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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Alle dage kl. 7.00-19.00

FREDAGSTILBUD 

FRA KL. 10.00

Delikatessen tilbyder
SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød fl ere slags,
frit valg

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Pr. stk. 

20,-

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 06  6. februar 2018 10. årgang

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp    Gråsten    Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse 
med momsindberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst 
samt indberetning af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

Smørrebrødsfestival
Fredag den 16. februar kl. 18.30
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 158,-
Børn under 12 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ½ pris
AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener Art med tilbehør   .  .  .  .  . kr. 130,-
Stort � ot stjerneskud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 90,- 
Hver fredag: 5 stk smørrebrød .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  125,-

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

HUSK AT

RESERVERE BORD

OBS! Ny adresse: Sundsnæs 2 · Gråsten
kjems.dk · Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

hurtigt - kompetent - høfligt
Jeg løser dine tekniske problemer

Ring til Allan Greve på 25 46 00 55

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Vi gør skat og
regnskab forståeligt

  Økonomisk overblik
på forkant og 
derved muligheden 
for at reagere på 
markedsudviklingen

  Vi beskæftiger os med 
alt inden for bogholderi, 
regnskab og skat

  Vi taler et sprog 
du forstår!

Sct. Nicolai Gade 1, 1. sal · 6200 Aabenraa
Tlf. 29 84 75 41 · E-mail: info@tal-link.dk · www.tal-link.dk

Alt inden for blikkenslagerarbejde
Christian Olsen

BLIKKENSLAGER MED 
OVER 10 ÅRS ERFARING

Smedevej 8, Broager - www.broagerblik.dk - info@broagerblik.dk

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
på mobil 26 39 29 02

Vi er specialister indenfor beklædning 
og inddækning, lige fra kviste, 

skorstene, gavle og facader i holdbare 
og vedligeholdelsesfrie materialer.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

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

Lækker menu to 
go bestående af:

Lækre bøffer,
vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Brød
Vin

GRÅSTEN · PADBORG

Løs vægt 
slik

FRIT VALG

HALV PRIS

FREDAGSTILBUD

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

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

TELEFON 7467 3334

P A D B O R G

Pr. pk. 

20,-
Pr. pk. 

3995

Pr. stk.

2995
Pr. stk.

4995
Pr. stk.

40,-

Pr. ½  kg. 

1995

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO

Kun kr.   100,-Pr person

TILBUD GÆLDER 

TORSDAG, FREDAG 
OG LØRDAG 

SLAGTEREN TILBYDER
Kyllingebrystfi let
Dansk, 450 g

SLAGTEREN TILBYDER
Ribbensteg

SLAGTEREN TILBYDER
Flæsk i skiver
800 g

DELIKATESSEN TILBYDER
Husets tærte
fl ere slags

DELIKATESSEN TILBYDER
Luksus stjerneskud

DELIKATESSEN TILBYDER
Pølser fra Als Pølser
Vælg mellem jagt-,
madagaskar-,
kød-, eller
chilipølse

GAMMELDAGS FASTELAVNSBOLLER
Den gode gamle opskrift...

Pr. 100 g

7 
95

BEGRÆNSET PARTI
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BEGRÆNSET PARTI

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 6. februar til og med lørdag den 10. februar 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Ta’ 8 stk.

15,-

FLERE SLAGS

FRIT VALG

FRIT VALG

UNDER ½ PRIS

Frit valg

8,-
Ta’ 8 stk.

15,-

Pr. stk.

10,-

Pr. stk.

89,-

Pr. ps.

15,-
Pr. ps.

10,-

Pr. stk.

25,-
Pr. stk.

22,-

Pr. stk.

25,-
Ta’ 2 bdt.

10,-

Store fl otte
vinterroser
12 cm potte

Påskeliljer 
”sovende”

Porrer
Dk, kl. 1, bdt.
med 3 stk.

eller Broccoli
kl. 1

BLOMSTERAFD. TILBYDERFRUGT/GRØNT TILBYDER

Böklunder 
minisalami
ps. med 10 stk.

Buko smelteost
250 g, vælg mellem bacon, 
champignon, skinke eller reje

Kims chips
100-200 g,
fl ere varianter

Højer spegepølse
275 g, vælg mellem skinke-, 
sønderjysk-, okse-, kartoffel-,
eller hvidløg, frit valg

Neutral storvask 1,2 kg

eller Neutral fl ydende
white, color, black, 1070 ml.,
frit valg 

Mammen ost
Danbo 45+, ML 26%,
ca. 2,1 kg.

Løs frugt
vælg mellem æbler, 
pærer, bananer, kiwi, 
appelsiner
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com - Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den  6. februar  kl.  9.30 Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Tirsdag den  6. februar  kl. 19.00 Læsekreds i Præstegården
Søndag den 11. februar  kl. 11.00 Fastelavnsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 11. februar  kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Kværs kirke
Tirsdag den 13. februar  kl.  9.30 Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Søndag den 18. februar  kl.  9.30  Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 18. februar  kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 20. februar  kl.  9.30 Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Onsdag den 21. februar  kl.  19.30 Stillegudstjeneste i Kværs
Torsdag den 22. februar  kl.  19.00 Menighedsrådsmøde i Kværs 
Søndag den 25. februar  kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 27. februar  kl.  9.30 Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Tirsdag den 27. februar  kl. 19.00  Fortællegudstjeneste i Adsbøl kirke
Onsdag den 28. februar  kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Bekendtgørelse

Pastoratet Gråsten – Adsbøl og Kværs ophæves med virkning fra 
1. april 2018. Det betyder, at Kværs sogn og Gråsten-Adsbøl sogn 
ikke har et formaliseret samarbejde med 2 ansatte præster.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen betjener frem over Gråsten 
Slotskirke samt Adsbøl kirke. I Kværs sogn ansættes en sognepræst 
per 1. april med bistandsforpligtigelse i Gråsten og Adsbøl.

Er man i tvivl om hvilken betydning det får, er man velkommen 
til at rette henvendelse til Gråsten Kirkekontor.

Helle Blindbæk
Formand, Gråsten-Adsbøl menighedsråd

Gråsten Slotskirke inviterer alle sognets 
prinsesser, klovne, feer, spøgelser, Pippier, 
pirater, små og store til fastelavnsfest

Søndag den 11. februar
kl. 11.00

Efter en børnevenlig gudstjeneste i kirken 
er der tøndeslagning ved præstegården og 
fastelavnsboller og hygge i kon� rmandstuen.

Det koster ikke noget at være med, 
men kom gerne udklædt og lad 
os sammen holde en fest.

Bedste hilsener,
Gråsten-Adsbøl menighedsråd og 
sognepræst Hanne Beierholm Christensen

Stillegudstjeneste i Kværs kirke
Onsdag den 21. februar kl. 19.30.

Stilhed – meditative tekster – stille musik 

Præst Hanne B. Christensen
Organist Hanne Bruus Storm

Otto Andersen på cello

Gudstjenesten varer ca. ½ time
og alle er hjertelig velkommen 

Fastelavnsgudstjeneste i Kværs
Søndag den 11. februar kl. 14.00 i Kværs kirke.

