Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 33 15. august 2017 9. årgang

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

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

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Nu med forhandling af

NATURMÆLK

www.thegunroom.dk
The Gun Room A/S

Vælg mellem sød-, let-, mini-,
skummet-, kærne- eller
biodynamisk mælk

TILBUD FØR FERIEN

Sporting Chelsea III GTX® 7”
Vibram Stalker
Gumlite™
letvægtssål
og Gore-Tex®
Performance-foring.

KR. 1599,00

VI HOLDER FERIELUKKET I HELE UGE 23

Fine guns, clothes & accessories

The Gun Room A/S · Omfartsvejen 5, 6330 Padborg · Telefon: 28 85 19 82
Vi har åbent mandag, onsdag, fredag fra kl. 13.00 – 17.30

SPAR

50%

TILBUD GÆLDERG
A
TORSDAG, FRED
OG LØRDAG

ÅBNINGSTIDER

Book nu på
ww w.broagerbilsyn.dk

ÅBNINGSTIDER

Danmarks
første
SuperBrugsen Gråsten Telefon
73 65 26 00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Alle dage kl. 7.00-20.00
all-inclusive tv-pakker! Alle dage kl. 7.00-19.00
HDTV-box
medfølger!

Ingen k
kortafgift
ortafgift

T
Tv-abonnement
v-abonnement til 4 rum

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

BUM!

D

Standard installation

350,-

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

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

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

FOR
PERIODISK
SYN

Smørrebrødsfestival

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

72 kanaler
Få et uforbindende

28 kanaler

88 kanaler

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

578,-*

Min. pris 1. år
3.588,-

Min. pris 1. år
6.936,-

pr. md.

pr. md.

pr. md.

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

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

NEDKERARBEJDE
BROAGER
GE PRIS
SKOLEGADE 2

bejde · Termoruder
de

& GRASTEN RADIO

TLF.: 74 65 24 26

6300 GRÅSTEN

MOBIL: 40 27 26 39

158,-

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

130,85,125,-

½ pris

& LYD6SERVICE
Slotsgade
· 6300 APS
Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
mail@1747.dk
· www.1747.dk
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dk

TILSTANDSRAPPORTER
ENERGIMÆRKER
EL-RAPPORTER
TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

TIL FORNUFTIGE
PRISER

✔ Fugearbejde
✔ Termoruder
✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader

Troels Petersen
2092 23397

✔ Vinduer og døre
75 05 8

4 47 .flT

m 009

Allan Clausen
2989 5161

gnillitsd

u-dab

75 05 8
4 46300
7 .flT
Avntoftvej 2 ∙ Kværs
Gråsten ∙ www.atbs.dk
74 05 8

4 47 .flT

Egernsund og Kværs
El-service
20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

Fredag
kl. 8:00-14:00

Christian
BROAGER BILSYN v/Jørgensen
Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 74 44 10 10
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk
Din lokale synshal og motorkontor

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt
E
ESS borg
R
D
ad
A
NY n 4 i P
eje
ejrv

Fredag den 25. august kl. 18.30

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

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

L

IT salg, service og support
til virksomheder og private
Ring til Allan Greve på

25 46 00 55

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

Tlf. 7447 4262 akseltang@mail.dk
22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG
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GRILLMARKED

SLAGTEREN
TILBYDER
Mange varianter

Ta’ 8 stk

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
Ovnklar svinekam
TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

SLAGTEREN TILBYDER
Entrecote eller ribeye
bøffer
4 stk

Pr. pakke

Pr. ½ kg

19

SLAGTEREN TILBYDER
Blandet fars

SLAGTEREN TILBYDER
Middagsretter

8-12%

Vælg mellem flere slags
Pr. stk. kr. 49,95

700-800 g

Kød er
skåret i
butikken

95

100,-

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Kød er
skåret i
butikken

DELIKATESSEN
TILBYDER
1/1 Thepølse
fra Als
TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Pr. stk

25,-

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Pr. ½ kg

119,-

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

24

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød

Ta’ 2 stk

89

95

95

Pr. stk

med 3 slags
pålæg og ost

30,-

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

DELIKATESSEN TILBYDER
Friskafskåret pålæg

Pr. lag

Mange varianter

G
FRIT VAL

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

DELIKATESSEN TILBYDER
3 stk. fiskefilet
TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Kun

10,- 20,PA DB OR G

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

Løs vægt
slik
Pr. 100 g

UD
FREDAGSTILB

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

7

Lækkert brød
til en spændende
madpakke...

95

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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UGENS SKARPE

Becel flydende
500 ml

Coop pålæg

Rynkeby
Selection
juice

Bordpak
Flere varianter

Vælg mellem
appelsin,
æble eller
tropical

G
FRIT VAL

FRIT VAL

G

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Ta’ 3 stk

Pr. pakke

25,-

Maks. 6 stk.
pr. kunde pr. dag

6

95

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

8

95

Coop toiletpapir

Cirkel kaffe

Det gode
solsikke
rugbrød

Pr. liter

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Vælg mellem blå eller guld
500 g

Skiver
950 g

6 ruller eller

køkkenruller

G
FRIT VAL

4 ruller

G
FRIT VAL

43,85
SPAR KR
Pr. stk

Ta’ 3 stk

10,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

85,-

GÆLDER HELE UGEN

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN
Maks. 6 pk.
pr. kunde pr. dag

FRUGT/GRØNT TILBYDER

Pr. pakke

10,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

GÆLDER HELE UGEN

BLOMSTERAFD. TILBYDER

Broccoli

Blomkål

Lyng

Kugle chrys

Dk, kl. 1

Dk, kl. 1

10 cm. potte

udendørs
Flere farver

Kun

Kun

Ta’ 2 stk

Pr. stk

10,-

10,-

25,-

35,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 15. august til og med lørdag den 19. august 2017 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

4

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten

-

Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com

Gudstjenester og andre aktiviteter
Onsdag den 16. august .... kl. 18.00 ....... Aftensang i Adsbøl Kirke
Søndag den 20. august .... kl. 11.00 ....... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 20. august .... kl. 14.00 ....... Friluftsgudstjeneste ved Kværs Præstegård

Sidste Aftensalmesang i år!
Traditionen tro
slutter vi rækken af
aftensalmesange i Adsbøl
kirke.

Aftensang er tænkt
som et pusterum fra
hverdagen, en stille stund
efter arbejdsdagen, hvor

TUSIND TAK!
for al opmærksomhed og interesse,
i forbindelse med åbningen af
BRUHNS.
Vi er glade for at så mange, fra
nær og fjern, havde mulighed for
at kigge forbi, og fejre dagene med
os.
På gensyn!
Gitte N. Bruhn

Modetøj & specialiteter
Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sønnichsen Ure & Smykker.
De kan indløses hos
byens handlende.

man kan lade op og finde
ro, inden man går hjem.
Det er også en oplagt
mulighed for, at besøge
den smukke Slotskirke
som turist i området.
Aftensangen starter med
præludium. Der læses en
bøn samt dagens tekst
og der synges 3-4 salmer
inden der afsluttes med
postludium.
Det er Gråsten – Adsbøl
Menighedsråd, der
sammen med organisten,
står for aftnerne.
Aftensalmesang i Adsbøl
kirke finder sted onsdag
den 16.8.2017 kl 18.00 og
varer ca 25. min.

-

Åbent mandag - fredag kl. 10-14

Sommergudstjeneste i
præstegårdshaven

Kværs menighedsråd
inviterer til friluftsgudstjeneste
Søndag den 20. august kl. 14.00
ved sognepræst Hanne Christensen
Efterfølgende er menighedsrådet vært
ved et kaffebord med kager, boller,
kringle mm. - bagt af menighedsrådets
medlemmer.
Der bliver stillet borde og stole op i haven.
Alle er hjertelig velkommen!

Nyt tiltag!

Sognepræst Hanne Christensen
afholder ”Fortællegudstjeneste” én gang
månedligt i Adsbøl.
Gudstjenesterne vil bygge på
genfortælling og en kort prædiken,
der reflekterer over dagens tema.
Gudstjenestens kendte indhold med
bøn, musik og salmesang er uforandret.
Efter gudstjenesterne vil der være
mulighed for en kaffe og hyggeligt
samvær enten i kirken eller i klubhuset.
Første Fortællegudstjeneste er
den 22. august kl 19.00

400 til åbning af ny
dametøjsforretning
Af Signe Svane Kryger

Ulsnæs-Centeret er
blevet beriget med den
nye forretning Bruhns,
placeret i Faktas tidligere lokaler, som ved
åbningen blev besøgt af
400 mennesker.
Gitte Nørskau Bruhn har
haft en drøm i maven om
at åbne en dametøjsbutik.
Tidligere har hun arbejdet
i et bofælleskab for fysisk
handicappede i Rødekro,
været i tøjforretningen
Gundtoft i Sønderborg og
som det seneste arbejdet
hos Hermann & Sögaard.
I år kunne hendes drøm
endelig realiseres.
”Vi har oplevet en overvældende opbakning fra de

Der var stort rykind, da
Bruhn åbnede i
Ulsnæs-Centret.
 Fotos Jimmy Christensen

lokale, hvilket er fantastisk.
Der har været fuldt besøg
fra da vi åbnede kl. 10.00
og indtil nu”, fortæller en
glad Gitte Nørskau Bruhn.
Tøjet er målrettet kvinder
fra 20-90 år, og der er lidt
for enhver smag.
Mærker som Minimum,
Nümph, Minus, PBO, Rue
De Famme, Junge, Micha,
Mandsted, CRO og 2B er
at finde i butikken, hvor
der foruden Gitte Nørskau

er ansat to medarbejdere,
Britta Westergaard samt en
ung pige. Derudover har
butikken nogle specialiteter

som Summer Bird, Bülow
Lakrids samt Hr. Skov.
”Jeg håber, at det er noget,
jeg kan fortsætte med, indtil at jeg går på pension, og
jeg glæder mig fremover til
at stå i butikken”, fortæller
Gitte Bruhn smilende. 
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Chicago sofa
Monteret med sort læder i dessin Soleda. Kan leveres i flere farver og dessiner.
3 pers. sofa L212 cm. Pris 13.999,- 2 pers. sofa L156 cm. Pris 11.999,Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 25.998,-

SOMMER

Chicago sofa
3 + 2 pers.

NU

14.999,-

SPAR 10.999,-

UDSALG

1.500,PR. M
D.
I 10 MDR.

SPAR

OG ANDRE GODE TILBUD
Se flere tilbud i butikken eller på

møbler.dk

Skovby SM205 sofabord
Massiv hvidolieret eg. B77 x L135 x H47 cm.
Pris 6.999,-

NORDISK

42%

KOMFORT
by møblér

Malmø sofa med chaiselong og open end
Monteret med slidstærkt lysegråt stof i dessin Pisa. Sædehynder med koldskum.
Fås i flere farver og dessiner, samt i 3 størrelser. Vist i str. large.
L356 x D220 cm. Normalpris 14.999,Malmø puf 60 x 80 cm. Normalpris 1.999,-

SPAR

33%
I DESSIN PISA

NU

Malmø sofa

SPAR

50%

9.999,-

SPAR 9.999,-

med chaiselong og open end

NU

Manzano sofa
3 + 2 pers.

9.999,-

Manzano sofa
Monteret med sort okselæder i dessin Denver på alle slidflader. Koldskum i sædehynder.
Klassisk italiensk design. 3 pers. sofa L209 cm. Pris 10.499,- 2 pers. sofa L165 cm. Pris 9.499,Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 19.998,-

SPAR 5.000,-

SPAR

50%
Capri sofa
Monteret med slidstærkt antracitfarvet stof.
Runde stålben.
3 pers. sofa L229 cm. Pris 4.299,2 pers. sofa L179 cm. Pris 3.699,Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 7.998,-

✔

NYHED

TJEK
HYNDEN

Capri sofa

Capri sofa
3 + 2 pers.

NU

3.999,-

SPAR 3.999,-

med chaiselong og open end
Capri sofa med chaiselong og open end
Monteret med slidstærkt
antracitfarvet stof. Runde stålben.
L300 x D137/197 cm.
Normalpris 8.999,-

ITALIENSK

ITALIENSK
DESIGN

FULDBLOD TIL DEN KRÆSNE

NU

SPAR

44%

4.999,-

SPAR 4.000,-

SPAR

30%

Natuzzi Editions sofa

NU

29.999,-

SPAR 13.489,-

3.000,PR . M
D.
I 10 MDR.

