilligt engage-
ment fra medlemmerne. 
Engagementet er heldigvis 
til stede og det skyldes 
netop de ældre medlemmer, 
som udgør en stabil grup-
pe”, sagde Carl Petersen.

Genvalgt blev formand: 
Carl Petersen, næstformand 
Heidi Petersen, kas-
serer: Birte Moshage, og 
bestyrelsesmedlemmerne 
Ingrid Rasmussen og Bent 
Nielsen. 

Forsvandt
En mand i en ældre rød 
folkevogn kørte forleden fra 
et uheld i Kruså.
Manden kørte på 
Sønderborgvej foran en 
traktor, men da han svin-
gede til venstre for at dreje 
ned ad Gammelmosevej, 

stødte han sammen med en 
bil, der var i gang med at 
overhale traktoren.

De to bilister talte kort 
sammen efter uheldet, men 
da den ene mand satte sig 
ind i bilen for at køre den 
ind til vejsiden, forsvandt 
den anden mand fra uheld 
stedet. 

Der var flotte præmier fra SuperBrugsen i Padborg til de 
bedst udklædte børn. Foto Ditte Vennits Nielsen

Formand for SuperBrugsen 
Hans Henrik Galle, 
brandkaptajn Preben 
Wind og uddeler Peter 
Madsen stod for pølsesalget.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Her er den stolte kattekonge omgivet af kattedronningen og 
en udklædt. Foto Ditte Vennits Nielsen

5



Hørt ved Lyren
Banditterne giver koncert 
i Kollund Kirke. Over-
skuddet går ubeskåret til 
Julehjælp i Bov Sogn.

Padborg Park holder 
"Fart med Fornuft" kur-
ser for de 17-24 årige.

Lindegaarden i Kollund 
havde forleden besøg af 
hitmageren, produceren 
og albumaktuelle Chief1. 

Fotografen Stefan Kragh 
har taget billeder til den 
nye musikvideo med 
Chief1, som bliver opta-
get lokalt.

Efter at de to produk-
tionsskoler Meritten i 
Padborg og EFA Syd i 
Rødekro er slået sam-
men, har der været holdt 
en hyggelig gallamiddag 
for samtlige elever og 
lærere.

Spejderne i Padborg har 
fået sponsoreret en ny 
plæneklipper.

Ved Boligmessen i Kruså 
var der arrangeret bus-
kørsel fra Arlas p-plads 
til Grænsehallerne.

Jesper Thomasen fra 
Padborg vandt hoved-
præmien ved messen i 
Grænsehallerne.

En 39-årig mand blev 
natten til søndag taget 
for narkokørsel på Hær-
vejen i Bov.

Bygningerne på Store 
Okseø er i så dårlig 
stand, at de bør rives 
ned. Det mener Philip 
Tietje (V), der er med-
lem af Okseø-udvalget. 
Han skønner, at det vil 
koste 10 millioner kroner 
at få ryddet op på Store 
Okseø. Siden sommeren 
2015 har der ikke været 
færgesejllads til øen. 

Årsmøde
Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.00

i Grænsehallerne i Kruså.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Gyldigt medlemskort skal på forlangende forevises.

Evt. forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage før mødet.

1. afd: Årsmødet - som begynder kl. 17.00
Deltager man kun i 1. afd. er det gratis.

2. afd. Festmiddagen
Som består af klar suppe med diverse tilbehør, suppekød 

med peberrodssovs og hvad dertil hører.

Så får vi kaffe/te og lagkage.

3. afd. Underholdning Frede og Anders
Der læges op til fællessang og der bliver 

fortalt om de sange, som synges

Pris for hele arrangementet er 100 kr. pr person.

Tilmelding til Rita Clausen senest den 8. marts
Mail: ritaclausen@bbsyd.dk

Telefon: 29444916, Claus Lund-Olesen
Formand

Bov Lokalafdeling

ønsker at præmiere

”Årets hus”
Dette kan være renoverede bygninger i 

gammel stil samt nyopførte bygninger, der er 
tilpasset det eksisterende historiske miljø.