Kom til en gudstjeneste i kirken, 
som er helt i børnehøjde og som 
man rigtig gerne må komme festlig 
udklædt til, både børn og voksne.
PS. Præsten tager også lang kjole på.

Alle er hjertelig velkomne!

Eft er gudstjenesten er der 
mulighed for at deltage i 
fastelavnsarrangementet i Kværs 
Multihal. (Se nærmere i KTUIF´s 
annoncering).

Foråret byder på spændende koncerter!
Det lokale band ”Activated” åbner forårsmåneden med en spændende koncert.  Et 
utroligt alsidigt program, med numre som ”You raise me up”, ”I still havent found” 
og ”Have you ever seen the rain”, lover en unik aften i Slotskirken.

Billetter til Activated torsdag den 8. marts kr. 75,-
Billetterne kan købes på Kirkekontoret, hos Bruhns i Ulsnæscentret og 
Rådhus Kiosken. Overskuddet fra koncerten går ubeskåret til vores julehjælp.

Senere på måneden – rettere den 22. marts – danner Slotskirken igen ramme om 
en talentfuld dansk kunstners optræden. Navnet bekendtgøres senere!

I april byder vi på et gensyn med Jazzorkestret. Traditionel jazz - fødderne ikke kan 
lade være med at vippe i takt til de glade toner!

Billetter til Jazzorkestret fredag den 13. april kr. 100,-
Billetterne kan købes på Kirkekontoret, hos Bruhns i Ulsnæscentret og 
Rådhus Kiosken. Overskuddet fra koncerten går ubeskåret til vores julehjælp.
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Set ovenfra

Skal der et nyt badmiljø til i boligen,
kan i møde Lars fra Scanbad mellem kl. 12-17

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

SCANBAD
MULTO +
BADERUMSMØBELSCANBAD

DELTA 
BADERUMSMØBEL

SCANBAD
MATCH

SCANBAD
MULTO + 
BADERUMSMØBEL

Bygma giver denne dag

30% RABAT
på prislisten fra

Gode tilbud gældende fredag den 9. februar

Fredag den 9. februar kl. 12-17
DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN
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Fotograf
Søren Gülck

Telefon 23 80 12 54

gulck@graastenavis.dk

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk

Susana Calderón

Reporter
Pia Koch Johannsen

Telefon 24 64 35 01

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Oplag: 16.232 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

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

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

Har du ikke modtaget Gråsten Avis: 
Kontakt venligst FK Distribution på tlf. 7010 4000 
eller kvalitetvest@fk.dk Mandag-fredag kl. 9-15

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

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

Sønderhus 
Ferieboliger

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

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

Menighedsrådet dropper planen om 
et sort sognehus ved Korskirken
Af Tove Hansen

Rinkenæs Menighedsråd 
skrotter nu planen om 
at bygge et sort sogne-
hus, placeret nord for 
Korskirken.

Byggeriet ville have øde-
lagt indsynet til kirken fra 
en stor del af Sejrsvej.

Beslutningen blev taget 
efter orienteringsmødet 
onsdag, hvor de 180 frem-
mødte tydeligt gav udtryk 
for deres utilfredshed med 
placeringen, og med hele 
processen.

På mødet kom det også 
frem, at 2 ud af de 3 
konsulenter ikke kunne 
anbefale den foreslåede 
placering.

Menighedsrådet har 
modtaget 777 underskrif-
ter imod projektet.

Borgerne vil blive hørt.
Menighedsrådet har be-
sluttet, at gå i tænkeboks 

for at finde nye mulige 
placeringer af et sognehus 
tæt ved kirke, og vil i løbet 
af foråret tage kontakt til 
de tre konsulenter for at 
høre deres bud på nye mu-
ligheder for placeringer.

Menighedsrådet lover, at 
der vil blive afholdt et nyt 
borgermøde.

“Når udkast til et nyt 
projekt foreligger, og in-
den dette møde, vil skitsen 
ikke blive videresendt til 
godkendelse i de respek-
tive myndigheder”, lover 
formandenJette Storm. ■

Orienteringsmødet blev et 
tilløbsstykke.

 Fotos Søren Gulck
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Lørdag
10. februar
kl. 11.00

PROGRAM
11.00 Samles festligt udklædte 

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

Hold 2: 8-13 år

11.10 Tøndeslagning
 Kattekonge og kattedronning kåres i begge 

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

 Efter tøndeslagning er der gratis kakao
og boller til alle børn

Aktivitetsudvalget i Gråsten 
Handelsstandsforening

Ulsnæs-Centret
afholder

Gratis kakao, 
boller og 

godteposer 
til alle børn
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Farvefest 9.-17. februar. 
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455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

Man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

6300 Gråsten

40 bilister kørte for hurtigt
Der var 40 bilister, som 
blev blitzet i Adsbøl, da 
politiet forleden var ude 
med ATK-vognen.

Af de 40 bilister, som 
kørte for hurtigt, får tre 
bilister et klip og en enkelt 
bilist skal op til ny køre-

prøve. Den hurtigste kørte 
87 kilometer i timen gen-
nem Adsbøl. ■

Pensioneret snedker
tilbyder limning af stole, afslibning og lakering af 
møbler, postring af stolesæder, samt andre små 

opgaver du mangler at få lavet i hjemmet.

Henvendelse på tlf. 50 71 65 58
Træffes bedst 17.00-19.00 

Perlegade 6, 6400 Sønderborg - Tlf.: 74 42 82 82

E T A B L E R E T I 1 8 8 7

Bleshøy Optik byder
Frederik velkommen

1. januar startede

Frederik Snejbjerg

Pedersen hos

Bleshøy Optik som

optikerassistent.

Med sig har han

10 års erfaring fra

branchen.

Vi håber I tager

godt imod ham.

Gammel gråstener ansat 
hos Bleshøy Optik
Af Signe Svane Kryger

Frederik Snejbjerg 
Pedersen er blevet ansat 
som optikerassistent 
hos Bleshøy Optik, og 
han er vild med jobbet.

Frederik Snejbjerg 
Pedersen på 40 år, der er 
gammel gråstener, har 10 
års erfaring på bagen in-
den for optikerbranchen. 
Han bor i Varnæs i dag. 

Som barn kom han hos 
en urmager i Gråsten, 
hvor han hjalp til. Han 
kan godt lide kontakten 
med mennesker, hvilket 
har resulteret i, at han i 
dag er optikerassistent, 
hvor der er rig mulighed 
for netop dette.

Kan lide at hjælpe andre
”Briller er lige så individu-
elle som mennesker, så det 
er et spændende arbejde 
at være med til at finde 
de rigtige briller til den 
enkelte person samt sørge 
for, at folk ser godt ud 

både inde fra og udefra”, 
siger Frederik Snejbjerg 
Pedersen, som har lavet 
mange forskellige ting.

Han har snuset til gra-
fikerbranchen og har ar-
bejdet på et fritidshjem og 
har mange års butikserfa-
ring inden for optikerfel-
tet. Arbejdet hos Bleshøy 
Optik er han glad for, da 
han får noget igen.