Natuzzi Editions sofa CO13
Eksklusiv sofa designet og “made in Italy”. Chaiselong ved det
ene armlæn og el-recliner samt el-regulerende nakkestøtte
ved det andet armlæn. Monteret med sort anilinlæder i dessin
Madison. L303 x D160 cm. Kan leveres i andre læderfarver og
opstillinger. Normalpris 43.488,-

INKL.
EL-RECLINER SAMT
EL-REGULERENDE
NAKKESTØTTE

www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15
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Herre-, dame- og børneklip
til kundevenlige priser

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

Ingen tidsbestilling

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

Torvet 7 ∙ 6300 Gråsten

Fårhus Forsamlingshus

Forsoningsmøde på Torvet i Gråsten. Fra venstre ses næstformand i Gråsten Handel, Morten Latter, direktør Thorben G.
Jensen, ipnordis, daglig leder af Det Gamle Rådhus, Jesper Dyrvig-Petersen og formand for Gråsten Handel, Gunnar
Hattesen.
Fotos Jimmy Christensen

Forsoningsmøde på
Torvet i Gråsten
Af Signe Svane Kryger

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

Sønderhus
Ferieboliger

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse
til udlejning
•
•
•
•

Lokale
Professionelle
Lav provision: 24-32%
50% rabat til nye
udlejere de første
12 måneder
Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

Efter længere tids
polemik om udskænkning på Torvet i Gråsten
var der fredag eftermiddag arrangeret et
forsoningsmøde.

rundt sørger for mange
aktiviteter i Gråsten",

Aftalen er, at sæsonens
tre sidste koncerter gennemføres som planlagt og
der bliver udskænkning
fra både Centerpub og Det
gamle Rådhus.
"Trods flere fremstrakte
hænder ønsker Thorben
G. Jensen, Det gamle
Rådhus, fortsat ikke at
blive medlem af Gråsten

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

Ansv. redaktør

Handelsstandsforening.
Det er beklageligt, da
foreningen samlet set året

siger formanden Gunnar
Hattesen.
Tirsdag er der indkaldt
til et nyt møde på kommunaldirektørens kontor,
hvor parterne videre drøfter
samarbejdet. 

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

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

Grafisk
arbejde

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef
Ingrid Skovbo
Johannsen

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 23 23 73 37

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Susana Calderón

Fotograf

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Tove Hansen

Reporter

Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Fotograf

Søren Gülck

Jimmy Christensen

Telefon 23 80 12 54

Telefon 29 25 95 50

gulck@graastenavis.dk

Reporter

Bettina A. Jessen

Pia Koch Johannsen
Telefon 24 64 35 01
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Børnene plaskede i vand

FERIELUKKET
Vi holder
ferielukket fra
4. september - 15. september

DER ER ÅBENT
Lørdag den 9. september
og den 16. september
kl. 10.00 - 13.00

Marina Fiskenæs dannede forleden rammen om et pool party,
hvor børnene hyggede sig med vand-diskotek.

Fotos Jimmy Christensen

Følg os på Facebook

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

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

Få tjekket din hørelse
– gratis & uforpligtende
Har du svært ved at høre, eller kender du én, der har?
Så ring og book en tid til en høretest allerede i dag.
Hos AudioNova kan du få høreapparater fra 0 kr. efter
offentligt tilskud. Vi tilbyder altid gratis prøveperiode,
så du får præcis den løsning, der passer til dig. Vi er med
dig hele vejen og giver personlig service og vejledning.

ag
d
t
s
e
t
Høre . august
1
den 3 stil tid på:
Be
0 17
8
7
7
88

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1

www.audionova.dk
6300 Gråsten

Tlf.: 88 77 80 17

InMind

Få selskabs‑
glæden tilbage
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Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

LEJLIGHED / HUS SØGES
Lille familie på 3 og 2 renlige katte søger lejebolig i
Gråsten, Alnor området.
Vi søger et hus eller lejlighed i stueplan til langtidsleje,
gerne med have og skur/garage. Mindst 3 værelser.
Vi er et par på 29 og 33 med en datter på 1 år.

HENVENDELSE TIL
TLF. 29 40 29 65 ELLER 22 14 13 80

LEJLIGHED TIL
LEJE I GRÅSTEN
Nygade 14 1.sal - er på ca. 131 m2 og består af
4 værelser, bryggers og med fin stor terrasse.
Lejligheden udlejes fra 1. oktober 2017 eller før
Leje kr. 4500,- pr. måned
Aconto vand kr. 400,Aconto varme kr. 1000,Depositum kr. 13. 500,-

HENVENDELSE TIL
HENRIK ROHLEDER 40 35 23 20

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, fødevareminister Esben Lunde Larsen, Venstres borgmesterkandidat Peter Hansen,
formand for LandboSyd, Mogens Dall, og forstanderparret Bjarne og Henriette Ebbesen.
Foto Jimmy Christensen

Elever hilste på to ministre
Af Gunnar Hattesen

På deres første skoledag
mødte knap 100 nye elever
på Gråsten Landbrugsskole
landbrugets egen minister,
Esben Lunde Larsen,
sundhedsminister, Ellen
Trane Nørby, som er
valgt og bor i Sønderborg
Kommune, og Venstres
borgmesterkandidat Peter

Gråsten Andelsboligforening opslår hermed flg. ledige boliger til
udlejning.

Ringgade 10 2. th., Gråsten
En stor 2 værelses lejlighed på 88 m2 med 2 altaner klar til indflytning pr. 01.10.2017 evt. før
Indskud kr. 30.595
Husleje kr. 5.788
Vand kr. 300
Antenne kr. 140
El og varme betales direkte til forsyningsselskaberne.
Ejendommen har elevator

Ringgade 12 st. th., Gråsten
En centralbeliggende 3 værelses lejlighed på 104 m2 klar til
indflytning d. 01.10.2017 evt. før
Indskud kr. 34.050
Husleje kr. 6.373
Vand kr. 250
Antenne kr. 140
El og varme betales direkte til forsyningsselskaberne.

Engparken 5 st. th., Gråsten
En 3 vær. stuelejlighed på 78 m2 med altan, klar til indflytning d. 01.10.17.
Indskud kr. 16.840,00
Husleje kr. 4.642,00
Varme kr. 507,Antenne kr. 140,El betales direkte til forsyningsselskabet.
Har du interesse i ovenstående boliger
kan boligforeningens kontor kontaktes på
tlf.nr. 74 65 30 10 man-fredag mellem kl. 9-12 samt
torsdag fra kl. 15-17. Yderligere oplysninger kan også ses
på www.graasten-bolig.dk.
Boligerne tildeles efter først til mølle-princippet.

Vejret var med de to ministre, da de besøgte
Gråsten Landbrugsskole.

Foto Jimmy Christensen

Hansen, da de to ministre
og borgmesterkandidaten
forleden besøgte skolen.
Besøget var sidste af
fire besøg som de to
ministre havde sammen
i Sønderborg Kommune

med fokus på betydningen
af et stærkt dansk landbrug, der producerer sunde
fødevarer og at vi har en
sund madkultur.
De to ministre indledte
besøget med fællessang og

taler. Herefter viste eleverne
de to ministre rundt på
landbrugsskolen, herunder
projektet 'Haver til maver',
der netop skal gøre børn og
unge bevidste om betydningen af sund kost. 
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92-årige Fride Hansen Dübe var ude at køre på motorcykel.

Foto Søren Gülck

Beboere var ude at
køre på motorcykel
Af Søren Gülck

Livet skal leves. For
en stribe beboere på
Gråsten Plejecenter
blev det mandag
udlevet på bagsædet
af et par fuldblods
motorcykler.

Beoerne havde fået tilbudt
en tur på motorcykel. Og
det sagde mange ja til.
Ældste deltager var 92-årige Fride Hansen Dübe.
Det var et par garvede
og velvoksne bikere, som
kørte. De to motorcykler
blev ført af Steen Petersen
fra Ullerup og Lars

Heldagstur til

Tirpitz

Inge Knudsen var en rundtur i slotsbyen.

Foto Søren Gülck

Christensen fra Rinkenæs,
som gav beboerne en oplevelse for livet. 

Vita Vad nød turen på
motorcyklen.

Foto Søren Gülck

–et museum i
verdensklasse
i Blåvand

Signering
Pernille Juhl
Det usagte

Fredag 8. september
OPSAMLINGSSTEDER
Efter opsamling kører vi over Ribe til Billum
Kro ved Varde, hvor vi får en 2-retters menu.
Derefter kører vi til det nyåbnede Tirpitz museum,
som ligger i klitterne udenfor Blåvand.
Museet blev indviet af Kronprins Frederik.
Det er et arkitektonisk mesterstykke tegnet af
den danske verdensarkitekt Bjarne Ingels.
Tirpitz bliver kaldt et museum for
dem, der ikke går på museum.
Museet har kostet 150 millioner kroner og hører til
blandt de 13 mest imødesete byggerier i verden i 2017.
Tirpitz rummer tre faste udstillinger - om
2. Verdenskrig, en udstilling om Havets guld, som er
Europas flotteste udstilling af rav med 40 millioner
år gamle indkapslede insekter og en udstilling
om livet på Vestkysten gennem 20.000 år.
Eftermiddagskaﬀen nyder vi på Hodden Kro.
Vi er hjemme ved 20-tiden.
Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller
rejser@graastenavis.dk

08.30 Kirketorvet, Sønderborg
08.45 Nybøl Kirke
08.50 Broager Kirke
08.55 Elektrikeren, Egernsund
09.00 Ahlmannsparken,
Gråsten
09.10 Bageren, Rinkenæs
09.15 Annis Kiosk, Sønderhav
09.20 Elektrikeren, Kollund
09.25 Kruså Bankocenter
09.30 Bov Kirke
09.35 Cirkle K, Industrivej,
Padborg
Pris 695 kroner som inkluderer
bustur, morgenkaffe og
rundstykke, 2-retters
middagsmad, entre på Tirpitz
og eftermiddagskaffe.

BovAvis

Selvstændig fortsættelse til
Vent på mig Marie,
Når solen står højest
og Efter mørket
´

Pris

249

95

Torsdag den 24. august
kl. 16.00 - 17.00
GRÅSTEN BOGHANDEL

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

TILLYKKE

Vores søde prinsesse Laura
bliver 7 år den 19. august
Et stort og hjerteligt tillykke skal
hun have fra familien
i Norge. Mormor og Bedstefar
som elsker dig.

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

RINKENÆS KULTURGRUPPE
Tilbyder en dejlig koncert

ALS-KVARTETTEN

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

SØNDAG den 20. august kl. 19.00
i Rinkenæs Gamle Kirke

Vi skal have fornøjelsen af ALS-KVARTETTEN, det
er 4 musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester,
der spiller populær klassisk musik
lige fra Strauss’ Wienervalse
til Jacob Gades ”Tango Jalousi”,
Mozarts ”Eine Kleine Nachtmusik”,
ja man kan forvente liflige toner og
genkendelige melodier fra den klassiske
musiks mest elskede komponister.

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

ENTRE kr. 50,-

Tak

Efter koncerten byder vi på en forfriskning i det fri.

For opmærksomheden ved min 90 års fødselsdag.

1324
1268
1231
1198
1348
1152
1137
1123

1468
529
524

I BAJSTRUP OG BEDSTED

De venligste hilsner fra
V.P.

Spejdernes

Avisindsamling
LØRDAG DEN 19. AUGUST

GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

Søndagscafé

Torsdag den 17. august kl. 17.30
Kør-selv-tur fra Ahlmannsparken Gråsten

Søndag den 3. september kl. 12.00 – ca. 14.00
I Ahlmannsparken, Gråsten

Havevandring hos Anne Grethe Hansen i Bajstrup.
Visgårde 12 Bajstrup 6360 Tinglev. Det er en gammel
landbohave, hvor de har haft landbrug i hele deres liv.
Nu er de nået pensionsalderen og bruger tiden
i den ca. 2000m2 store have.
Haven ligger meget smukt med en kanal langs haven
som et skel og udsigt til marker og græssende dyr.
Ud over æbletræer og staudebede har Anne Grethe
kastet sig over en dahliasamling omkring hele
køkkenhaven, samt en fuchsiasamling på over 500.
Den dækker en række forskellige sorter fra helt små til
de største på markedet. Der er desuden plantesalg.

Dagens middag: Flæskesteg med grønsager og brun sovs.
1 glas vin, øl eller vand og en kop kaffe.
Pris: kr. 80,Tilmelding senest den 28. august
til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

Vi besøger herefter Peter Sørensens have i Bedsted.
Lindevej 30 Bedsted 6240 Løgumkloster.
Haven er ca. 1600m2 smuk indrettet blomsterhave med
bl.a. formklippede træer og buske, hosta, roser, stauder
samt et lille vandløb.
Vi har mulighed for at nyde vores medbragte mad i haven.

Afhentning og udbringning efter aftale

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

Entré: 20,-/40,- for medlemmer/ikke medlemmer
Alle er velkomne
Gråsten og omegns havekreds

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

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 20. august kl. 11.00
ved Hanne Christensen

Søndag den 20. august kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Henvisning til nabosogn

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 20. august kl. 9.00
ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 20. august kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

Henvisning til nabosogn

KVÆRS KIRKE

Søndag den 20. august kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste ved Hanne Christensen

823
581
517

Gråsten

HAVEVANDRING

til jer der hjalp mig så godt,
da jeg styrtede på min cykel i krydset
Storegade/Nejsvej i Broager torsdag eftermiddag den 3. august

Indsamlingen er sponseret af:

Nye spillere
1. Runde
1. Lise Lauritzen, Aabenraa
2. Hans Peter Alnor, Kruså
3. John Bech Christensen, Gråsten
2.Runde
1. Luke Petersen, Gråsten
2. John Bech Christensen, Gråsten
3. Christian Lauritzen, Aabenraa

GRÅSTEN OG OMEGNS
HAVEKREDS

En stor tak

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede,
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Louise Johnsen,
tlf. nr. 21 33 34 33, (lørdag indtil kl. 8.00).
Næste indsamling 11. november

1. runde
1. Gunnar Schmidt, Uge
2. Jürgen Krüger, Sønderborg
3. Peter Speck, Kruså
4. Hans Jørgensen, Felsted
2. runde
1. Jens Fredi Schulz, Gråsten
2. Harald Jørgensen, Gråsten
3. Ernst Jessen, Sønderborg
4. Gunnar Schmidt, Uge

På gensyn

Hilsen
Celia Andersen
Snogbæk

Der må aldrig lægges affald imellem aviserne/ugebladene.