Forslag med skriftlig begrundelse skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 

og skal sendes til form.

HC Jørgensen, Gammeltoft 6, Holbøl, 
6340 Kruså eller på e-mail: hcj@bbsyd.dk

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne

Palmesøndag den 9. april
kl. 14.30 - 16.30
på Oldemorsto� 
Nu kan museets gæster atter 
sti� e bekendtskab med et 
udvalg af de traditionelle, 
sønderjyske kager

Ud over den uomgængelige brødtorte, kan du smage 
på et udvalg af populære, men også af de mere 

glemte, sønderjyske kager. Både de, der stadig hører 
til ka� ebordet, og de der er på vej ud i glemslen.

Maks. 50 deltagere - først til mølle. 
Pris pr. person kr. 99,-

uden entré til museet, men kan tilkøbes på dagen
Booking og betaling: 

www.booksonderjylland.dk og
pr. telefon på 74 67 51 50 til Oldemorsto� 

Oldemors Ka� ebord

Ni slags 
kager samt 
boller og 
ka� e/te

Arrangementet gentages to gange årligt og 
i øvrigt ved bestilling, da det kan bookes 

af rejsegrupper på min. 30 personer. 

Lokalbrugsen Holbøl
 afholder

STORT LOTTOSPIL
SØNDAG DEN 5. MARTS, KL. 19.00

PÅ LANDBOHJEMMET

Vi spiller om købmandskurve og kødpakker m.m.
Pausebanko og to gange 1-2-3 - spil

Kom og støt vores BRUGS, så vi 
også kan handle i fremtiden.

Alle er velkommen
Vel mødt

Bestyrelsen

T I L M E L D I N G
Telefon  71 11 53 71

eller
Mail jan.jessen@live.dk

Fårhus forsamlingshus
inviterer til

GRIM FEST
den 11. marts kl. 18.30

for den skæve pris af
kun kr. 129,75

MUSIK VED JAK-SOUND

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

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

Der skulle mange slag til

Af Ditte Vennits Nielsen

Køen af 40 børn fyldte 
godt, da Forældrerådet i 
Børnehuset Kruså havde 
arrangeret fastelavn på 
Lyreskovskolen.

Efterfølgende havde bør-
nene fingrene i godterne.

Dernæst var der fællesspis-
ning med lækker lasagne 
og salat, som kantinen på 
Lyreskovskolen stod for.

Rema 1000 sponsorerede 
indholdet i tønderne og 
børnehavens støtteforening 
sponsorerede tønderne. 

Der var mange børn med til tøndeslagningen på Lyreskovskolen. Foto Ditte Vennits Nielsen 
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Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

NYHED

PH 2/1
Bordlampe
Sort metalliseret
Design: Poul Henningsen

NYHED

PH 2/1
Bordlampe
Sort metalliseret
Design: Poul Henningsen

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Ring og få et uforpligtende tilbud

Malermester

Monika Petersen
Malermester

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Der er jo ham fra J.C. Transport.
Han transporterer alt lige fra 
biler, campingvogne og andre 
småting, samt afhenter skrot.

Så har du brug for hjælp så 
ring til Jan på tlf.: 23 65 54 55 

og få et godt tilbud. 

J.C. Transport

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

Entreprenørservice

Din lokale håndværker BovAvis

Tømrer-, Snedker-
og Glarmesterarbejde

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

Stort rykind hos John Jensen
Af Ditte Vennits Nielsen

Over 150 mennesker 
kiggede forbi Fårhus 
Forsamlingshus for at 
lykønske el-installatør 
John Jensen med 50 
års fødselsdagen.

Gavebordet bugnede med 
vin, gaver og blomster, og 
gæsterne hyggede sig med 
god mad, fadøl og musik til 
langt ud på aftenen.

Dagen forløb præcis som 
John Jensen havde ønsket 
sig, så det var en glad 
mand, der over midnat 
lukkede og slukkede. 