Godt arbejdsfællesskab
”Jeg føler, at jeg bliver 
hørt, og at mine idéer 
betyder noget. Det er et 
professionelt team, og 
det er et dejligt fælles-
skab, hvor der er plads til 
selvstændig tænkning”, 
smiler Frederik Snejbjerg 
Pedersen glad om sin nye 
arbejdsplads. ■

Optikerassistent, Frederik Snejbjerg Pedersen, er blevet ansat hos i Bleshøy. 
 Foto Signe Svane Kryger
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

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

ÅBNINGSTIDER: Onsdag kl. 9.30 - 17.30 / Torsdag kl. 9.30 - 17.30 / Fredag kl. 9.30 - 18.00 / Lørdag kl. 9.00 - 13.00

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

ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG
GIVER VI

20%
PÅ ALLE IKKE NEDSATTE VARER

SLUTUDSALG
Lærreds
bukser
De sidste
rester ½ 

PRIS

Vindjakker
Skjorter
Strik ½ 

PRIS

½ 
PRIS

Skjorter
Cardigan
Strik ½ 

PRIS

Skjorter
Vindjakker
Strik

JAKKER/
BLAZERE
Udvalgte dess.
Uanset
førpris ½ 

PRIS

Vindjakker
Bison

Jack’s

Lindbergh

Morgan

Canson

½ 
PRIS

Vi rydder op!

Ældre Sagen arrangerer 
Spisevenner i Gråsten 
Ældre Sagen har startet 
spisevenner i Gråsten. 
Det er en hyggelig aftale 
om at spise frokost sam-
men et par timer, en 
gang om ugen.

En spiseven fungerer 
ligesom en besøgsven, 
som mange ældre har stor 

glæde af. Det er altså en 
frivillig, der kommer hjem 
til den ældre for at til-
bringe tid sammen, og ved 
at gøre maden til omdrej-
ningspunktet for et besøg, 
kan måltidet blive gjort til 
noget særligt og hyggeligt. 
Det skulle gerne pirre 
både appetit og humør.

Vi har spiseværter der ger-
ne vil have en spiseven, så 
hvis du har lyst til at prøve 
at være spiseven kan du 
kontakte Ebbe Johansen 
4011 7604 eller 7365 4604 
eller e-mail 
ej@danskill.dk. ■
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Landbruget bugner af jobs til landbrugselever

Af Gunnar Hat tesen

I dansk landbrug er der 
garanti for fast arbejde.

Det fik forleden flere hun-
drede unge mennesker 
til at kigge forbi Gråsten 
Landbrugsskole. 

”De unge, der vælger 
en landbrugsuddannelse 
træder ind i en uddan-
nelse med utrolig mange 

fordele. Til forskel fra 
mange andre erhvervs-
uddannelser, så kan vi 
tilbyde særligt gode prak-
tik- og jobmuligheder. Vi 
oplever i disse år, at rigtig 
mange landbrug søger 
elever og vores tavle med 
elev-jobannoncer bugner 
af muligheder og særligt, 
hvis mobiliteten er til-
stede. Vores elever er selv 
med til at planlægge deres 

uddannelse, hvor der 
hele tiden veksles mellem 
skoleperioder og praktik-
perioder, det åbner op for 
stor personlig medindfly-
delse. Praktikperioderne 
bruger nogle af eleverne 
på et ophold ude i verden,” 
fortæller Anette Dalgas 
Ehlert, studievejleder på 
Gråsten Landbrugsskole.

Ta’ hele uddannelsen 
i Gråsten

Gråsten Landbrugsskole 
tilbyder hele paletten 
af uddannelser lige fra 
Grundforløbet til de helt 
unge, der kommer direkte 
fra Folkeskolen, og videre 
over lederuddannelserne 
til produktionsleder og 
agrarøkonom. Som no-

get nyt tilbydes nu også 
Akademiuddannelser.

”Landbrugets 
Akademiuddannelser er 
et tilbud om at supplere 
sin lederuddannelse med 
en akademiuddannelse. 
Nogle af fagene kan følges 
samtidig med agrarøko-
nomuddannelsen, mens 
andre tages på et intensivt 
kursus og her kan tidligere 
PL, VL og AØ’ere deltage. 
Vi ved, at efteruddannelse 
for landmænd er svært at 
få tid til, så derfor har vi 
tilpasset undervisningen 
til halve eller hele dage. 
Så kan man få fri fra sit 
arbejde og på den måde 
deltage,” forklarer Dorthe 
Kreiberg, lærer på Gråsten 
Landbrugsskole.

Godt studiemiljø er lig 
høj gennemførelse

Landbrugsuddannelsen er 
den erhvervsuddannelse 
med højeste gennemfør-
selsprocent, og på Gråsten 
Landbrugsskole er for-
stander Bjarne Ebbesen 
ikke i tvivl om, hvorfor 
de har så stor succes med 
at få de unge gennem 
uddannelsen.

”På landbrugsskolen 
tilbydes eleverne at bo på 
kostskolen under uddan-
nelsen, og det benytter 

næsten alle sig af. På den 
måde får eleverne et godt 
kammeratskab døgnet 
rundt, og der opstår et 
godt studiemiljø med 
lektiehjælp og gode fritids 
muligheder på skolens 
indendørs- og udendørs 
faciliteter. På alle moduler 
tilbydes studieture til ud-
landet. Et godt studiemiljø 
hvor personlige kompe-
tencer modnes og udvikles 
sammen med jævnaldren-
de, der har samme faglige 
interesse, betyder, at de 
unge føler sig hjemme på 
skolen,” forklarer forstan-
der Bjarne Ebbesen. 

Gråsten Landbrugsskole 
har gjort sig positivt 
bemærket i forhold til at 
skabe trivsel, og er fem år i 
træk kåret til landets bed-
ste erhvervsskole målt på 
trivsel blandt eleverne.

Klasselokale i svinestalden
Som den eneste land-
brugsskole i Danmark har 
Gråsten Landbrugsskole 
valgt at drive et skoleland-
brug, som dog er langt 
mere landbrug end skole.

”Vi driver både svine-
stalden, kvægstalden og 
markerne topprofessionelt. 
Vi skaber fine resultater i 
begge afdelinger, og vi har 
stor hjælp fra de mange 
elever, som hver dag 
hjælper til som en del af 
undervisningen,” fortæller 
Charlotte Delf driftsleder i 
svinestalden. ■

Godt 200 mennesker lagde 
vejen forbi Gråsten 
Landbrugsskole for at 
stifte bekendtskab med en 
uddannelse inden for kvæg-, 
svine- og markbrug.

 Fotos Jimmy Christensen

EN GOD DAG I HYGGGELIGE OMGIVELSER!

Fødselsdag, barnedåb eller andre festlige lejligheder...