Gråsten Skatklub holdt forleden klubaften i
Ahlmannsparken med 56 deltagere.

Vi glæder os til
at fejre dig

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

Derudover er der mulighed for selv at aflevere ved vognmand
Knud Erik Heissel på Planetvej.

56 spillede skat

Søndag den 20. august kl. 11.00
ved Mette Carlsen
Søndag den 20. august kl. 10.30
ved Frederik Birkler

SOTTRUP KIRKE
ULLERUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 20. august 14 Uhr
kein Gottesdienst in der Kirche zu Holebüll
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Vores elskede mor,
svigermor, mormor, farmor og oldemor

Ebba Friis
født 28. december 1919 i Vejle
er stille sovet ind på Dalsmark Plejehjem
Rinkenæs, den 8. august 2017
På familiens vegne
Anne Mette, Mads og Jens
Begravelsen finder sted fra Rinkenæs Korskirke
fredag den 18. august kl. 11.00

Hyggelig grillfest i Ældre Sagen

En stor og hjertelig tak til personalet på Dalsmark
Plejehjem, som har ydet en både kærlig og professionel
pleje og været en uvurderlig støtte

Af Gunnar Hattesen

Traditionen tro indledte
Ældre sagen i Gråsten efterårssæsonen med grillfest
på E Arnstej.
Fremmødet var fint, og
deltagerne hyggede sig med
pølser, kartoffelsalat og
flutes.
Der blev i aftenens løb
grillet, snakket og spist på
livet løs. 

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

En smuk
afsked...

Stemningen var munter ved
grillfesten på E Arnstej.
 Fotos Jimmy Christensen

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

Læserbrev

Gråsten er ikke Korsbæk
Da vi i byrådet accepterede at sælge
Det Gamle Rådhus i
Gråsten på særdeles
favorable vilkår for
køberen, gjorde vi
det, fordi vi gerne ville
støtte udviklingen af arbejdspladser i Gråsten.
Da vi blev bekendt med, at
der skulle være både hotel
og restaurant, var vi nogle,
der var overraskede, da det
ikke var det, vi var blevet
fortalt. Det kunne jo godt
opfattes som konkurrence
forvridende i forhold til de
andre lokale restauratører
i byen.

Det har derfor været
forstemmende at se den
debat, der har været i
den seneste tid. Gråsten
Handelsstandsforening
kæmper en brav kamp for
at lave attraktive arrangementer der giver liv i byen.
Sådanne tiltag kræver
også, at der er indtjening til
at finansiere dem, bl.a. ved

øl- og pølsesalg. Set udefra
virker det som om, at hvis
ikke det kan foregå på
Thorben Jensens præmisser,
så skal der være "krig".
Jeg er sikker på, at
Thorben Jensen er en dygtig forretningsmand, men
torvet i Gråsten er ikke en
virksomhed, Gråsten er
ikke Korsbæk og Thorben

Jensen er ikke Varnæs. En
portion ydmyghed ville
klæde alle i denne sag.
Peter Hansen
Borgmesterkandidat for
Venstre
Tornholm 3,
Sønderborg

Dødsfald
Bente Dohm, Gråsten, er
død, 63 år. 

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Tak
for deltagelse og de mange smukke blomster ved

Thomas Lydiksens
begravelse.

Tak til præst Lis-Ann, bedemand Torben Buhrkall og Inge
for den smukke kirkepynt.
Stor tak til Dalsmark plejecenter.
Familien

En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

Dødsfald
Gunhild Snedker Skau,
Odder, tidligere Gråsten, er
død, 86 år.
Hun var gift med den
tidligere revisor Anders
Skau. 

Gitte J.J. Kristensen

Rie Rabøl Jørgensen

- men hvilken rolle spiller troen, når livet slutter?

Gunhild Snedker Skau

Uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej, vil
de værdier, der gav mening for dit liv, også være en
atur-lig del den måde, du siger farvel.
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer
ydet bistand til alle trosretninger. Vi står altid til rådig
hed for en uforpligtende personlig samtale, hvor vi lyt
Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11
Storegade
Nordborg
· Telefon
74 45 11 45 og herefter nøje forklarer, hvordan vi
ter39 ·til
dine
ønsker
Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29
Alsgade
3 · Sønderborg
· Telefon 74
43 45kan
40 · Telefon
74 47 12mere
00
kan
hjælpe.
Du
læse
om "Min sidste vilje" på
www.helmichbegravelse.dk

* 22. maj 1931
er stille sovet ind efter lang tids sygdom
Skovbakkehjemmet Odder, den 13. august 2017
Elsket og savnet
På familiens vegne
Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
torsdag den 17. august kl. 13.00

Martin Good

Håbet og kærligheden er
vigtige for vores liv

Vores elskede mor, svigermor, mormor og oldemor

Randy, Rita og Lene

Svend Hedegaard

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

Torben Buhrkall Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg
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Ebba Friis på Benniksgaard er død, 97 år
Af Gunnar Hattesen

Ebba Friis er sovet
stille ind på Plejecenter
Dalsmark i Rinkenæs
den 8. august, 97 år.
Hun var datter af apoteker
Peter Lund på Sct. Thomas
Apotek i Vejle.
Det var den 28. december
1919, og Ebba markerede
sig hurtigt som en viljestærk og selvstændig ung
kvinde.
Hun havde udprægede
anlæg for dans og sport
og blev uddannet på Poul
Pedersens Danseinstitut i
København. Ebba Lund
slog sig ned i Sønderborg,
hvor hun fik en fornem
karriere. I årene under og
efter 2. Verdenskrig skabte
hun en danseskole med
filialer på Als og Sundeved
og med mere end 1.000
elever. Hun blev noget
meget sjældent for den tid:
En selvstændig, kvindelig
erhvervsdrivende med egen
bil.

Kærlighed ved første blik
Det blev afgørende for
hendes livsforløb, at hun
en af de første dage i 1951
blev introduceret for den
jævnaldrende Knud Friis,
som var forpagter på den
historiske Benniksgaard i
Rinkenæs. Det blev kærlighed ved første blik, og de
blev gift den 21.april 1951.
Tre uger tidligere havde
han købt Benniksgaard,
som dermed skiftede fra
forpagtning til selveje.
Nu skiftede Ebba spor.
Danseskolen lukkede, og
hun blev Knud Friis hustru
og fruen på Benniksgaard.
Det blev en krævende rolle
for Friis var en dynamisk
personlighed – og springet
fra apotekerdatter med egen
danseskole til at være landmandskone var stort.
I løbet af 1950’erne fik
ægteparret tre børn: Anne
Mette, Mads og Jens. Ebba
fandt det svært at være
landhusmor med karle på
kost, så hun ansatte ung
pige, og genåbnede sin

Ebba Friis var uddannet
svømme-, danse, ballet- og
gymnastiklærer og drev i 25
år en danseskole med forgreninger til Sundeved og Als.
Arkivfoto Jimmy Christensen

danseskole i 1955, sideløbende med hun var mor og
frue på Benniksgaard.
Denne rolle blev stadig
mere krævende, fordi Knud
Friis konstant blev en mere
central person i dansk mejeribrug. Knud Friis viste
sig nemlig at være den store
drivkraft i udviklingen
af dansk mejeribrug. I en
intens proces, der startede
i foråret 1959 blev ”mejerisammenslutninger” det
centrale ord i Knud Friis
ordbog. En udvikling, der
gik fra små lokale sammenslutninger til han i sommeren 1970 blev den første
formand for det nydannede
Mejeriselskabet Danmark
– som siden 2000 er kendt
som Arla.

Knud Friis dør
Den hektiske udvikling i
1960’erne krævede sin pris
af alle involverede. Men det
kom alligevel som et chok,
at Knud Friis døde allerede
i februar 1972. Børnene var
henholdsvis 19, 17 og 14 år.
Og sorgarbejde hørte ikke
tiden til.
Midt i sorgen blev Ebba
i bogstaveligste forstand
fruen på gården, Ja, faktisk
på gårdene, for Knud Friis
havde også købt gården
Wilhelmsborg. Hun fortsatte sin danseskole til
1975, og sluttede samtidig
med at hendes pianist ikke
kunne mere. Dette satte en
naturlig stopper for dette
lange virke.
Wilhelmsborg blev solgt

så hurtigt som muligt,
men Ebba Friis bestyrede
Benniksgaard i en årrække,
hvor hun afventede, at
sønnen Mads fik den
formelle uddannelse i orden
til at han kunne overtage
Benniksgaard.
I den forbindelse blev det
efter gammel skik aftalt,
at Ebba Friis kunne bo på
aftægt på Bennikssgard til
sin død.
Familiens samlingspunkt
Hun så sig selv som Knud
Friis enke, skønt hun kun
var 52 år ved hans død,
og gennem en enkestand,
der altså kom til at vare
over 45 år, blev rollen som
familiens samlingspunkt
det centrale i Ebba Friis

Dalsmark Plejehjem indbyder til

HAVEFEST

Vindernumre
fra Ande Race

Onsdag den 16. august kl. 10.00-16.00
Det er efterhånden blevet en tradition at vi holder
Udeliv- og Fællesskabsdag i haven ved Dalsmark Plejehjem i Rinkenæs.

Lørdag den 5. august

Dagen byder på aktiviteter for børn i alle aldre.
Der er musikalsk underholdning bl.a. med Broager Pipes and Drums.
Bålet tændes og her kan man bage sin egen pandekage.
Der kan købes is, grillpølser samt drikkevarer.
Vi glæder os til at få besøg af kommunens øvrige plejehjem,
sosu-skolen, børnehaver, politikere og borgere fra Rinkenæs og omegn.

Alle er velkomne

DALSMARK PLEJEHJEM
Dalsmark 5, Rinkenæs
Tlf. 7465 0400
dalsmark@diakon.dk
www.dalsmark.dk

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

642
2
677
264
792
281

7.
500,00 nr. 212
8.
500,00 nr. 380
9.
500,00 nr. 871
10.
500,00 nr. 275
11.Billet til Danfoss Universe nr. 307
12.Billet til Danfoss Universe nr. 296

Præmierne kan afhentes hos CaFéodora,
Toldbodgade 10, 6300 Gråsten.
Præmierne skal afhentes senest d. 31.8.2017

LIONS CLUB
BROAGER GRÅSTEN

liv sideløbende med en
konstant optagethed af
Benniksgaards forvandling
fra bondegård til hotel.
Ebba blev beriget med
8 børnebørn 1dreng og 7
piger. Hun har i hele deres
opvækst og voksne liv,
været vildt optaget af og
engageret i såvel deres trivsel, uddannelse, sorger og
glæder. Hun kendte deres
karakter og støttede individuelt. De seneste år er hun
beriget med 5 oldebørn,
som hun ligeledes har taget
sig kærligt af.
Hun var en viljestærk og
egenrådig kvinde. Hun var
til fest og farver, et menneske med en stor barnlig
sjæl på den smukke måde.
Kreativ og til natur og
traveture ved Vesterhavet.
Havde en spillevende
hukommelse og fortalte
mange historier. Ebba elskede friheden ved at have
en bil, men sagde selv stop
og lod bilen stå i efteråret
2009, 89 år gammel.
Så sent som i oktober
i fjor flyttede Ebba Friis
til Plejecenter Dalsmark.
Her bragte hun lys og
glæde ind i såvel de ansattes som beboernes hjerter.
Selvstændigheden og viljen
fulgte med til det sidste.
Hun sagde smukt tak for et
dejligt liv og lagde sig i sin
seng, hvorefter hun 11 dage
senere sov roligt ind med
nogle af hendes nærmeste
omkring sig.
Begravelsen foregår fra
Rinkenæs Korskirke fredag
den 18. august kl.11.00. 

13

HÅNDBOLDKLUBBEN

GRÅSTEN

Træningen 2017/2018
Årgang

Hold

Træner

Start

U8 piger

Mads Heissel, Tina Hallund
og Sanne Johannsen

4/9

Mandag 2005 - 2006 18.30 -20.00 U12 drenge

Marianne Havn og Steen Jeppesen

21/8

Tirsdag 2007 - 2010 16.00 - 17.00 U10 drenge

Camilla Meinke, Cecilie Christiansen
og laura Jørgensen

22/8

Mandag 2009 - 2010

Richard Ragnvald
sørgede for godt humør
Af Gunnar Hattesen

Dansktop-legenden
Richard Ragnvald gæstede fredag eftermiddag Torvet i Gråsten.
Og han kom med godt
humør.

mormor" gik rent ind hos
de over 100 mennesker,
som var samlet på Torvet.
Det var Gråsten Handel,

som havde inviteret til gratis koncert, og selv om det
småregnede var publikum
veloplagte. 