Solveig Jensen, datteren Mette, sønnen Søren og John Jensen ved sammenkomsten i Fårhus 
Forsamlingshus. Foto Ditte Vennits Nielsen
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

www.taverna-olympia-fl ensburg.de

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

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

RENSERI
OG SKRÆDDERI

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

G R Æ S K   T A V E R N A

G R I L L H O U S E   O G   I N T E R N A T I O N A L T   K Ø K K E N

Lækre retter fra LAVA grillen
Middagsmenu

Mandag til fredag - vælg mellem 12 retter

Div. menu forslag
til festen, receptionen osv.

400 
meter fra 
Fleggaard

... lige 
overfor 
CALLE

Ny formand
Herbert Johansen er valgt 
som ny formand for Bov 
IF Petanque, mens Birthe 

Jørgensen blev valgt som ny 
kasserer.

Der var mødt 34 ud af af-
delingens 44 medlemmer. 

Politi tog bil
En 40-årig mand blev nat-
ten til søndag standset på 
Hærvejen i Bov, fordi han 
kørte bil uden kørekort.

Det har han tidligere 
gjort, og derfor blev bilen 
konfiskeret. 

120 mennesker spillede bridge
Af Helle Blindbæk

Grænseegnens 
Bridgeklub holdt 
forleden den 19. 
Grænsecup.

Over 120 spillere del-
tog, men det var dog 
er en del færre, end da 
Grænsecuppen startede.

Det gjorde dog heller in-
gen forskel for spillerne, der 
oplevede en veltilrettelagt 
turnering.

Traditionen tro var Lars 
Andersen turneringsleder 
og styrede med kompetent 
hånd hele dagen.

Glade spillere både nord 
og syd for grænsen vidnede 

om, at turneringen er værd 
at gæste.

Formiddagen gik med 
kvalifikationsspil og efter 
frokosten blev der spillet 
om førstepladser i de 5 
rækker, turneringen var sat 
op til.

Formand Mette Jacobsen 
takkede for fremmødet 
og Søren Homann, som 
med sin makker vandt 
A-rækken, takkede for et 
godt arrangement. 

Slagsmål
En 55-årig mand og en 
43-årig mand røg forleden 
i totterne på hinanden på 
Parkvej i Kruså.

Begge er blevet sigtet efter 
ordensbekendtgørelsen. 

Værtshus
En tyv forsøgte natten til 
torsdag at begå indbrud på 
Toldboden i Padborg. Da 
han brød et vindue op, blev 
alarmen aktiveret.

Tyveriet mislykkedes på 
grund af alarm og et gitter, 
og der blev ikke stjålet 
noget. 

Rejseinvitation fra Sinnerup 
Af Ditte Vennits Nielsen

Butik Sinnerup, der lig-
ger i Galerie Flensburg 
er i færd med at forbe-
rede sig på en længere 
rejse med forskellige 
stationer.

Første del skal finde sted 
med lette kufferter, og 
derfor sættes alle varer 
ned – også i forvejen 
nedsatte varer - med hele 
25%. Butikschef Henriette 
Novak er sikker på, at 
der nok skal blive rift om 
de gode mærker til de 
gode priser. Afgang fra 
station 1 er allerede nu på 
torsdag d. 2.marts, og hvor 
længe Sinnerup vil være at 
finde med sin nuværende 

beliggenhed afgøres af, 
hvor hurtigt varerne bliver 
solgt, men målet er meget 
lette kufferter. Herefter vil 
Sinnerup mellemlande på 
1. etage, hvor mellemsta-
tionen vil vare i 1 1/2 til 
2 år, inden man endelig 
når endestationen, nemlig 
Angelburger Strasse.

I mellemtiden kan 
kunderne følge med i 
det storslåede byggeri på 
hjemmesiden og på face-
book.Det er svært at sige, 

hvornår station 3 står helt 
indflytningsklar, men i 
løbet af ultimo 2018 eller 
i starten af 2019, det er 

også spørgsmål om hvornår 
byggetilladelsen falder på 
plads. siger en rejseklar 
Henriette Novak. 

Stemningen var koncentreret 
under den 19. Grænsecup.
 Foto Helle Blindbæk

Et rejseklart team bestående 
af Sandra, May-Britt, 
Kristina, og Henriette. 
Foran Björn - der glæder sig 
til at invitere kunderne med 
på rejsen.