 

Med inspiration fra det Sønderjyske køkken og med 

ingredienser fra egen og lokale gårdbutikker og producenter

Vi tilbyder brunch, middag og aftenselskaber

Få et uforpligtende tilbud

Sejrsvej 101•Rinkenæs•6300 Gråsten•T. 74 65 09 49•www.benniksgaardhotel.dk•info@benniksgaardhotel.dk
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Mandag til fredag: 7:00-17:30  /  Lørdag: 9:00-13:00

Gælder kun så længe lager haves

NU KUN

15.000,-

NU KUN

18.000,-
Inkl. hvidevarer

NU KUN

16.000,-
Inkl. hvidevarer

FØR PRIS 30.000,-

FØR PRIS 36.000,-

FØR PRIS 32.000,-

HALV
PRIS HALV

PRIS

HALV
PRIS

UDSTILLINGSMODELLER 
I BYGMA GRÅSTEN

Sundsnæs 4
6300 Gråsten
www.Meddo.dk

Nye rør  

i Sol 1 og 

Sol 3!

U16 Pigerne fra HK Egene 
får nye trøjer 

U16 pigerne, som er et samarbejde mellem HF Nybøl Nor og Løjt IF, har fået nyt spillertøj fra 
BHJ.

Gadesygeplejerske fortæller
Gråsten Ældreklubben får 
onsdag den 14. februar kl. 
14.45 i Ahlmannsparken 
besøg af Linda Holtz 
Pedersen, Sønderborg.

Hun har kaldt sit fore-
drag “Gadesygeplejerske 
fortæller”.

Hun vil fortælle om sit 
arbejde blandt de men-

nesker, der har brug for 
hendes hjælp. ■
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Har du nedsat hørelse? 
Her er de vigtigste tegn

Annonce

Bestil en tid hos dit lokale hørecenter,  
så er du godt på vej til bedre hørelse.

Få testet din hørelse 
– gratis og uforpligtende!

Kniber det med at høre fjernsynet, 
og har du svært ved at følge med 
i samtaler i større selskaber? I så 
fald kan det være tegn på, at du 
har mistet noget af din hørelse. 
Heldigvis er langt de fleste høre-
tab nemme at behandle, og ny 
teknik gør det muligt at høre godt  
i alle situationer. 

”Havde jeg vidst, at jeg ville høre så 
godt igen, havde jeg fået høreappa‑ 
rater for længe siden,” er en sætning 
Bonnie Torngaard, audiologist hos 
AudioNova, hører igen og igen.  
Og hun forstår godt reaktionen. 

”Det er ikke kun frustrerende, men 
det påvirker også din livskvalitet,  
når du ikke kan høre, hvad men‑ 
nesker omkring dig siger. Når du 
skal spørge igen og igen, eller gætte, 
bliver det ubehageligt, og så er det 
nemmere at trække sig i sociale  
sammenhænge,” fortæller Bonnie.

De vigtigste tegn 
Det er almindeligt, at hørelsen bliver 
dårligere med alderen. Vi får sværere 
ved at forstå og opfatte visse lyde, 
f.eks. konsonanter, og skelne mellem 
ord som kat og hat. 

”Der er forskellige tegn på, at du  
har en hørenedsættelse. Det kan 
eksempelvis være, at du synes, at 
andre mumler, eller du har svært ved 
at forstå tale, når der er baggrunds‑ 

lyd og støj, f.eks. på en restaurant, til 
et selskab eller i bilen. Måske har du 
også svært ved at høre den anden, 
når du taler i telefon, eller måske har 
du svært ved at koncentrere dig  
eller har ofte hovedpine. 

Ofte er det dine omgivelser,  
der påpeger, at du har nedsat 
hørelse ‑ og ofte har de desværre 
ret,” siger Bonnie og fortsætter: 

”Jeg anbefaler alle, der oplever  
problemer med at høre, at få  
lavet en høretest. Det er gratis,  
og hos AudioNova tager din  
audiologist sig god tid til at  
svare på alle dine spørgsmål og 
vejlede dig. 

Et ubehandlet høretab vil før  
eller siden påvirke din dagligdag,  
og det er der ingen grund til med  
de nemme og fantastiske høre‑ 
løsninger, vi tilbyder i dag.”

Bonnie Torngaard, audiologist hos  
AudioNova og cand. mag. i Audiologopædi. 

Ring 88 77 80 17

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1  •  6300 Gråsten
audionova.dk

Høretestdag  
torsdag d. 15/2

Natasja Crone til kvindemesse i Gråsten
Af Dit te Vennits Nielsen

TV-journalisten Natasja 
Crone er trækplastret, 
når der torsdag den 15. 
marts er kvindemesse 
i Ahlmannsparken i 
Gråsten.

Arbejdsgruppen glæder 
sig til at byde velkommen 
til hundredevis af spændte 
kvinder, som kan opleve 
et alsidigt og professionelt 
program. Udover Natasja 
Crone kommer der endnu 
et stjernenavn.

Det er den internationalt 
kendte stylist, frisør og 
make-up Mike Hjortlund.

Desuden er der et spæn-
dende modeshow, som 
forskellige butikker bidra-
ger til.

En af tovholderne er 
Gitte Bruhn, som fortæl-

ler, at der er lavet en del 
om i forhold til kvinde-
messen sidste år. 

"Vi uddeler ingen goo-
diebags, men derimod 
vil udstillerne byde på 

interessante ting fra deres 
egne stande. Der bliver 
god tid for publikum til at 
gå rundt og se de mange 
stande på kvindemessen", 
siger Gitte Bruhn.

Arbejdsgruppen har 
tænkt alt ind, som kvinder 
interesser sig for, dvs. tøj, 
brugskunst, personlig 
pleje og fritidsinteresser, 
så alle der har et produkt, 

der kan fange kvinders 
interesse, er inviteret med 
på messen.

Sidste år købte 350 kvin-
der billet til messen.

Billetter koster 150 kr. 

og sælges hos "Bruhns", 
Møblér med Hebru, 
Bageriet Kock og Matas i 
Gråsten samt hos smyk-
kedesigner Rie Meyer i 
Padborg.

Der vil blive udtruk-
ket flotte præmier på 
indgangsbilletten. ■

Arbejdsgruppen bag kvinde-
messen: Ingrid Skovbo 
Johannsen, Lene Kock, Gitte 
Bruhn og Katrina Lentfer 
Petersen. Foto Søren Gülck
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Papirhygge 
         for hele familien
                         i vinterferien

Bomhusvej 3, Gråsten
Man - fre: 10-17.30, lør: 10-16

karenmarieklip.dk 

Se den
nye  

trend
udstilling

Se de supergode tilbud  
til børn: Æsker, klippeark, 

liniale, tuscher mm.
Lav papirsmykker

Flet og rul strimler.

Dekorer æsker

Se de flotte udstillinger.

Besøg os på facebook
og se mere

Betaler du tilbudene med 
50 ører kan de fås til 1/2 
pris, så tøm sparebøssen 

og kom afsted. Vi ses!

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik
Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten

Åbent:  Tirs. - Fre.  kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13
Lukket:  Søn. - man.  •  Tlf. 74 65 90 71

Find os på: Her kan betales med:

10 stk.
Kuvertlår

kr. 125,-

SPAR 25,-
- en bid bedre!