17.15 - 18.15

Tirsdag 2006 - 2008 17.00 - 18.00

U10 piger

Allan Johannsen og Annette Jørgensen

22/8

Tirsdag 2003 - 2005 18.00 -19.30

U14 piger

Anja Tretrault, Mogens Hansen
og Kirsten T. Matzen

22/8

Tirsdag 2001 - 2002 19.30 - 21.00 U16 piger*

Mette Sønderbye og Stig Sønderbye

22/8

Onsdag 2007 - 2010 16.30 - 17.30 U10 drenge

Camilla Meinke, Cecilie Christiansen
og Laura Jørgensen

25/8

Onsdag 2005 - 2006 17.30 - 19.00 U12 drenge

Marianne Havn og Sten Jeppesen

Onsdag 2003 - 2004 19.00 -20.30 U14 drenge*

Ulrik Franke Andersen

Mandag 2011 og senere 16.30 - 17.15

U16 Mix

Camilla Eriksen

Mandag 2006 - 2008 17.15 - 18.15

U10 piger

Allan Johannsen og Annette Jørgensen

18.15 -19.45

U14 piger

Anja Tretrault, Mogens Hansen
og Kirsten T. Matzen

Mandag 2001 - 2002 19.45 - 21.00

U16 piger

Mette Sønderbye og Stig Sønderbye

Mandag 2003 - 2005

Fredag

Storhittet "Kære lille

Tider

2007 - 2010 16.30 - 17.30 U10 drenge

16/8
11/9

Camilla Meinke, Cecilie Christiansen
og Laura Jørgensen

* Holdsamarbejdet HF Nybøl Nor

Gråsten Badmintonklub
Johs Kochvej 12

Træningstider for
Ungdom sæsonen 2017/2018

Publikum nød at høre
Richard Ragnvald synge på
Torvet.
 Foto Jimmy Christensen

Sæsonstart mandag den 18. september.

Årgang/Træner

Heldagstur til

Fanø
Onsdag den 16. august

Torsdag

17.00 - 18.30

U11
Mathias Lorenzen & Sofie Seberg

Mandag
Onsdag

16.00 - 17.30
15.30 - 17.00

U13
Sofie Seberg & Mathias Lorenzen

Onsdag
Fredag

17.00 - 18.30
16.30 - 18.00

U15/U17
Ronni Lindenskov

Mandag
Torsdag

17.30 - 19.00
15.30 - 17.00

Spørgsmål vedrørende ungdomstræning rettes
til Carsten Clausen Kock på formand@graastenbk.dk eller 24 24 88 27

kr.

550,-

Efter opsamling kører vi over Ribe til Esbjerg. Undervejs holder vi en kaﬀepause.
Sidst på formiddagen er der afgang med færgen fra Esbjerg Havn til Fanø og overfarten tager
ca. 15 minutter. Her stiger en lokal guide på bussen. Herefter skal vi opleve den naturskønne
ø med fantastiske strande, hyggelige småbyer med gallerier og kunstmuseum. Fanø er på 56
kvadratkilometer stor og har 3.200 indbyggere.
Vi skal på en kort byvandring i øens største by,
OPSAMLINGSSTEDER
Nordby, hvor vi spiser middagsmad. Turen fortsætter
Kirketorvet i Sønderborg . kl. 8.00
til skipperbyen Sønderho, hvor der undervejs
Nybøl
Kirke . . . . . . . . . . . kl. 8.15
fortælles om Fanøs befolkning og dyreliv.
Broager Kirke. . . . . . . . . . kl. 8.20
Vi får en flot og spændende tur i Sønderho ad de
små stræder til Sønderho Havn. Desuden skal vi se
Elektrikeren Egernsund . . kl. 8.25
Sønderho Kirke, der rummer 22 kirkeskibe. Sønderho Ahlmannsparken
byder på charmerende huse, hvor flere end 50 huse
Gråsten . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
er fredet. I Sønderho drikker vi eftermiddagskaﬀe.
Bageren Rinkenæs . . . . . . kl. 8.40
Der bliver også en tur til stranden, som vi kører ad
Annies Kiosk, Sønderhav . kl. 8.45
til Fanø Bad og videre ad Strandvejen til færgen
og meget klogere på øen og dens charmerende
Bindzus, Kollund . . . . . . . kl. 8.50
historie og beriget af en fantastisk naturoplevelse.
Kruså Bankocenter . . . . . kl. 8.55
Pris kr 550,- som inkluderer bustur, morgenkaﬀe og
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
rundstykke, færge Esbjerg-Fanø t/r, lokalguide på
Circle K, Padborg. . . . . . . kl. 9.05
Fanø i 5 timer, to-retters menu og eftermiddagskaﬀe.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Træningstider

U9
Helle Skjold og Carsten Clausen Kock

BovAvis

Senior

NY T I Å R

Opstartsmøde den 29. august kl. 19.30 i klublokalet
Tirdagsholdet
Per Grohnheit & Jørn Peter Hansen

Tirsdag

13.30 - 22.00

Spørgsmål vedr. seniortræning rettes til Per Grohnheit
telefon 21 26 12 26

Spilletider Motionister
Med faste makkere

Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag

15.00 - 16.00
19.00 - 21.00
15.00 - 16.00
19.30 - 20.30
15.00 - 16.30

Torsdagsholdet. Uden faste makkere

Torsdag

20.00 - 22.00

Tilmelding af motionister og reservering af tider kan ske ved henvendelse til
Susanne Franson. Kontaktes bedst efter kl. 16 på telefon 51 32 07 86
KONTINGENT:
• Ungdom (U9): 500 kr. (U11-U17): kr. 625,• Motion: Før kl. 16.30: kr. 300,- Efter kl. 16.00: kr. 450,• Torsdagshold: kr. 650,- inkl. bolde.
Seniorhold: kr. 800,- inkl. bolde
Kontakt vedr. kontingent til
Bent Rasmussen kasserer@graastenbk.dk
Telefon 20 72 48 22

Vi glæder os
til at se dig!

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker
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GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

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

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

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Bygningskonstruktør, murermester

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

Tømrer Gården

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

v/ Peter Veng
Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk

Hans Henrik Fischer

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

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

Annonce.indd 1

28-01

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

Bred VVS ApS

v. Lars Festersen

www.fischer-advokatfirma.com

EK el -service

CVR 34 22 35 72

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

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

aut. el-installatør

Hvis din bil
kunne vælge

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

Reparation og service
af alle bilmærker

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

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Tørsbøl Byg

Gisselmann

ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

DIT SERVICE. GRÅSTEN

28/08/13

10:19

Side 1

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

Tak fordi
du handler
lokalt

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

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

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

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

)

�

÷50%
på dag nr. 2

AUTO

KIRKEGÅRDSVEJ 29 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 10 68
www.grmu.dk

www.el-teknik.dk

GKV
Service og
reparation af
alle bilmærker

WEEKENDLEJE

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

ALT UNDER ET TAG
Gråsten
!\(')) Grås
ten
. .
1n1n
dl
Maskinudlejning
�b Maskinu e g

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

www.gkv-auto.dk

Gratis
lånebil

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

Broager

Entrecote

Skrabe æg

5-6 stk

10 stk

Madax
Spanske vin

Broager

95
14

Ca. 1 Kg

10000

75 cl

SPAR 9,00

00
25

Grå Peter Larsen
Kaffe

Flydende
becel

Kartoffelspegepølse
Slagterens
hjemmelavet

SPAR 69,85

00
50

4x400 g

95
89

Hakket oksekød
fra COOP

UNDER ½ PRIS

Lillebror
ostehaps

500 ml

7-10%

95
8

1000 g

00
49

Coop wienerpølser

Calluna
lyng

8 stk

18x18 g

00
20
Kugle chrysanthemum

Bakkedal

Flere årg

500 g

00
20
D

E

L

I

2 stk

K

A

T

E

00
25

S

S

E

N

K U N

00
35

Fiskefilet

Kagemarked

4 stk

Tørkage

00
30

Frokostplatte
Til 2 personer

95
49
SuperBrugsen Broager

375 g

F R E D A G

NYHED

Pr. stk

00
6

00
13

FRA KL. 11.00

Smørrebrød
ups.
6 stk

00
100
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 19. august 2017. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

SuperBrugsen
tilbudsavis
starter fredag
den 18. august
tlf. 73 44 15 00
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Borgerrådgiveren var i Broager
Af Finn Wogensen

Ældre Sagen i Broager
havde forleden besøg af
borgerrådgiver Henrik
Ebbesen som at ansat i
Sønderborg Kommune.
Der var 39 medlemmer

som kom og hørte på, hvad
en borgerrådgiver laver.
Henrik Ebbesen fortalte
om sit arbejde, hvor han
kom ind de mange forskellige sager han var involveret
i. Man kan sige, at han er
en slags ombudsmand for
borgerne, som man kan

kontakte og klage over en
sagsbehandling, man ikke
har været tilfreds med.
Henrik Ebbesen kom med
flere eksempler på sager,
som havde været over hans
bord.
Det var en formiddag,
hvor deltagerne fik et godt

indblik i hans arbejde, og
hans mulighed for at skabe
dialog mellem borger og
kommune. 

Deltagerne fik et godt indblik
i, hvad borgerådgiveren arbejder med.
 Fotos Jimmy Christensen

150 bryllupsgæster i Egernsund

TAK
af hjertet tak for opmærksomheden ved min kære mand

Erik Albæks

Af Signe Svane Kryger

bisættelse i Broager kirke den 4. august 2017
Tak for den skønne sang i kirken
Tak til alle som har været omkring Erik og os alle i denne svære tid.
Tusind tak
Ulla Albæk

Tak
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Egons

Byrådsmedlem Stephan
Kleinschmidt havde
lørdag fornøjelsen af at
vie Daniel Staugaard og
Lene Neumann Jepsen
i deres have i på
Sundgade i Egernsund.

Mange byrådsmedlemmer
og venstrefolk var mødt op
for at se Lene Neumann
Jepsen blive ført op igennem forsamlingen. Blandt

de prominente gæster var
sundhedsminister Ellen
Trane Nørby og Venstres
borgmesterkandidat Peter
Hansen.

Omkring 150 mennesker var samlet til det
smukke bryllup i smukke
omgivelser. 

død og bisættelse.
En varm tak til familie - særdeles børnene - naboer og venner
for veres støtte og trøstende ord. Og kære naboer tusind
tak for jeres fremmøde om morgenen, da bedemanden
kørte forbi med Egon på I.P. Nielsensvej en sidste gang.
Og tusind tak til jer, der har sendt smukke
blomsterhilsner i kirken og derhjemme.
En varm tak skal lyde til Plejecentret Vesterdalen,
Kernehuset og ikke mindst Hus 14 for kærlig pleje
og omsorg. Det var vores andet hjem.
Tak til bedemænd Gitte og Steen for god hjælp og vejledning, og
tak til præsten Stefan Klit Søndergaard for den smukke tale i kirken.
Kærlig hilsen Ulla

Lene Neumann Jepsen blev
lørdag gift med
Daniel Staugaard.
 Fotos Jimmy Christensen

Broager Lokalbestyrelse

SVØMNING MARINA FISKENÆS
Start uge 35: Mandag kl. 08.00 – 08.50, tirsdag kl. 09.00 - 09.50 og
onsdag kl. 08.00 – 08.50. Slutter uge 49. Ferie uge 42. I alt 14 gange
pris kr. 720,00. I prisen indgår tilskud fra Ældre Sagen som afregner dette direkte.
Tilmelding og nærmere oplysninger – fra torsdag kl. 08.00 - om ledige pladser
til Kaj Ove Larsen tlf. 5135 9555 eller 6060 7980. Beløbet bedes indbetalt
til Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183 senest den 29.09.17.
STØT VORE SONSORER DE STØTTER OS

C.J.
C.J.
skibsskibs&&
bådebyggeri
bådebyggeri
ApS
ApS
Næste annonce forventes uge 34 her i Gråsten Avis

Designermøbler 40 års
blev stjålet
jubilæum

Havnevej
Havnevej
1515
Tyve forsvandt i weekenden Canon kamera og pølse fra
6320
6320
en bolig på Vestergade i
Egernsund
Egernsund med designerstole, designerure,
B
&
O
fjernsyn,
Broager. 
7444
7444
0930
0930

Jytte Elisabeth Munch Klit,
Rødegade 23, Broager,
har torsdag den 17. august
været ansat 40 år ved
Danfoss. 
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BROUE KIRKE TIDENDE
GUDSTJENESTER

Søndag den 20. august kl. 10.30
10. s.e. trinitatis. Luk 19,41-48:
Jesus græder over JerusalemS.K.S.
Søndag den 27. august kl. 10.30
11. s.e. trinitatis. Luk 18,9-14:
Den, der ophøjer sig selv, skal
ydmyges
T.I.
Søndag den 3. september kl. 10.30
12. s.e. trinitatis. Mark 7,31-37:
Jesus får døve til at høre og stumme
til at tale
S.K.S

Søndag den 10. september kl. 10.30
13. s.e. trinitatis. Luk 10,23-37:
Den barmhjertige
samaritaner
S.K.S.
Søndag den 17. september kl. 10.30
14. s.e. trinitatis. Luk 17,11-19:
En ud af 10 takkede Gud
T.I.
Søndag den 24. september kl. 10.30
15. s.e. trinitatis. Matt 6,24-34:
Vær ikke bekymrede
S.K.S.