Kirken lod børn banke tønder

Skal en kirke kun handle om Guds ord? Nej, mener Holbøl Kirke, som søndag holdt tøndeslagning efter gudstjenesten.
 Foto Jimmy Christensen 
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Følg os også på facebook, sinnerup.de eller vores nyhedsbrev

i  Flensborg Galerie

STATION 1 
Vi pakker kufferten! 
Stort flyttesalg fra  
d. 2. marts 2017

STATION 3 
Åbning af butikken  
i Angelburger Str. 
Forventet 2018/19

STATION 2 
Mellemstation på 
1. sal i Flensborg 
Galerie. Maj 2017

Kom med  
på vores rejse!
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L u n d t o f t

Den Selvejende Institution
Kliplev Hallen

afholder ordinær

Generalforsamling
Mandag den 27. marts 2017,

kl. 17.00 i hallens mødelokale. 
Bemærk ændret tidspunkt pga. 

borgermøde i hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkomne.

Hallen er vært ved snitter.

Kun personer med halbevis,har stemmeret. 
Halvbeviser á 150 kr. kan købes ved 

henvendelse på mail: sivesgaard@yahoo.dk

Forslag skal være formanden i hænde 
senest den 19. marts 2017

Kliplev Hallen
Skolegade 13, Kliplev

Tlf. 20 53 64 44
www.kliplevhallen.dk
kliplevhallen@mail.dk

TUMBØL OG OMEGNS
RINGRIDERFORENING

afholder 

Generalforsamling
Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30

på Hellinghøjvej 5, Tumbøl
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

40 års 
jubilæum
Kliplev VVS A/S 
har 1. marts 40 års 
forretningsjubilæum. 

Billetpris kr. 100,-
Kan købes hos SPAR Felsted, ved indgangen eller

bestilles hos Hans Jørgen Albrechtsen på 60924669
�

Kultur på Damms Gård
præsenterer 

en aften med folk-bandet

Fredag den 3. marts kl. 19.30
på Damms Gård i Felsted

REPO SESSION

Tønderne fik slag på 
Forsamlingsgården i Kliplev
Af Gunnar Hattesen

På Forsamlingsgården 
var der fuld hus til den 
årlige fastelavsfest.

Her mødtes små og store 
til nogle festlige timer, hvor 
traditionerne holdes i hævd.

Tre tønder blev 
slået i stykker søndag, 
da Forsamlingsgården 
i Kliplev var rammen 
om byens traditionsrige 
fastelavsfest.

Festen er nemlig populær 
hos de lokale, men den 

trækker også folk til fra 
andre landsbyer.

Det vrimlede med fan-
tasifuldt udklædte børn, 
og blandt de små piger 
var nogle klædt ud som 
prinsesser.

”Vi er meget tilfredse med 
den fine opbakning. Det er 
hyggeligt, at vi kan samle 
folk hvert år”, siger forsam-
lingshusets formand Arne 
Rasmussen. 
Køllen blev svinget med 
sikker hånd på 
Forsamlingsgården i Kliplev.

 Fotos Jimmy Christensen
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Varnæs-Bovrup Idrætsforening

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

VBIF

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00
På Sundeved Efterskole

VBIF er efter generalforsamlingen vært ved et 
traktement for hele generalforsamlingen. 

Indkomne forslag. Skal være fremsendt 
formanden senest 7 dage før. Formand: 

Bodil Wilhelmsen, Søndermarksvej 25, 6200 Aabenraa. 
Mailadresse: formand@vbif.dk.

Se i øvrigt hjemmesiden www.vbif.dk

Side 8-9Side 8-9

SPAR PRIS

12.-
PR PAKKE

Side 8-9Side 8-9

SPAR PRIS

10.-
PR POSE

Side 8-9Side 8-9

SPAR PRIS

8.-
PR STK.