Tilbud uge 6 - fra tirsdag d. 6/2 til og med lørdag d. 10/2

1 stk.
Kyllinge

Spegepølse
Flere varianter

kr. 50,-

3 stk.
Bryststeg

kr. 125,-

SPAR 25,-

SPAR 10,-

ca. 350g

Læserbrev

Opfølgning på møde om 
sognehus i Rinkenæs
Efter borgermødet den 
31/1 på Benniksgård 
Anneks, har vi i 
Rinkenæs Menighedsråd 
drøftet, hvordan vi skal 
komme videre med pro-
jektet med et sognehus i 
Rinkenæs. 
Den skitse til sognehus, 
som vi tidligere har 
fremlagt, er blevet til på 
baggrund af vejledning fra 
daværende konsulenter og 
inden for de rammer vi er 
underlagt med hensyn til 

fredninger, økonomi og 
eksisterende bygninger. 

Det er tydeligt, at mange 
er blevet stødt af den 
placering og udform-
ning, som vores skitse til 
sognehuset rummede. 
Derfor vil vi, på baggrund 
af de nye konsulenters 
udtalelser og holdningen 
fra borgerne i Rinkenæs, 
nytænke projektet. 

Det går vi nu i gang med. 
Vi er fortsat forpligtet til 
at følge stiftets procedure, 
og derfor indkalder vi 

de tre konsulenter til et 
rådgivende møde med 
menighedsrådet. Vi håber, 
at mødet kan finde sted i 
løbet af foråret. 

Når vi har konsulenter-
nes udtalelser, vil vi ind-
kalde til et nyt sognemø-
de, hvor vi vil gennemgå 
disse udtalelser. Før dette 
møde er afholdt, vil vi 
ikke arbejde videre med 
planerne om et sognehus.

Med venlig hilsen
Rinkenæs menighedsråd

Kreative ideer 
for store og små
Bliver blade og 
grønne planter den nye 
megatrend?

Det gætter Hanne, Kent 
og Karen-Marie fra 
Papirmuseets By på, 
efter nyligt besøg på 
Paperworld messen i 
Frankfurt.

Med inspiration derfra 
har Hanne bygget en 
trendudstilling over blad 
trenden med mange nem-

me ideer i grønne toner 
lige til at snuppe. Februars 
Papirbuket er en del af 
denne udstilling. 

Smykker i papir
Som hvert år i uge 7, 
vinterferien, er der også i 
år kreative aktiviteter for 
store og små.

I år kan kan man købe 
kit eller materialer måske 
til æsker eller smykker, 
værktøj kan lånes!

Karen-Marie eller Hanne 
sidder i "Den varme stol" 
man.-fre. i uge 7 fra kl. 
11 - 15.

Der demonstreres nyhe-
der såsom de nye quilling-
smykker, rulles blomster 
og klippes blade mm.

Find 50 ørerne frem
Se også de gode tilbud til 
børn: Æsker, klippeark, 
liniale, tuscher mm.

Betaler du disse ting med 
50 ører kan de fås til 1/2 
pris, så tøm sparebøssen 
og kom afsted. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER1 4 Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

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

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

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

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, udfl ugter 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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

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

INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

Sønderjysk
Låseteknik
RING 27 14 49 19

Sønderjysk Låseteknik ApS
Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf. 2714 4919 · Låseservicesønderborg.dk

ALT UNDER ET TAG
!\(')) Gråsten . . �b �) Maskinudle1n1ng 

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

KIRKEGÅRDSVEJ 29 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 10 68

AUTO
GKV

 www.gkv-auto.dk    www.grmu.dk   

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16



Gråsten Skatklub anno 2011
www.graasten-skatklub.dk 

Kender du nogen der vil 
lære at spille SKAT?

SE HER:

Gråsten Skatklub arrangerer skatundervisning 
for nybegyndere og meget let øvede!

VI SPILLER HER:
Ahlmannparkens Cafeteria, Ahlefeldvej 4

6300 Gråsten

START:

TILMELDING:
Ejnar Marquart, telefon: 20 84 36 86

mail: karen.ejnar@gmail.com

Werner Clausen, telefon 61 68 57 25
mail: werner_clausen@bbsyd.dk

Vi mangler nye, eller nogen der 
bare vil have spillet genopfrisket.

Mandag den 12. februar klokken 18:30
Deltagerpris: GRATIS

Gammel 
sønderjysk 

tradition

Vi spiller

hver anden onsdag

kl. 18.30

(lige uger)

TURE
FORÅR/SOMMER 2018

med Gråsten Rejser
og Quorps Busser ApS

Maj
Lørdag den  5. .......................... 1-dagstur til Föhr

Lørdag den 12. .......................... 1-dagstur til Jesperhus

Mandag den 21. (2. pinsedag). . 1-dagstur til Samsø

Torsdag den 31. ........................ 1-dagstur til Ærø

BovAvis

Ret til Ændringer forbeholdes.

Nærmere info følger og kan � ndes
i Gråsten Avis og/eller på www.quorpsbusser.dk

1-dagsture bestilles ved Gråsten Avis: 
Tlf. 21 16 06 83 / mail: rejser@graastenavis.dk

Rejser bestilles på følgende: 
Tlf. 74650850 / mail: mail@quorpsbusser.dk

April
Mandag den  2. (2. Påskedag) . 1-dagstur til Bremen

Onsdag den 25.......................... 1-dagstur til Kiel

Juni
Onsdag den 6. til lørdag den 9. ....Busrejse til Skagen,

Læsø og Sæby

Onsdag den 20. ............................1-dagstur til Fanø

Mandag den 24. til fredag den 29. .. Busrejse til Bornholm
(arrangør: Quorps Busser ApS)

Onsdag den 26. ............................1-dagstur til Ejderen

Juli
Tirsdag den  3. ......................... 1-dags tur til Kiel

Onsdag den 11. ......................... 1-dagstur til Helgoland

Torsdag den 28. ........................ 1-dagstur til Fanø

August
Onsdag den  1. .............................1-dagstur til Sild

Mandag den 6. til fredag den 10. ..Busrejse til Rüdesheim

Lørdag den 18. ..............................1-dagstur til Samsø

Onsdag den 22..............................1-dagstur til Föhr

Torsdag den 30. ............................1-dagstur til Nordtysklands
herregårde og Slotte

Fredag den 31. ..............................Weekendtur til Wolfsburg og Autostadt
(arrangør: Quorps Busser ApS)

September
Onsdag den  5. .................. 1-dagstur til Rendsborg

Onsdag den 12. ................... 1-dagstur til Tranekær Slot

Fredag den 14. .................... 1-dagstur til Kappel

Tirsdag den 18.
til fredag den 21. ................. Busrejse til Prag
 med ophold i Dresden

Torsdag den 27. ................... 1-dagstur til Sort Sol

Vintermånederne byder også på 1-dagstur
til bl.a. Lübeck og Hamborg og en weekendtur til Berlin. Datoer følger.

Rejsegaranti nr.: 2799

40 år i Danske Bank

Personlig rådgiver Jette 
Duus, Danske Bank 
Sønderborg Afdeling, 
fejrede 1. februar 40 års 
jubilæum.
Jette Duus er udlært 
fra Gråsten afdeling, og 
gennem den 40 år lange 
karriere er det også netop 

Gråsten, der har præget 
arbejdslivet. 