Søndag den 1. oktober kl. 10.30
Høstgudstjeneste, 16. s.e.
trinitatis. Luk 7,11-17:
Jesus oprejser enkens søn
S.K.S.

Søndag den 22. oktober kl. 10.30
19. s.e. trinitatis. Mark 2,1-12:
Helbredelse og
syndstilgivelse
S.K.S.

Søndag den 8. oktober kl. 10.30
17. s.e. trinitatis. Luk 14,1-11:
Er det tilladt at helbrede på
sabbatten?
S.K.S.

Søndag den 29. oktober kl. 14.00
BUSK-gudstjeneste
20. s.e. trinitatis. Matt 22,1-14:
Det store gæstebud
T.I.

Søndag den 15. oktober kl. 9.00
18. s.e. trinitatis. Matt 22,34-46:
Det største bud i loven
B.H.L.

Søndag den 5. november kl. 10.30
Allehelgens søndag
Den store hvide
flok/Saligprisningerne
S.K.S.

Søndag den 12. november kl. 10.30
22. s.e. trinitatis. Matt 18,21-35:
Den gældbundne tjener
S.K.S.
Søndag den 19. november kl. 10.30
23. s.e. trinitatis. Matt 22,15-22:
Skattens mønt
T.I.

Søndag den 26. november kl. 10.30
Sidste s. i kirkeåret.
Matt 25,31-46:
Fårene og bukkene
S.K.S.

Orgelkoncert SOGNEAFTENER I EFTERÅRET 2017
”Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var da vel jeg og du?”

Søndag den 10. september
kl 15.00
Amalie Kaad spiller.
Del af “Orgelfestival 2017”
Gratis adgang

FAMILIEN DANMARKS HVERDAG SAT PÅ HUMORISTISK SPIDS
TIRSDAG DEN 10. OKTOBER KL. 19.00

Sognecafe

Lola Jensen, socialpædagog og familievejleder, kendt fra TV2s Go’morgen Danmark tager
familien i behandling: Parforholdets positive (u)muligheder efter ønskebarnets ankomst.
Trivsel i Familien Danmark/forældreroller i dag – job, børn. Få det hele til at hænge sammen.
Øget stress i hverdagen – hvor kommer den fra, hvordan kan den håndteres-mindskes?
Er forældrerollen sikret? – Hvordan ”overlever” man forældrerollen? Hvem bestemmer hjemme
hos jer? Model til at turde sætte omsorgsfulde rammer og give værdisætning videre til børnene.
En aften for alle, hvor både opgaverne som forældre og
bedsteforældre bliver ”sat på dagsordenen”.
Entré og kaffe: kr. 50,-

Fredag den 29. september
Sogneudflugt

i fællesbus (heldagstur) til Musik- og
Teaterhøjskolen i Toftlund, samt
Bovlund Frimenighed. kl. 9.30 Afgang fra
Kirkepladsen (fællesbus). Frokost og kaffe
undervejs. Hjemkomst til Broager ca.
kl. 16.00. Tilmelding senest onsdag
den 20. september til kirkekontoret.
Pris kr. 140,- alt inklusive. Betales på
Kirkekontoret senest onsdag den 20. september.

Fredag den 27. oktober
Poesien, sproget og sangen som
formidler og bindeled
I fest, glæde, krise og sorg, hvor vi har
brug for at udtrykke tanker og følelser, kan
sangen være vores ”redskab” som formidler
og bindeled i de mange fællesskaber, som
vi deltager i. Frihed, fred og fællesskab er
bærende værdier.
En eftermiddag i ord, billeder og fællessang
ved Ingeborg Pedersen.

LUKKET PÅ GRUND AF OMBYGNING
TORSDAG DEN 26. OKTOBER KL. 19.00
Erik Lindsø. Forfatter og kultur-journalist, har været højskoleforstander
på Rønshoved Højskole, programmedarbejder i
Danmarks Radio og redaktør for Højskole-bladet.
– At overleve med en teenager i huset. Portræt af en ungdomskultur.
“Børn vil ganske enkelt ikke ligne deres forældre. Alligevel bruger
nogle forældre de bedste år af deres liv på forgæves at ville ændre den
naturlov,” siger Erik Lindsø. “Der laves undersøgelser som aldrig
før af børn og unge. Og aldrig har vi haft sværere ved at forstå dem.
Hvorfor?” spørger Lindsø. I foredraget kommer han med svaret.
Endnu en aften for alle, hvor både opgaverne som forældre
og bedsteforældre bliver ”sat på dagsordenen”
Entré og kaffe: kr. 25,-

HJERTERNES REVOLUTION
MANDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 19.00

Fredag den 24. november
En arbejdsopgave i Irak
“Jeg var ansat som maskinarbejder hos
Frederik Petersens maskinfabrik i Smøl.
Vi fløj via Ungarn til Bagdad skærtorsdag
1976. Teglværket lå i Ramadi 120 km vest
for Bagdad. Der lå kun en ringovn uden tag
på en åben mark ved en æltemølle. På denne
mark skulle vi bygge et teglværk.“
En eftermiddag med Helmuth Hansen,
Broager
Sogneeftermiddage er i sognegården
kl. 14.30-16.30. Alle er velkomne.
Entré + kaffe kr. 25,-

GUDSTJENESTE FOR
PLEJEHJEMMET
TORSDAGE I KERNEHUSET
Torsdag den 31. august
Torsdag den 28. september
Torsdag den 26. oktober
Torsdag den 30. november

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30

GUDSTJENESTE PÅ TYSK
Søndag den 27. august
Søndag den 29. oktober

kl. 16.00
kl. 16.00

Peter Hedegaard. Foredragsholder og valgmenighedspræst
ved Holstebro Valgmenighed.
En rejse gennem Danmarkshistorien fra 1945 til i dag.
Forfatteren Erik Ålbæk Jensen skrev i 1990, at vi har brug for en
”hjerternes revolution”. Gælder det stadig? Hvordan møder vi tidens
udfordringer med den nære historie i bagagen? Igen en aften for alle.
Entré og kaffe kr. 25,-

Adresser
SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
sks@broagerkirke.dk
Mandag er fridag
Tina Iversen
J.P. Skovsvej 22, 7080 Børkop
Telefon 61 26 10 04
tiv@km.dk
Mandag er fridag

www.broagerkirke.dk
ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk
KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
kontor@broagerkirke.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes
papirer, samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil: 60 64 08 34
kirkegaard@broagerkirke.dk
KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen
varetages af medarbejdere på
kirkegården:
Lars Hvedemose og Allan
Skrubbeltrang, samt kirkegårdslederen.

KIRKEVÆRGE
Peter Juelsgaard Rasmussen
Telefon 26 32 04 27
pjr0607@gmail.com
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Breum,
Drosselvænget 14
Telefon 26 77 49 75
breum.broager@gmail.com
HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk
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Lokalhistorisk Forening
for Broagerland
inviterer til en

Aftentur i Augustenborg
Onsdag den 6. september kl. 19.00
Vi kører i egne biler. Sammenkørsel, med mødested
ved Broager kirke kl. 18.15, kan arrangeres.
Mødested: Ved Lokalhistorisk Arkiv for
Augustenborg og Omegn, Slotsalle 10.
Efter en guidet rundvisning i den gamle hertugby indtager vi
kaﬀen i Fjordhotellet. Pris inkl. rundvisning og kaﬀe – Kr. 100,Tilmelding nødvendig til Carl Jürgen Bock 27 46 92 26,
bock@bbsyd.dk senest 1. september.
Alle er velkommen
Denne annonce er sponsoreret af

Gråsten - Sønderborg

Sundeved

Ældre kvinde blev forbrændt
Af Gunnar Hattesen

En ældre kvinde blev
lettere forbrændt, da
der søndag eftermiddag
gik ild i et rækkehus på
Højmarken i Broager.
Da Broager Frivillige
Brandværn nåede frem,
stod flammerne ud gennem
tagryggen.
Udover beboeren i det
brændende rækkehus var
der ingen, der kom til skade
ved branden.
På grund af en brandmur
til naboejendommene
bredte branden sig ikke
yderligere. 

Børge Knudsen fik
DGI Nålen
Af Gunnar Hattesen

Børge Knudsen har i 40
år ydet en trofast indsats i
Nybøl Idrætsforening.

Ved 45 plus festen under
idrætsugen fik han fortjent
overrakt DGI Nålen for sin
store indsats i den lokale
idrætsforening.

Et rækkehus i Broager brændte søndag eftermiddag.

Foto Jimmy Christensen

Idrætsuge luner i klubkassen

45 plus festen er et trækplaster for de lidt ældre
borgere i byen, som har en
hyggelig aften. 

AVNBØL TØMRER OG SNEDKERFORRETNING
Nybøl kan se tilbage på en vellykket idrætsuge.

Så starter vi igen
10 års hårdt arbejde med masser af spændende projekter og byggerier skal fejres
med en god omgang mad og kolde øl.
Derfor vil det glæde os at se vores kunder , samarbejdspartnere , kollegaer ,
venner , naboer og familie til en hyggelig

RECEPTION
Fredag den 1. September fra kl.13.00 til ...?
På Bojskovvej 52 , 6300 Gråsten
Vi ser frem til at fejre dagen med masser af glade mennesker...

Babysalmesang
i Nybøl Kirke

Et kursus for babyer mellem 2
og 12 mdr. og deres forældre.
Jeg har løbende optag, så hvis
du ikke synes, dit barn er
gammelt nok endnu, kommer
I bare, når I er parate.

Hver tirsdag kl. 10.00 - 11.00
fra den 22. august

Medbring din baby og et stort tæppe.
Yderligere oplysning og tilmelding
(som er nødvendig)
hos Anemette Bennike Thomas
på tlf. 61 40 11 26

Det skal fejres…

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

Foto Jimmy Christensen
Af Gunnar Hattesen

Idrætsugen i Nybøl gav
større omsætning end
sidste år.
"Der var flere folk på
pladsen, og den kommer til at give et pænt
overskud", siger formand
for Nybøl Idrætsforening
Claus Jensen, som betegner
idrætsugen for meget
vellykket.
Regnskabet er ikke endeligt opgjort, men formanden er fortrøstningsfuldt.
Festen lørdag aften samlede 102 spisende gæster,
og endnu flere kom ind i
teltet, da musikken spillede
op til dans. 

Dødsfald
Johnny Westenhof Jensen,
Ullerup, er død, 73 år. 
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Hørt i byen
Folkekirkens Nødhjælp
havde en rigtig fin
omsætning i Torvedagene på trods af, at de
ligger i udkanten af
aktiviteterne.
Fyrmester Allan Madsen er overvældet af
den opmærksomhed
fyrværkeriet på Slotssøen har givet ham
efterfølgende.
Dyrlæge Lars Kjær er
netop hjemvendt fra
en rundrejse i USA
sammen med sine to
sønner.
Fredag var der nærmest
bryllup på samlebånd
i Gråsten. Ikke færre
end 31 par blev borgerligt viet i løbet af
dagen.
En 21-årig mand fra
Sønderborg blev forleden nat kl. 03 standset
af politiet på Sønderborg Landevej i Gråsten. Han blev sigtet
for narkokørsel.
Gråsten-banded ”Activated” leverer på lørdag
musikken på Storetorv
i Aabenraa.

Gråsten Badmintonklub klar til ny sæson
Gråsten Badmintonklub
tilbyder voksenbadminton,
og har trænere klar.

Af Gunnar Hattesen

Der er garanti for sved
på panden, når Gråsten
Badmintonklub (GBK)
med Per Grohnheit og
Jørn Peter Hansen i
spidsen starter et helt
nyt træningstilbud op.
GBK har de senere år
oplevet en stigende interesse
for voksenbadminton. Det
er klubbens erfaring, at der
nu er et behov for et ekstra
tilbud til de mere øvede
spillere.
Tilbuddet er til dem,
der tidligere har spillet
badminton og trænger til at
blive udfordret igen eller til

dem, der allerede er i gang,
men mangler lidt ekstra
udfordring.
Informationsmøde
Klubben inviterer derfor til
informationsmøde tirsdag
den 29. august kl. 19.30 i
Badmintonhallen. Her kan

man høre mere om det nye
’Tirsdaghold’ og også møde
klubbens formand Carsten
Kock.
Efter en del år med løb på
landevejen og andre mere
individuelle aktiviteter er
længslen efter fjerbolden
og ketsjeren kommet op

i Jørn Peter Hansen og
Per Grohnheit. Begge har
tidligere været engageret i
sporten og lagt mange timer i Badmintonhallen. De
savner nu både træningen
og det fællesskab, som de
kender fra badminton.
”Der skal sved på panden
og smil på læben, når vi
går i gang. Det primære
bliver at få gang i en masse
spil,” Vi må jo nok erkende,
at vi også er kommet i en
alder, hvor vi skal sørge for
at holde kroppen i gang
og passe på skader. Så den

ugentlige træning vil være
forberedt med opvarmning
og småspil inden de egentlige kampe sættes i gang”,
siger Jørn Peter Hansen.
En glad formand
Carsten Kock, klubbens
formand, er glad for, at Per
Grohnheit og Jørn Peter
Hansen har henvendt sig til
klubben.
”Vi manglede faktisk et
træningstilbud til de mere
øvede spillere i klubben”,
siger Carsten Kock.
Efter at have kigget ned
over medlemslisten og
klubbens eget netværk
er han helt sikker på, at
tilbuddet nok skal komme
godt i gang. 