Side 8-9Side 8-9

SPAR PRIS

1895
PR ½ KG

PR. POSE

28.-

PR. POSE

12.-

Iceberg
Spanien
kl. 1

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 28. februar til og med fredag den 3. marts 2017

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Hatting 
naturligvis 
360-490 g

BKI Kaff e
400 g

Schulstad
Det gode solsikke

Nakkefi let

Æbler
Udenlansk kl. 1
2 Kg

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

Virksomheder, ildsjæle, foreninger
Har du en god historie til avisen?

Kontakt os på tlf. 21 19 99 81

i uge 10

Varnæs,
Bovrup, Felsted 

og Kliplev

FOKUS PÅ

Varnæs

Bovrup

Felsted

Kliplev

Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987

afholder

Årsmøde
Tirsdag den 7. marts 2017 

Kl. 18.00 på Damms Gård,
Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa.

Kl. 18.00 Spisning – Stegt � æsk og persillesovs.
Kl. 19.00 Årsmøde – Ifølge udsendte dagsorden.

Efter Årsmøde fortæller Randi Aaskov Ebsen 
og Henning H. Wind om deres tur til Tibet.

Medlemspris: Kr. 75,00

Tilmelding senest den 2. marts 2017 til
Anne Marie Lund - telefon 74 68 05 68

mail kaimie@mail.dk eller Heinrich Petersen - 
telefon 74 68 73 29

mail heinrich.petersen@hotmail.com 

Bemærk: Billetter til arrangementet med 
Karen Marie Lillelund den 4. april 2017 kan 
købes hver tirsdag fra  kl. 16.00 til kl. 18.00 
på Damms Gård. Salg efter - først til mølle 

princippet – så længe billetter haves.

Lundtoft Lokalafdeling

Dødsfald
Anna Rossen, Bovrup 
Plejecenter, er død, 84 år. 

Tre indbrud i Kliplev
Tyve begik forleden tre 
indbrud i Kliplev.
Det første indbrud fandt 
sted på Rønnevej, hvor 

et vindue til en villa blev 
brudt op.

Der blev stjålet penge-
skab, GPS og smykker.

Det andet indbrud foregik 
i en villa på Præstevænget.

Tyvene brød atter et 
vindue op. Huset blev 
gennemrodet.

Det tredje indbrud foregik 
på Fasanvænget, Der 
blev stjålet smykker, en 
Notebook bærbar PC og en 
Samsung Tablet. 

Dødsfald
Erik Jessen, Felsted, er død, 
73 år. 

S-kandidat fra Bjerndrup er klar
Af Gunnar Hattesen

Lokale kandidater er 
en mangelvare i mange 
partiforeninger, men 
Socialdemokratiet i 
Lundtoft er klar med én 
af slagsen til kommu-
nalvalget tirsdag den 
21. november.

Det er Andreas Terp fra 
Bjerndrup, som er parat til 
at stille op.

Han er uddannet murer 
og brolægger, og arbejder 
som ejendomsfunktionær i 
Bolig Syd. 

På generalforsamlingen 
i Socialdemokratiets 
Partiforening orienterede 
byrådsmedlem og grup-
peformand, Povl Kylling 

Petersen, om arbejdet i 
byrådet. Han kom ind på 
Fjordskolens flytning og 
de problemer det giver. 
Han nævnte også produk-
tionsskolen i Bov, som har 

potentiale til at fortsætte og 
den i Rødekro, som ikke 
har økonomi til at bestå.

Borgmesterkandidat 
Karsten Meyer Olesen 
kom ind på manglende 

initiativer omkring turis-
men og de små erhvervs-
virksomheder i kommunen, 
som blandt andet fremstil-
ler unikke fødevarer. Han 
pointerede, at der mangler 
opbakning til landområ-
derne fra kommunen.

Der var megen debat og 
spørgelyst byrådsmedlem 
Kim Brandt kommenterede 
de arbejdsforhold, der gæl-
der på området.

Folketingskandidat 
Henrik Lüth gav en ori-
entering om den politiske 
situation på Christiansborg 
efter ’trekløver regeringen’ 
er blev dannet. 

Andreas Terp (S) er kandi-
dat til byrådet.
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