Jette har gennem mange 
år hjulpet bankens kunder 
med kassetransaktioner 
og meget andet. I 2012 
fortsatte Jette Duus i ban-
kens filial i Sønderborg, og 
har siden da beskæftiget 
sig med rådgivning og 

servicering af bankens 
privatkunder. Jette sætter 
en ære i at hjælpe kun-
derne med at opnå øko-
nomisk tryghed og være 
fortrolig med den digitale 
verden - både i og udenfor 
banken. Jette er stadig 
et meget kendt ansigt 
blandt bankens kunder fra 
Gråsten-området.

Jette er også privat et 
meget aktivt menneske, 
og hun giver dagligt en 
hjælpende hånd til ægte-
fællen Henning på fami-
liens landbrug i Bøjskov. 
Derudover bruges tiden 
gerne på hesteryg i natu-
ren og sammen med par-
rets to børn. ■

Jette Duus 
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  ................................................................................. 100 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes 
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 11. februar kl. 11.00

Fastelavnsgudstjeneste ved Hanne Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 11. februar

Henvisning til nabosogn

KVÆRS KIRKE
Søndag den 11. februar kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste ved Hanne Christensen 

BROAGER KIRKE
Søndag den 11. februar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 11. februar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 11. februar kl. 10.30

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 11. februar

Henvisning til nabosogn

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 11. februar

Henvisning til nabosogn

ULLERUP KIRKE
Søndag den 11. februar

Ikke oplyst

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 11. Februar 16 Uhr 

Gottesdienst in der Schlosskirche Gravenstein

GUDSTJENESTER

Kæreste Ask
Hjertelig
tillykke

med din 1. års fødselsdag
den 9. februar

B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.
Mor, Far, Frej

og Njord

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KVÆRS HALLERNE

indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 5. marts kl. 20.00

i Kværs Hallerne
DAGSORDEN:

- Valg af dirigent
- Valg af referent og stemmetæller.
- Årsberetning ved formand
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Orientering om budget
- Indkomne forslag
- Valg til bestyrelse/suppleanter
- Eventuelt

Forslag fra medlemmer, som skal behandles på 
generalforsamlingen, indgives skriftlig til formanden 

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Kværs Hallerne

Annonce sponsoreret af

GRÅSTEN 
Ordinær 

generalforsamling
Torsdag den 15. februar kl. 19.30

på Den Gamle Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Oplæg til politisk debat.
Ydermere skal vores lokale vælgerforenings 

fremtid debatteres på baggrund
af KV17 samt bestyrelsens oplæg.

Bestyrelsen

Halløj skønne Pia
Hjertelig tillykke med
din 50 års fødselsdag

på lørdag.
Nooohjjjj

vi glæder os til at fejre dig 
Knuuus og hilsner

Mor og far, Kim og Helle, 
Christian og Cathrine

afholder 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag den 24. februar 2018 kl. 12.00 på Kværs Kro

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Kværs Ringriderforening

Dansk-Tysk venskabsforening 
for kirkeligt samarbejde 

indkalder til 

Generalforsamling
Onsdag den 21. februar kl. 19.30 

på Förde-Schule, Gråsten 
Dagsorden ifølge vedtægter. 

Bodil Glenthøj fortæller og viser billeder fra rejse til 
Laos og Cambodja som frivillig i SOS Børnebyerne.

Fællessang og kaffebord.

Medlemskontingent 100 kr. betales ved mødet eller 
på konto 5953-1132658. Oplys adr., tlf. og mail. 

Alle er velkomne.
Venlig hilsen  Bestyrelsen.

Fra passagerer til chauffør i det gode liv

Der blev lyttet, grinet og skabt begrundet håb om et bedre liv, da René Oechlenschlæger forleden over for 60 tilhørere holdt 
foredrag om "Fra passagerer til chauffør i det gode liv". Foto Søren Gülck
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Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

Weekendåbent 
efter aftale

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Lige så smukt og individuelt, som livet leves 
lige så personlig kan afskeden være 

Eksam. bedemænd 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Ved du, hvordan du ønsker dit sidste farvel? 
Måske vil du gerne bisættes fra et sted eller en kirke, 
der har haft særlig betydning for dit liv. Måske ønsker 
du at få din aske spredt over havet eller at blive 
begravet ved en stille højtidelighed i en personlig 
udsmykket kiste. Valget er dit. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
bistået ved planlægningen af det sidste farvel. 
Kontakt os for en uforpligtende personlig samtale eller 
find 'Min sidste vilje' på www.helmichbegravelse.dk 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

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

Torben Buhrkall

Hjertelig tak

for deltagelse ved

Anne Margrethe Møllers
begravelse fra Broager Kirke

Tak for de smukke blomster og kranse.
Tak til Stefan Klit Søndergaard for de fine ord,

også tak til Hjemmeplejen i Broager

Trine Møller

Dødsfald
Christian Christensen, 
Gråsten, er død, 43 år. ■

Dødsfald
Birthe Jakobsen, 
Rinkenæs, er død, 69 år. ■

Hoffotograf er død
Pressefotograf Jørgen 
Kølle er død, 77 år.
Jørgen Kølle var med 
på sidelinjen, når den 
kongelige familie var på 
sommerophold på Gråsten 
Slot eller når han gik på 
østersjagt i Vadehavet 
med Prins Henrik i korte 
bukser.

Kongefamilien kunne 
stole på deres hoffotograf.

Han gik aldrig over stre-
gen. Jørgen Kølles loyalitet 
lå altid hos Kongehusets 
medlemmer.

Hoffotografen havde 
masser af mesterskud 
i kataloget. Et af dem 
kostede ham jobbet på 
Billed-Bladet.

Inden Mary Donaldson 
officielt var kædet sam-

men med Kronprins 
Frederik, opsnusede 
Jørgen Kølle, at der var 
noget i gære på Gråsten 
Slot. Han stillede sig på 
lur i skoven, og fik som 
den eneste pressefotograf 
i kongeriget et billede af 
Danmarks kommende 
dronning.

Mary Donaldson sagde 
til Jørgen Kølle: "Det der 
kan Kronprinsen ikke 
lide".

Billed-Bladet fandt ud 

af, at deres faste freelance-
fotograf i Sønderjylland 
havde billedet af Mary til 
hest. Men Jørgen Kølle 
ville ikke offentliggøre bil-
ledet. Hans loyalitet over 
for Kongehuset var større 
end ussel mammon og 
international berømmelse.

"Du er fyret. Der ligger 
et anbefalet brev til dig 
i morgen", brølede uge-
bladets chefredaktør til 
Jørgen Kølle.

Næste morgen ringede 

fotografens telefon. Det 
var Kronprinsen, som 
ville undskylde, at billedet 
af Mary havde medført 
fyring fra Billed-Bladet. 
Kølle svarede, at han var 
nød til at være loyal over-
for Kronprinsen og den 
kommende kronprinsesse 
. Og så slog han til.

"Er det i orden, at bil-
ledet bliver bragt i BT i 
morgen""

I de 9 måneder Jørgen 
Kølle var lagt på is af 
Billed-Bladet, strømmede 
fotoopgaverne ind hos 
fotografen.