GOD BUFFET UD AF HUSET

Vælg forret: *Rejecocktail m. flutes, eller tarteletter med høns i asparges eller
*dampet kold laks m. cocktail dressing, rejer, asparges, kaviar og flutes.
3X STEG: mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt
svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat og
flødeporrekartofler.
Buffet
Vælg dessert: Æbletærte med cremefraice eller
islagkage. (Sælges kun i hele á 10 pers.)
*Både rejecocktail og laks ekstra kr. 10.00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers.

Tag udfordringen
op til Bridgens Dag
Har du lyst til at prøve kræfter med verdens
sværeste kortspil? Nu har du chancen!
Gråsten Bridgeklub slår dørene op i
Ahlmannsparken på ”Bridgens Dag”
den 27. august fra kl 13.30 til kl. 16.00.
Kom og kig garvede spiller i kortene
eller få kort i hånden og spil selv!
Alle – uanset alder – er velkomne.

kr.

TLF 74 65 92 06

8750

Med dessert

Med forret og
dessert

kr.

kr.

10750 13150

LEVERES GRATIS OVERALT WWW.GODBUFFET.DK

blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved lev., og husk dep. for emballagen kr. 350.00

For 15. år i træk er der Søndervig Sandskulpturfestival.

Søndervig

Sandskulpturfestival

Der har været forsøgt
indbrud i en villa på
Konkel i Gråsten.
Ulla B. Pedersen, der
er tidligere slotsgartner
på Gråsten Slot, er blevet ansat som ny kirkegårdsleder på Bjerringbros kirkegård.
Bioanalytiker på
Sygehus Sønderjylland, Connie Øbro
Mouritsen, Gråsten,
har været i audiens på
Christiansborg Slot for
at takke Dronningen
for fortjenstmedaljen
i sølv.
Mandskoret Sønderborg får organisten fra
Kværs og Egernsund
Kirke, Hanne Storm,
som ny leder. 

Med afsæt i temaet “Livet under havoverfladen”
er 12.000 tons vestjysk sand blevet forvandlet og
formet til et mylder af havliv, Her kan man se
kæmpemæssige blåhvaler fra Nordatlanten boltrer sig
nær smukke og fantasifulde koralrev fra Stillehavet.
Det er 38 af verdens mest anerkendte
sandskulptører, som har udført opgaven med
at genskabe livet i de syv verdenshave.

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland,
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet,
klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.
“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Stenvej 15, Rinkenæs 6300 Gråsten
Telefon +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

Efter opsamling kører vi til Olsens Have i Bramming,
som vi ser. Middagsmaden indtager vi på en kro ved
Lønne. Derefter kører vi over Nymindegab, Hvide Sande
til Søndervig. Efter vi har set sandskulpturfestivalen
får i kaﬀe på Bundsbæk Mølle ved Skjern. Hjemturen
går over Grindsted, hvor vi undervejs får en hot dog.
Pris kr,- 650 som inkluderer bus, entré til Olsens Have
og Søndervig Sandskulpturfestival, rundstykke og
kaffe, middagsmad, eftermiddagskaffe og hot dog.
Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller
rejser@graastenavis.dk

Onsdag
6. september
OPSAMLINGSSTEDER

Afgang Kirketorvet,
Sønderborg . . . . . . . . . . . . kl. 7.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 7.20
Elektrikeren, Egernsund . . kl. 7.25
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.30
Bageren, Rinkenæs . . . . . . kl. 7.40
P-pladsen ved
Kruså Bankocenter . . . . . . kl. 8.00
Circle K, Industrivej 20
i Padborg . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05

BovAvis
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Uge 33 15. august 2017 9. årgang

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

Skolestart på Lyreskovskolen
med sommerfugle
Af Ditte Vennits Nielsen

Vi har fået nyt,
spændende og lækkert
menukort
Nørregade 36 • 6330 Padborg

+45 74 67 44 77

De 44 små 0. klasses
elever glædede sig
sammen med resten af eleverne på
Lyreskovskolen til det
nye skoleår.

"Har du haft en god
sommerferie?", spurgte de
to lærere Käte Glader og
Lisbeth Schaadt-Hansen de
nye elever.

De nye elever i 0. klasse
blev festligt budt velkommen af skolens øvrige
elever og lærere, der stod

i en flot flagallé foran
Lyreskovskolen.
0. årgang består af 26
drenge og 18 piger, som er
fordelt på to klasser. 

Kom ind eller bestil online • Følg os på Facebook

SALG AF




Køkkener
Vinduer
Døre

Alt i tømrer-,
snedker-, tag- samt
glarmesterarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · hh@byggemester.dk

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter
Oksekød*
Dansk
menukort

Mandag- fredag

7.- €

*750
Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Shalimar
RestaurantMellem ZOB
Indiske specialiteter

og gågaden
Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg
Tlf: + 49 461 79776232 / mobil: +49 176 32327283
ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00
Vi tager imod danske kroner

Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise

Årets første skoledag for
eleverne i 0. klasse blev en
uforglemmelig oplevelse.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 15.

Køkkenet lukket pga. ombygning

ONSDAG

den 16.

Køkkenet lukket pga. ombygning

TORSDAG den 17.

Køkkenet lukket pga. ombygning

FREDAG

den 18.

Køkkenet lukket pga. ombygning

LØRDAG

den 19.

Lasagne med salat

SØNDAG

den 20.

Bøf stroganoff med mos og surt

MANDAG den 21.

Kun

65,-

Pasta med kødsovs

Burger
fra

kr.

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

39,-

Frisk salatbar
Lille

kr.

29,-

Stor

kr.

59,-

Kan spises med det samme eller tages med
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

Ingen opgave er for lille

Tlf. 74 67 04 56
info@rudebeck-byg.dk

Industrivej 7 · 6330 Padborg

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

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

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN
& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

FRA 8.
AUGUST
LUKKET
HVER
TIRSDAG

Buﬀet
Alle dage
fra kl. 17.30-21.30

Voksen

14,90 €
Børn t.o.m 10 år

7,50 €

MAD UD AF HUSET

Kontakt os for buﬀet- eller menuforslag
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 -461 71628
Åbningstider: Mandag - søndag kl. 17-22 / Tirsdag lukket

Lige ved
Zur Krone

2

BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 20. august kl. 11.00
ved Erik Monrad

KOLLUND KIRKE
Søndag den 20. august kl. 9.30
ved Erik Monrad

HOLBØL
KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 20. august kl. 10.00
ved Marlys A. Uhrenholt

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 20. august kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 20. august kl. 9.00
ved Anne Mette Damgaard

VARNÆS KIRKE
Søndag den 20. august kl. 10.00
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

Lyren blev fejret for
18. år i træk
Af Ditte Vennits Nielsen

Der var mandag 35
deltagere til årsmødet i
Lyrelauget.
Foreningen har det formål
at pleje og passe på Piet
Heins flotte skulptur
”Lyren” i rundkørslen
Omfartsvejen/Tøndervej i
Padborg.
Efter årsmødet blev der
sat flag ved Lyren og skålet

i champagne og råbt hurra.
Herefter blev der traditionen tro spist stegt flæsk
med persillesovs.
Lyrelauget har 120 private
medlemmer og virksomhedsmedlemmer, og de har
fået den opgave at etablere
en ny skulptur på den anden side af motorvejen i
retning mod Tinglev.
Bestyrelsen består af 4
personer. Anders Jessen er
formand, John Jensen er

Min kære mand, vor kære far, svigerfar, morfar og farfar

Leif Rossen
er efter lang tids svær sygdom stille sovet ind i en alder af 69 år
Padborg, den 28. juli 2017
På familiens vegne
Lis Rossen
Bisættelsen har fundet sted

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Deltagerne i årsmødet i
Lyrelauget var naturligvis forbi Lyren.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

kasserer, og Lorens Nielsen
og Henrik Schroll er menige bestyrelsesmedlemmer.
Der blev på årsmødet lavet en vedtægtsændring, så
bestyrelsen fremover består
af mindst fire medlemmer.
Nyt medlem blev Finn
Sørensen. 

Mindeord om æresmedlem i
BOV IF Harald Christensen
Harald Christensen døde
onsdag den 5. juli, 85 år
gammel. Harald har gennem Bov IF’s historie fra
begyndelsen af 1970’erne
udført et fantastisk stykke
arbejde til stor glæde for
idrætslivet i Bov området.
Han var med, da man ved
frivilligt arbejde byggede
Grænsehal 1, han var med,
da de første Grænsefester

blev arrangeret. Senere
var det arbejdet i Bov IF
Støtteklub, der blev det
store arbejdsfelt. Banko
i Forsamlingshuset i
Kruså og det store banko
ved årets Grænsefest, og
selvfølgelig deltog han
også som hjælper til en
masse af de forskellige
fester, som man tidligere
lavede i Grænsehallerne

for at forbedre foreningens
økonomi. Bov IF julekalenderen kom til i midten
af 80’erne. Der er tale om
rigtig store økonomiske
midler, der gjorde en
forskel, som han har været
med til at samle ind til Bov
IF gennem tiderne. Harald
var også en af initiativtagerne til ældrebadminton, som
endnu er en stor succes hver

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Dødsfald

En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Ingrid Nehrkorn, Felsted,
er død, 90 år. 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

mandag og onsdag formiddag i Grænsehallerne.
Harald Christensen var
indtil kræfterne ikke slog
til mere også altid en trofast
gæst til årets Bov IF fest, og
selvfølgelig deltog han også
i årets generalforsamling.
Jo, Harald var en rigtig Bov
IF’er, der med rette kunne
bære sin æresnål med
stolthed. Ære være Haralds
minde.
På vegne af Bov IF
Hovedforening – Folke
Kryger

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

Svend Hedegaard

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

Varnæs

redaktion@bovavis.dk

Bovrup
Felsted

OPLAG: 15.886
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Gråsten
Egernsund

Post Danmark
TRYK:

Kværs

Vester Sottrup

Holbøl
Fårhus

OTM Avistryk A/S Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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

Grafisk 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

Reporter
Jonas
Kjærsgaard
Tlf. 2311 9822

Reporter
Kira Bonde
Andersen
Telefon 30 53 06 36

3

Åbent alle
ugens dage

7-21
REMA1000
Juice

Müslibar
Pakke med 6 stk

5 stk pr. pakke

5.4,- pr liter

10.-

MEGET MERE SKOLESTART

Grønne druer, pærer,
nektariner eller blommer
Kl. 1 udenlandske 1 kg

10.Pr. bakke

Gælder fra onsdag den 16. august til og med lørdag den 19. august

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Købmand
Kim
Nicolajsen

4

www.optik-hallmann.dk

Spar penge til ferien

2 Briller –
1 Pris

Enkeltstyrke –
2 briller – 1 pris

Flerstyrke –
2 briller – 1 pris

Briller + solbriller inkl. glas i
enkeltstyrke index 1,5 og stel i alt*

Briller + solbriller inkl. glas i
fl erstyrke og stel i alt*

Fra kr.

o p t il

-50%

nge
p å m aar e s te l
v
e
k
r
æ
m

990,–

Super antirefl eks med hærdning**

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

Lone og Lars fylder 50 år
Hjerteligt tillykke med fødselsdagen.
Vi glæder os til at fejre jer to sammen med Vibeke på lørdag.
Kærligst mor / svigermor

Super antirefl eks med hærdning**

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

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

3.900,–

*på udvalgte stel. **Super antirefl eks, hærdning og bredt læsefelt kun ved alm. briller ikke ved solbriller.
Alle tilbud gælder frem til 31.08.2017. Gælder for et køb af 2 briller i samme styrke. Dette tilbud kan ikke
kombineres med andre rabatkuponer eller specialtilbud.

Brillerne er et eksempel

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

Fra kr.

Stenhuggeri

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

Weekendåbent
efter aftale

Byrådsmedlem Lars
Kristensen (V) fylder 50 år
Af Ditte Vennits Nielsen

Byrådsmedlem Lars
Kristensen (V), Bov,
fylder torsdag den 17.
august 50 år.
Han er sammen med sin
tvillingesøster Lone født og
opvokset i Kruså og bor i
dag sammen med sin kone
Vibeke i Bov.
Lars er til daglig ansat
som produktchef ved Hella
A/S og har siden 2014
været medlem af Aabenraa
Byråd, hvor han er medlem
af økonomiudvalget, socialog sundhedsudvalget samt

arbejdsmarkedsudvalget.
Lars Kristensen er desuden
frivillig brandmand i Bov.
Lars og Vibeke har 2
voksne døtre, og den
sparsomme fritid nyder de i
parrets dejlige sommerhus i
Vemmingbund.
Festen holdes sammen
med Lone og Vibeke i
familiære omgivelser på
lørdag. 

Byrådsmedlem Lars
Kristensen fylder 50 år.

BOV IF INVITERER ALLE
TIL SPORTSDAG D. 19/08

for hele familien

Besøg Blå Kors Genbrug
Nyhed: 1/2 pris på al beklædning og fodtøj den
første lørdag i hver måned.