I 25 år var det Jørgen 
Kølle, Hoffet ringede til, 
når Kongefamilien skulle 
have taget det årlige fa-
miliebillede på Gråsten 
Slot. I et kvartårhundrede 
var han Dronning Ingrids 
privatfotograf og arbej-
dede også for Kongehusets 
andre medlemmer. 
Sammenlagt arbejdede 
han i 40 år som hoffoto-
graf, og udgav også en bog 
om Dronning Ingrid. ■

Jørgen Kølle

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved vores mor

Elise Marie Hygums
bisættelse den 1. februar 2018

fra Felsted Kirke.
Lone, Mette og Sven



AFSTEMNINGSFEST
med munter 

underholdning

Lørdag den 10. februar
kl. 19.00 på 

Den Gamle Kro i Gråsten
Skuespilleren Lars � iesgaard underholder 
med showet “Kalle fra Dynt kigger tilbage”

Afstemningsfesten indledes med suppespisning.

I løbet af aftenen vil der være musik 
og sang af Højskolesangbogen

Pris kr. 150,- som inkluderer suppespisning, 
ka� e, afstemningsfest og munter 

underholdning af Lars � iesgaard.

Tilmelding på tlf. 21160683

Afstemningsudvalget

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

BovAvis

Udgangspunktet på denne rejse er 
Bremen, det nordvestlige Tysklands 
pulserende hjerte og hjemby for de 
verdensberømte Bremer Stadsmusikanter.

Bremen byder på både historie og 
spændende gamle bydele samt moderne 
museer og arkitektur. En storby med 
alle facetter - historie, tradition, 
hightech, videnskab og rumfart. 

Vi får en guided bytur på dansk, hvor vi ser 
den stor Marktplatz. Vi skal beundre det 
fantastisk smukke rådhus, som stammer 
tilbage fra 1400-tallet. En imponerende 
bygning, som sammen med den � otte 10 meter 
høje Rolandsstatue danner en perfekt ramme. 
Ved Rådhuset � nder vi også den berømte 
statue af Die Bremer Stadtmusikanten.  Der 
bliver mulighed for at shoppe på egen hånd.

Pris kr. 750,- som inkluderer bus, guide, 
rundstykke og ka� e og frokost.

Vi er hjemme ved 22-tiden.

2. påskedag
mandag den 2. april 

Bremen
Ud� ugt til

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg ...7.00 
Nybøl Kirke ...................... 7.15
Broager Kirke ................... 7.20
Egernsund Elektriker ........7.25
Ahlmannsparken Gråsten .7.30
Rinkenæs Bager ................7.35
Annies Kiosk, Sønderhav ..7.40
Elektrikeren, Kollund .......7.45 
Kruså Bankocenter ...........7.50
Bov Kirke .......................... 7.55
Cirkel K, Padborg ............ 8.00

Torsdag den 15. marts
kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten         

Konferencier: 

Natasja 
Crone

Billetter á kr. 150,-
kan købes hos Bageriet Kock og Matas i Gråsten, 
på Ulsnæs hos Bruhns og Møblér med Hebru
samt i Padborg hos Guldsmed Rie Meyer. 

KVINDEMESSE 2018

Padborg
Shopping

Dansende fødselsdag
Af Ingrid Skovbo Johannsen

Alle sejl var sat til 
lørdag aften på forsam-
lingsgården Sundeved.
Det var Helene Lausten, 
Gråsten, der fejrede sin 
40 års fødselsdag sam-
men med 100 glade og 
feststemte mennesker. De 
var indbudt under temaet 
“Vild med dans” og blev 
i en god times tid under-

vist af ingen mindre end 
Thomas Evers Poulsen.

Med kyndig hånd og på 
hans sædvanlig charme-
rende facon, sørgede han 
for, at alle kom til at danse 
med hinanden, så det var 
ikke en hindring eller en 

undskyldning for ikke at 
danse senere på aften.

Efter god mad åbnede 
Helle Lausten og kæresten 
Dennis Carlson selv dan-
segulvet med en inddans-
ningsvals  og senere igen 
en Cha-cha-chá. ■

Helene Lausten blev fejret af 
glade gæster, da hun fyldte 
40 år. Fotos Søren Gulck

1 8



Broager Lokalbestyrelse

SØNDAGSCAFÉ Jørn Lehmann Petersen fortæller 
25. februar kl. 12.00 Broagerhus. Lokaleadgang fra kl. 11.15. Vi starter med gule 
ærter med 2 slags fl æsk og kålpølser. Jørn Lehmann Petersen fortæller og viser 
billeder om sin tur som rejseleder i Nicaragua. Temaet er: Fra rengøringsdame på 
Svenstrup skole til boligminister i Nicaragua. En kalashnikov, kaffebønder, natur, 
vulkan, ufattelig rigdom og ligeså fattigdom, sandinisternes revolution, cigarer og 
livsglæde. Nicaragua rummer det hele, også selv om landet er det næst fattigste i 
Sydamerika. Fortællingen er i 2 dele, hvor der indlægges kaffepause.
Tilmelding fra torsdag kl. 10.00 til Mona Rathje tlf. 5135 9550 
senest den 20. februar. Pris for medlemmer kr. 100,00 som betales til 
Broager Sparekasse reg. nr. 9797, kt. nr. 000-06-77183 senest den 20. februar. 

VARDE SOMMERSPIL 2018 ENKELTE LEDIGE PLADSER
7. juli afgang Broager Kirke kl. 12.00. Buskørsel, billet bedste kategori og 2 retters 
middag. Pris kr. 495,00. Broager Sparekasse reg.nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183. 
Betaling samtidig med tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135 9550.

BUSTUR KIRCHHEIM (KASSELOMRÅDET) 5 DAGE
Afrejse den 13. august. Pris kr. 3700,00 med udfl ugter og delvis helpension.
Ingen enkeltværelsestillæg. Tilmelding Mona Rathje tlf. 5135 9550. Detailprogram 
pr. mail fås ved f.w.andresen@gmail.com 

IT TILBUD besøg caféen Broagerhus, Allégade 4 
Åben hver onsdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Medbring din bærbare eller andet der 
volder dig problemer. Kontaktperson Per Berthing 2243 0310.
Alle besøgende i IT-Caféen får kaffe/te og kage. Betaling kr. 20,- hvor kr. 10,- 
går til Broagerhusets drift.
Besøg også www.aeldresagen.dk/broager for nyheder og opdateringer 
af arrangementer. STØT VORE SPONSORER – De støtter os

Næste annonce forventes uge 8 her i Gråsten Avis.