• Bowling turnering
• Zumba opvisning
• Lær om Cricket
• Udendørstræning Håndbold
• Petanque turnering på græs
• Løbetræning med Løb og Motion
• Fodbold Panabanna banen
• Fodbold opvisningskamp
• Prøv kræfter med Badminton og Tennis
• DGI fortæller om Floorball
• Rundbold
• Gratis Hoppeborg og legeredskaber
• Sønderjysk kaffebord og meget mere...

Kom og vær med!

Vi modtager gerne gode brugte varer
såsom tøj, møbler, ting og sager.
Gratis: Afhentning af møbler og dødsboer - Ring og aftal nærmere.
Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17,
1. lør i md. 10-14.
Find os på Okslundvej 3, 6330 Padborg.
Tlf. 3091 3028.

LÆS MERE PÅ VORES
HJEMMESIDE WWW.BOVIF.DK
ELLER

FIND OS PÅ FACEBOOK
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væG-tiL-væG tæPPer

træGu

Vinyler

÷25%
Tina Christiansen og Bente Smedegaard er parat til at byde kunderne velkommen i den nye
tøjbutik i Padborg.
Foto Ditte Vennits Nielsen

Bentes Shop flytter i
nye lokaler
Af Ditte Vennits Nielsen

Bentes Shop åbner
onsdag sin nye tøjbutik
i Padborg Torvecenter.
Tøjbutikken er flot og oser
af god karma.
De nye dessiner kommer
rigtigt til deres rette, og

kunderne kan finde tøj
fra bl.a. Zoye, Street One,

Cecil, Handberg, Zizzi,
Zhenzi og Just d´luxe.
Bentes Shop sælger tøj fra
str. 36 og helt op til str. 56.
Desuden sælger hun tasker, accessoires fra Dansk
Smykkekunst og billige
tørklæder.

Tæpperester

÷50%

ask lokE
3-stavs hv

Konstrueret
Stærk gulvlak
30 års garant

træGu

pr. M2 kun

129,-

r
n på lager vare
KuNU!!
er det forår - LUk
SoLeN iNd
spar
70,-

Åbningstiden er onsdag,
torsdag, fredag og lørdag.
Butikken har lukket mandage og tirsdage.
På åbningsdagen er der
en konkurrence, hvor 2
kunder kan blive de heldige
vindere af gavekort på 500
kroner. 

Se deN N
i ga

- men lad dig ikke blænde

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

Sisseck
ÅBNINGSTIDER:
Boligudstyr
MANDAG - FREDAG

ask plan

rustikke plank
Stærk hvidpig
Limfrit kliksys

normalpr
249,- pr.

KL. 9.30 - 17.30

KLinKer

Vi kommer
LØRDAG
i dit
hjem
KL. 9.30
-12.30
HELT
GRATIS
og giver professionel
rådgivning til
husets nye
solgardiner.

Nyåbning
Solgardiner

Eg hv
plank

Begrænset par

Pr. m2 nu ku

væG-

W
a

Vi har alle
løsninger indenfor

Onsdag den 16. agust

EgE Cantana plain jubi

fv

Pr. m2
nu kun

Dansk produceret tæppe i Cantana fibre med 10 års boliggaranti mod gennemslid, falmning og pletter. Permanent antistatisk og antismudsbehandlet.
Dansk produceret gummibagside. Fås i grå. Bredde 400 cm. Vejl. pr. m2 199,-

MEtEor X

Glaseret genn
nato klinke i X
Str. 40 x 80 c

ÅBNINGSTIDER Stort udvalg i tæpper, trægulve, linoleum, vinyl og SolafSkærmning. vi udfø
garant XXXXXX by
Onsdag til fredag kl. 10-17.30 og lørdag
kl. 10-12.30
HÅndVærkEr
Hf sdljfsd flsdkjfldskfj

fradrag
Zoey
Lad os lægge gulvet og få
tilskud til arbejdslønnen.
Spørg gerne for mere info.

Tørklæder
kun

kr.

Nyt
smykkemærke
Skovhuus

100,-

Smarte
nye
tasker

Xxxxxx vej 00
Xxxx Postnr · 00 00 00 00

www.garant .nu

ÅbningstidEr:
ManDaG - FreDaG: 00.00 - 00.00
LørDaG: 0.00 - 00.00

Åbningskonkurrence
Vind ét af 2 gavekort
à kr.

500,Torvegade 10 ∙ 6330 Padborg ∙ tlf. 5352 1858 ∙
Dametøj fra str. 36-56
ÅBNINGSTIDER Onsdag - fredag 10-17.30, Lørdag 10-12.30
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Hørt ved Lyren
3F bygningen, der ligger på hjørnet af Kilen
og Omfartsvejen i Padborg, er blevet lejet ud
til firmaet Køkken24.
Bygningen var senest
lejet ud til Krone Fleet,
men har stået tom i
godt et års tid.
Mange lokale fra
Padborg overværede
koncerten med Robbie
Williams i Parken i København, og de fik en
helt fantastisk oplevelse
sammen med 50.000
andre mennesker.
Da shelteren ved Lyreskov Krolf blev indviet
mødte flere kendte ansigter op, bl.a. formand
for udvalget for teknik
og miljø, Bent Sørensen, skoleleder Jon Sønderby og repræsentanter fra Lyreskovstien.
Leif Andersen, mangeårigt byrådsmedlem for
Venstre, fyldte lørdag
70 år. Festen blev fejret med 58 gæster på
Holbøl Landbohjem,
og Cosmus´ børnebørn
leverede musikken.
Da Bentes Shop holdt
3 forrygende dage i sin
gamle butik, var der
enormt travlt. Specielt
den sidste dag, hvor
alt tøjet blot kostede
50 kr.,blev tingene
simpelthen revet ned
af bøjlerne. Kunderne
stod i kø helt ude på
fortovet for at handle.
En beboer på Bovvej i
Padborg pågreb søndag
nat en ung hætteklædt
knægt, der kom løbende tværs igennem beboerens have. Drengen
påstod, der var nogen
efter ham, og derfor
havde han skudt genvej
gennem haven. 

Der var godt 150 mennesker til indvielsen af den nye shelter ved Lyreskov Krolfbane.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Næstformand for Syd Energi Vækstpulje, Per Holm, klipper
snoren, mens Kaj Jürgensen fra Ældre Sagen i Bov ser til.

Foto Ditte Vennits Nielsen

150 til indvielse af shelter ved
Lyreskov krolfbanen i Bov
Af Ditte Vennits Nielsen

Det var et smukt vejr, da
150 mennesker overværede
indvielsen af den flotte nye

shelter, der er blevet bygget
i forbindelse med Lyreskov
Krolf, som Ældre Sagen
Bov står for.
Dagen startede med

Historisk Forening for
Bov og Holbøl Sogne

Sommerudflugt
Årets tur ud i det blå

Fredag den 1. september 2017
Bussen kører fra:
Grænsehallerne i Kruså kl. 9.30
Bov Kirke kl. 9.40
Oldemorstoft kl. 9.50
Pris kr. 250,- pr. deltager
Tilmelding på 74 67 36 25
fra fredag den 18. august kl. 10.00

Rønshaves Venner
afholder

RØNSHAVELØBET
Lørdag den 2. september kl. 11.00

For beboere, deres familier og
lokalbefolkningen samt alle andre, der har
lyst til at støtte vores dejlige plejehjem.
Ruter: 4,2 km eller 300 m
Deltagergebyr: Voksne kr. 50,- Børn kr. 25,Forskellige salgsboder med grillpølser, kaffe og kage.
Overraskelse til alle børn!
Tilmelding senest den 25. august til:
Jonna Andersen 30271254 (mobilePay)
Kirsten Vinther 21529441 (mobilePay)
Jonna Skau 74671904
Rønshaveløbet er sponsoreret af:
SuperBrugsen Padborg - Bager Nielsen H. P. Therkelsen - Kontor Syd – TransCargo
Overskuddet går til Rønshaves Venner

en gang krolf på den
nyklippede græsplæne nær
Lyreskovskolen.
Efter et par taler blev snoren klippet af næstformand

for Syd Energi Vækstpulje,
Per Holm, og formand for
Ældre Sagen i Bov, Claus
Lund-Olesen, takkede
for det store initiativ og

glædede sig over de mange
fremmødte.
Grillpølserne fik herefter
ben at gå på og blev skyllet
ned af en iskold øl. 

Ud i det blå med
mange overraskelser
Af Gunnar Hattesen

Når Historisk Forening
for Bov og Holbøl Sogne
fredag den 1. september atter drager på sin
utraditionelle sommerudflugt, vil det også i
år være helt uden uden
rød tråd, men med
mange overraskelser.
Turen går over syv poster.
Og den vil indebære fortællinger om ro og inderlighed, dansk industri, når
vuggen var bedst, Murphys
Lov, når den var værst,
fest og fornøjelse hver en
lørdag aften, jul hele året

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

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

og en jagt af dimensioner.
Hele vejen igennem vil der
traditionen tro være servering. For danskerne husker
intet, uden at smagsløgene
hjælper til.
Som vanligt fylder
foreningen en bus. Og
råt og brutalt meddeler
foreningen, at de 50 pladser
går efter systemet “først til
mølle”. Det er fredag den
18. august klokken 10, at
foreningens medlemmer
skal være på spring ved
telefonen. For først på dette
tidspunkt åbner sekretær
Erik Broe Petersen streng,
men retfærdig telefonen for
tilmeldinger.

Journalist Torben Ølholm
har attter lagt et program
for en utraditionel tur. Og
han lover deltagerne, at
de ikke behøver at sætte
kartoflerne klar inden, de
tager af sted. Det er mere
vigtigt, at fodskamlerne
står på plads, når de vender
hjem. Og de må også gerne
holde hovedet klart, så der
er fri bane for nye og gamle
historier.
Sidste års stærke marketenderhold med skafferne
Jens Michelsen og Per Ihle
står atter klar. Så alt skulle
være ved det gamle - og det
nye. 

17 spillede skat
Padborg Skatklub samlede
17 spillere til klubaften på
Valdemarshus.
1. runde
Nr. 1 Aage Juhl, Padborg,
1672 point
Nr. 2 Hans Bonde, Bov,
1289 point

Nr. 3 Svend Åge Thielsen,
Holbøl, 1243 point
2. runde
Nr. 1 Hans Bonde, Bov,
1152 point
Nr. 2 Arthur Beuschau,
Kollund, 860 point
Nr. 3 Aage Juhl, Padborg,
856 point. 
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SLUTSPURT

Du kan nå det endnu -Kom ind og

Der er 70% rabat på de sidste sommervarer hos Hermann & Sögaard.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Slutspurt giver travlhed
Af Ditte Vennits Nielsen

De tre søde ansatte hos
tøjbutikken Hermann &
Sögaard i Padborg har haft
et travlt udsalg. For at få
de sidste sommervarer helt
væk, sælger tøjbutikken

nu de fleste af varerne med
70% rabat.
"Vi vil gerne have plads til
den nye flotte efterårskollektion, som gradvist kommer ind af døren. Derfor
skal vi have alt sommertøjet
helt væk med nogle gode

rabatter", siger Jonna
Hermann.
Pigerne glæder sig til at
vise kunderne den nye
trend, som de er sikre på
falder i deres smag. 

MASAI
BESSIE
C·RO
2·BIZ
MICHA
MANSTED
SOYACONCEPT
NÜMPH
SOULMATE
MINUS
ONE TWO LUXZUZ
FRANDSEN
ETAGE
CPH SHOES
LISBETH MERRILD
QNUZ
JK NECKLESS
DECOY

Spar op til

70%
* Undtaget er alle de
nye efterårsvarer
ÅBNINGSTIDER
Mandag- fredag
kl. 10.00 - 17.30
Lørdag
kl. 9.30 - 12.30

Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43

Olieskift
& Bilvask

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

Olieskift

med filter

Vi har også LongLife olie til din bil
Priser fra:

4-cylinder
benzinmotor

4-cylinder
dieselmotor

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

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

Alle priser er inkl. max 4 liter olie.

Olieskift uden
tidsbestilling

Bilvask
45,79,59,109,-

Børstevask og tørring.

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

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

09.00 - 17.00

Lukket alle lørdage
i juli, august
samt december

www.krusaa-auto-service.dk · facebook.com/KrusaaAutoService
Altid god service
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Bertel Haarder taler i Holbøl

Richard Ragnvald spredte god stemning hos publikum i Padborg. Foto Ditte Vennits Nielsen

Ragnvald skabte
god stemning
Af Ditte Vennits Nielsen

Stemningen steg nogle
grader, da sangeren Richard
Ragnvald besteg en

overdækket varevogn, der
fredag udgjorde scenen
foran SuperBrugsen i
Padborg.
Han slog ud med armene

og sang blandt andet klassikeren "Kære lille mormor"
og det veloplagte publikum
sang med.
Richard Ragnvald leverede varen med sine gode
gamle danskpop hits. Han
var nærværende, han smilte
og der blev klappet ved
bordene 

Minikrydstogt på

Kielerkanalen
Onsdag den 20. september
Det er en udflugt, der vil stå i søfartens
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895,
den er 98 km lang og her sejler ca.
50.000 skibe igennem om året.

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg ... 7.15
Nybøl Kirke ......................7.30
Broager Kirke................... 7.35

Efter opsamling kører vi direkte til Rendsborg. Her
går vi ombord på skibet. Kursen sættes mod Kiel,
hvor vi undervejs skal nyde en dejlig buffet. Vores
spændende sejltur tager ca. 4 timer. Vores bus
venter på os i Kiel, hvor vi får en rundvisning.

Ahlmannsparken Gråsten .7.45

Mæt af dagens indtryk kører vi over Egernførde
og Slesvig og er hjemme ved 17-tiden.

Kruså Bankocenter ...........8.10

Pris kr. 695,- som dækker bus,
guide, sejltur og buffet.

Egernsund Elektriker ........7.40

Bertel Haarder gæster sit fødesogn.
Af Gunnar Hattesen

Tidligere kirkeminster
Bertel Haarder taler
tirsdag den 5. september kl. 14.30 på Holbøl
Landbohjem. Her vil
den erfarne politiker
tale om ”Kirke, kultur
og danskhed”.
For nogle vil Bertel
Haarder altid være det borgerlige, intellektuelle fyrtårn, som lyser op i Venstre.
For andre er han kendetegnet ved sit engagement
og temperament og ikke
en, man ikke skal nærme
sig, når han har hovedpine
og er på vej i teateret, mens
han for andre igen er et
festligt menneske, som med
højskolen i ryggen værner
om det sociale fællesskab og
de bærende danske værdier.

Arkivbillede

Med Bertel Haarders
imponerende CV, som
bl.a. tæller 7906 dage på
forskellige ministerposter,
herunder som undervisningsminister, integrationsminister, indenrigsminister
og kirke og kulturminister,
er han selvskrevet ved et
foredrag om kirke, kultur
og danskhed.
Men det er ikke kun
derfor, han er inviteret;
Bertel Haarder er født og
opvokset i Holbøl sogn
på Rønshoved Højskole,
- og læser man hans
erindringer fra barndommen ved det lille fiskerleje
ved Flensborg fjord, hvor
Okseøerne, Gendarmstien,
og ”Tyskland ovre på den
anden side” er en del af
barndommen og udgangspunktet for tilværelsen,
er det en fortælling som

kalder minder og genkendelige billeder frem hos
mange fra området.
Foredraget er arrangeret
i samarbejde med Bov,
Felsted, Varnæs, Kliplev og
Ensted sogne og afholdes
på Holbøl Landbohjem.
Alle er velkomne.
Foredraget koster 75
kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding helst via www.
holbolkirke.dk og ellers
kirkekontoret i Bov tlf.
74-670917.
Inden foredraget er
Holbøl Kirke åben for interesserede og fra kl. 14 til
14.30 vil Marius Nørgaard,
formand for menighedsrådet i Bov, fylde kirkerummet med smukke toner fra
kirkeorglet. 

Rinkenæs Bager ................ 7.55
Annies Kiosk, Sønderhav . 8.00
Bov Kirke..........................8.15
Cirkel K, Padborg ............ 8.20

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

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

Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

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

Første skoledag på Grænseegnens Friskole

Af Per Ihle

De 118 elever i
Grænseegnens Friskole
startede traditionen
tro 1. skoledag søndag
i Holbøl Kirke, hvor
sognepræst Marlys
Udrenholt havde bedt
forårets konfirmander
om at stå for indgangsog udgangsbøn.
Grænseegnens Friskole havde
søndag skolestart.

Minikrydstogt fra

Rendsborg til Brunsbüttel
med ophold i Glückstadt

Efter gudstjenesten blev 118
balloner sendt til himmels
med ønsket om et velsignet
nyt skoleår
På skolen blev alle nye børn
løftet ind i skolens fællesskab, også en tradition, som
både nye og gamle elever ser
frem til.
De nye 0. klasser fik deres
“Schultüte”, som er en tysk
tradition, som skolen har
valgt at indføre, fordi vi har
tidlig sprogstart.
Lærerne sang en
❤
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“opbyggelig” sang til eleverne om alle de ting de “skal” i
det kommende skoleår.
”Hvad skal vi gøre med
de frække unger”, som blev
sunget på melodien What
shall we do with the drunken sailor, og det var ikke
småting, som lærerne havde
tænkt, de skulle.
Efter en god times hygge
ude i klasserne og kaffe til
forældre og bedsteforældre
var der lav-selv-pita. 

KONCERT
Lørdag den 7. oktober kl. 19 i hal 3

Fredag den 1. september
Vi krydser den dansk-tyske grænse og kører til
Rendsborg, hvor vi stiger om bord på vores skib.
Her spiser vi en lækker buffet, mens vi sejler
fra Rendsborg til den historiske havneby
Brunsbüttel, der ligger ved Elbens munding.
Sejlturen varer 4 timer og undervejs
passerer vi Ditmarsken.
Derefter kører vi til fæstningsbyen Glückstadt, der
blev grundlagt af Christian IV i 1617. Hensigten
var at etablere en konkurrent til Hamborg.
Vi er hjemme ved 20-tiden.
Pris kr. 695,- som inkluderer bus, sejltur,
guide, buffet og ophold i Glückstadt.

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg .. 8.30
Nybøl Kirke ......................8.45
Broager Kirke.................. 8.50
Egernsund Elektriker ........8.55
Ahlmannsparken Gråsten 9.00
Rinkenæs Bager ................9.10
Annies Kiosk, Sønderhav .. 9.15
Kollund Elektrikeren ....... 9.20
Kruså Bankocenter ...........9.25
Bov Kirke......................... 9.30
Cirkel K, Padborg .............9.35

Billetter kan købes via www.gransehallerne.dk

Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Harkærvej 13, DK-6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
www.gransehallerne.dk
kontor@gransehallerne.dk

BovAvis
Annonce - Kvart side Bov Bladet - Koncert.indd 1

10-08-2017 07:19:27
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Din lokale håndværker
Grænseegnens Bridgeklub
modtager 30.000 kr.

v/ malermester

Af Ditte Vennits Nielsen

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Grænseegnens
Bridgeklub har modtaget en donation fra
Sydbanks Fondsmidler
på 30.000 kroner.

der modtog den flotte donation af filialchef Martin
Christensen i forbindelse med drop-in bridge i
Grænsehallen.

"Er der altid så mange
spillere", udbrød Martin
Christensen spontant.
"Lige nu er der sommerferie, hvorfor det er

drop-in bridge, for ellers er
vi et langt større antal til
vores mandags bridge", lød
replikken fra Mette Elbech
Jakobsen. 

Det var en glad formand
Mette Elbech Jakobsen,

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

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

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

J.C. Transport
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.

Grænseegnens Bridgeklub
modtager donation på
30.000 kroner.
Foto Thorwald Christiansen

Vognmandsﬁrmaet

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

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

Monika Petersen
Malermester

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

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

NYHED
NYHED

AJ
AJ

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

Bordlampe
Bordlampe
i nye
i nye
farver
farver
Design:
Design:
Arne
Arne
Jacobsen
Jacobsen

.dk
bsen
-jaco sen.dk
h
t
e
n
b
n
o
kj@ke nnet h-jac
.ke
www

Malermester

Ring og få et uforpligtende tilbud

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S

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

Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Vi er specialister
i tryghed

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

NYHED

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

Mail: info@elis.dk

Semu Luftværktøj

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

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Kvik i replikken
og fylder 75 år
Af Gunnar Hattesen

Jørgen Jørgensen,
Holbøl, fylder søndag
den 20. august 75 år.
Han er en mand med en
fin lune, kvik i replikken og
spreder altid godt humør.
Han er født og opvokset
i Assens, og har holdt fast i
sin fynske dialekt.
Han kom til Holbøl i
1971, hvor han fik ansættelse som salgskonsulent i

Vis Herreds Lokalforening,
som senere blev til DLG.
Han blev hurtigt en kendt
og afholdt mand hos egnens landmænd.
Jørgen Jørgensen er meget
lokalhistorisk interesseret,
og er revisor i Historisk
Forening for Bov og Holbøl
Sogne.
Desuden elsker han at gå
på jagt.
Fødselsdagen fejres på
Holbøl Landbohjem. 
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...Jetzt wird’s heissss!...
Steaks
tilberedt på lavagrill
flere variationer...
DubrovnikBalkan
specialeter
Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520

www.essen-in-flensburg.de / dk
Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520
Gratis parkering når du besøger vores restaurant....
(til parkeringshuset Rote Strasse 15-17)
Sådan gør du! Aflevér billetten i restauranten og få
refunderet beløbet.

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

RENSERI
OG SKRÆDDERI

BESKYT DIT HUSTAG

FERIELUKKET UGE 33
Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20
24955 Harrislee • Tlf +49 461 73126
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 9 - 18 · Lørdag kl. 9 - 12

Vi giver 50% rabat
på rengøring af tag, imprægnering,
malerarbejde og facade renovering

Nye C’Joy-modeller fra
Vi forhandler også:

Gr æske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197
www.taverna-olympia-flensburg.de

Find os ved Scandinavian Park

SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH
Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt
Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk

www.fischer-die-cleaner.de
Tlf. 0049-151-15 530 561 eller tlf. 5222 3170
Lundtoft

Felsted Krolfklub holdt stort stævne
Af Ditte Vennits Nielsen

Et rekordstort antal krolfspillere nød solskinsdagen
på krolfbanen i Felsted.
Her havde Felsted
Krolfklub indbudt til
stævne. 140 deltagere fra
Hans Peter Hansen, Felsted,
og formand for Aabenraa
Krolf Harry Christiansen,
som hjælper med papirarbejde. Der blev kæmpet om
point i krolfspillet.
 Fotos Ditte Vennits Nielsen

Felsted, Aabenraa, Bevtoft,
Løgumkloster, Holbøl og
Kruså dystede dagen igennem i det muntre spil. 

Tlf:+45
+457468
7468 8628
8628 ** CVR
Tlf:
CVR17798987
17798987

Lørdag den 2. september 2017
På og omkring “Den Gyldne Løve” ved Varnæsvig

a:
Årets tem

Hjertet
Alle er
velkomne

Se mere på:

www.aktivigdag.dk
VarnaesvigAktivigdag
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Kohberg
Herkules
rugbrød

Spar i Felsted får
friskt bagerbrød

Sunlolly
drik
125 ml

Butikschef Karim Niazi og
bagermester Thomas
Brogaard sørger for friskbagt
bagerbrød i Felsted.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

1 kg

6. PAKKE

5.PR. STK

10.-

Af Ditte Vennits Nielsen

Det går rigtigt godt for
butikschef Karim Niazi i
Spar Felsted. Butikken
er i klar fremgang,
og han får hele tiden
nye gode idéer til
videreudvikling af
dagligvarebutikken.

SKARP PRIS

Yoggi
yoghurt

K-salat
Flere varianter

Flere varianter

Det seneste nye tiltag er
friskt bagt kvalitets bagerbrød fra Brogaards Bageri i
Tinglev.
Bagermester Thomas
Brogaard har været selvstændig bager i 12 år, og
hans langtids hævede brød
høster stor anerkendelse hos
kunderne.

Karim Niazi og Thomas
Brogaard kender hinanden
fra Karims tid i Tønder, og
derfor kontaktede Karim
Brogaards bageri for at indbyde til et samarbejde.
Det startede i sidste uge.
Succesen er allerede så
stor, at der de første dage
hurtigt blev udsolgt af det
lækre brød. Produktionen
er derfor sat i vejret, og nu
bliver der leveret brød 1-2
gange dagligt for at i møde
kundernes behov.
Indenfor kort tid bliver
der sat en kølemontre op,
så der også tilbydes delikate
kager. Desuden bliver det
muligt at lave bestillinger i
form af kagemænd, lagkager og andet til fødselsdage,
receptioner og fester. 

PR. BÆGER

10.SKARP PRIS

Merrild kaffe

PR. STK

400-500 g
mellemristet
el koffeinlet

10.Franskbrød

med hvide birkes
Normalpris kr. 24,95

Martha og Kai Jessen er et aktivt diamantbrudepar.

PR. POSE

ED
NYisH
kbagt

Fr
d fra
bagermesterbrø ri i PR. STK
ge
ba
ds
ar
Broga
Tinglev

15.-

37.SKARP PRIS

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa - 7468 5109
ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 8. august til og med fredag den 11. august 2017.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Diamantbryllup i
taknemmelighed
Af Gunnar Hattesen

Martha og Kai Jessen,
Lundtoftvej 5K, Kliplev,
runder et hjørne, som
er få forundt. Torsdag
den 17. august har de
været gift i 60 år.

Martha (78) og Kai Jessen
(79) har delt et aktivt liv
sammen som hustru og
ægtemand.
De har indrettet sig godt i
hus og have, hvor alt bliver
holdt i fin orden.
Martha er fra Kværs og
har altid passet det hjemlige

Foto Jimmy Christensen

og er også kendt for sit gode
bagværk.
Kai er født og opvokset
i Uge. Han var fabrikant,
og drev fra 1965 til 1987
maskinfabrikken JEKA i
Kliplev, som beskæftigede
op mod 100 medarbejdere.
I ægteskabet er der opvokset fire børn, og parret har
8 børnebørn og 7 oldebørn.
Der er ingen
morgensang. 