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk Tilmelding til 

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. Om bord 
nyder vi en lækker 2-retters menu.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil den lokale guide 
fortælle en masse om øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Pris kr. 695,-
Inkluderet: Bus, rundstykke og ka� e, 
færgeoverfart, 2-retters middag, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

AFGANG
Kirketorvet i Sønderborg . kl. 8.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 8.35
Elektrikeren Egernsund . . kl. 8.40
Ahlmannsparken
Gråsten  . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . kl. 8.55
Annies Kiosk, Sønderhav . kl. 9.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . kl. 9.05
Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 9.10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.15
Circle K, Padborg. . . . . . . kl. 9.20

1-dags bustur til 
Skønne Samsø

kr. 695,-2. pinsedag mandag den 21. maj

Broagerlands Ungdoms- 
og Idrætsforening

afholder 

GENERALFORSAMLINGER 
følgende datoer

Hovedgeneralforsamling BUI
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 i Broager Hallen

Dagsorden i følge vedtægter
Forslag til dagsorden skal være

Forretningsudvalget i hænde senest den 7. marts 2018

BUI Håndbold Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30 i Broager Hallen

BUI Volleyball Onsdag den 21. februar 2018 kl. 20.30 i Mødelokalet

BUI Badminton Søndag den 4. marts 2018 kl. 11.00 i Broager Hallen

BUI Motion Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00 i Idrætscenteret

BUI Gymnastik Mandag den 19. februar 2018 kl. 19.30 Broager skole, lokale 54 

BUI Fodbold Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 17.30 i Idrætscenteret

BUI Tennis Søndag den 25. februar 2018 kl. 10.00 i Idrætscenteret

BUI Bordtennis Mandag den 5. marts 2018 kl. 19.30 i Broager Hallen 

BUI Bueskytter Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 i skytternes lokale

Dagsorden i� g. vedtægter

Ny chef
53-årige Tom Lauritzen, 
Egernsund, er udnævnt 
til ny marketingschef i 
Kreditbanken.

Han er gift og har tre 
voksne sønner.

De seneste fire år har han 
været privatkundechef i 
Møns Bank. ■

Udsmykker 
klubhus
L'Ron Harald udsmykker 
for tiden BUI Fodbolds 
klubhus.

Det Fortæller Tore 
Jusupeit, der er formand 
for BUI Fodbold.

Der er indvielse af vær-
ket lørdag d. 10. februar 
kl. 11:00, hvor han også vil 
være til stede. ■

Formand genvalgt
Journalist Kristian 
Pallesen, Broager, er blevet 
genvalgt som formand for 

den syd- og sønderjyske 
afdeling af sygesikringen 
danmark. 

Han er den eneste 
sønderjyske  repræ-
sentant i foreningens 
hovedbestyrelse. ■

Broagerhus 
Indbyder til 

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 27. februar kl. 19.30

på Broagerhus

Dagsorden ifølge vedtægter!

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest 2 dage inden 
generalforsamlingen.
Kan sendes til e-mail

Broagerhus@Broager.dk

Efter generalforsamlingen er Broagerhus 
vært ved kaffe og kage. 

Vel mødt
Bestyrelsen
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WWW.BROAGERKIRKE.DK

Hvad går vi og mangler? 
Kom og hjælp os

Menighedsrådet er under forandring. Vi har brug 
for hjælp til at finde ud af hvad vi i fællesskab kan 
bruge sognet og kirken til. Hvilke initiativer går du 
og mangler i din dagligdag. Kom og inspirer os og 

bidrag til menighedsrådets første temadrøftelse

Tirsdag den 20. februar kl. 20.00
i sognegården i Broager
Menighedsrådet er vært ved ka� en

Alle er velkomne – vi glæder os til at se dig.
Kirkekontoret kan kontaktes for 

yderligere information på 7444 0755, 
tirsdag til fredag 11.00 - 13.00

og torsdag 15.00 - 17.00

Inspiration til 
udvikling søges

Bådmotor
En blågrå bådmotor er 
blevet stjålet fra Marinevej 
i Rendbjerg.

Motoren er af mørket 

Marine og er på 5 hk. Der 
er også blevet stjålet en 
dunk til benzin. ■

Nye toiletter i 
Broager
De offentlige toiletter og 
huset, som hidtil har givet 
ly for borgerne, der venter 
på bussen i Broager, bliver 
nu revet ned.

Bygningen er i en dårlig 
forfatning, og toiletterne 
lever ikke op til kravet 
om tilgængelighed for 
handicappede.

Der bygges derefter en 
ny bygning til glæde for 

buspassager, men også for 
turister i Broager.

Toiletbygningen ud-
føres i det trælignende 
materiale komposit i stil 
med andre tilsvarende, 
der er bygget rundt om i 
kommunen.

Der  etableres også et nyt 
venteskur. ■

ANDELSSELSKABET
SKELDE VANDVÆRK

Generalforsamling
hos ”Frøken Jensen” i Skelde

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30
DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne foreslag:
5. Valg af bestyrelse

Efter tur afgår:
Børge Hansen villig til genvalg
Lilli Hammerich villig til genvalg
Jesper Rasmussen villig til genvalg

6. Valg af bestyrelsessuppleant
Efter tur afgår: Rudi Cargnelli

7. Valg af revisor
Efter tur afgår: Poul Andresen

8. Valg af revisorsuppleant
Efter tur afgår: Christian Gregersen

9. Godkendelse af budget og takstblad
10. Eventuelt.

Bestyrelsen

BROAGERLANDS
Indkalder herved til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Mandag den 26. februar kl. 19.30
Hos ”Nette Jensen”

Midtballe 1, Skelde

Dagsorden ifl g. Vedtægterne.

I forbindelse hermed er der oplæg og 
politiskdebat ved

Byrådsmedlem Daniel Staugaard og
By og Regionsrådsmedlem Tage Petersen.

Vel mødt
Bestyrelsen

Afstemningsfest i Broager
98-årsdagen for afstem-
ningen nærmer sig og 
hermed også den traditi-
onsrige afstemningsfest 
i Broager.

Siden 1920 er dagen 
blevet markeret for at 
fejre Sønderjyllands 
Genforening med 
Danmark.

Grænseforeningen 

Sønderborg, Foreningen 
Norden og Broager 
Nationale Udvalg arran-
gerer afstemningsfesten i 
Broager, som finder sted 
søndag den 11. februar kl. 
14.00 i Broagersalen ved 
Broager-Hallen, Skolevej 
5, 6310 Broager.

Som årets festtaler har de 
tre arrangerende forenin-
ger inviteret afdelingschef 

Axel Johnsen, Viden og 
Samlinger på Museum 
Sønderjylland.

Han taler over det 
højaktuelle emne 
"Folkeafstemninger". Efter 
Første Verdenskrig blev 
princippet om Folkenes 
Selvbestemmelsesret 
knæsat som det eneste 
demokratisk forsvarlige 
princip.

Europas grænser skulle 
fastsættes ved folkeaf-
stemninger, hvor folk selv 
skulle have lov til at 
bestemme, hvilken stat 
de ville tilhøre. Dette 
princip fik sønderjy-
derne glæde af den 10. 

februar 1920, og derfor 
hylder vi den dag i dag 
Selvbestemmelsesretten. 
Men hvad betyder 
Selvbestemmelsesretten 
i dag i Europa? Kan na-
tionale mindretal frit og 
ustraffet begære en af-
stemning, og hvem opstil-
ler reglerne for, hvornår 
sådan en begæring er 
berettiget?

Gælder 
Selvbestemmelsesretten 
stadig?

Alssund-orkestret under-
holder og akkompagnerer 
fællessang. Der serveres 
kaffe, boller og lagkage. 
Entré kr. 80. ■

Ekstraordinær generalforsamling, for ændring af regnskabsåret. Foto Søren Gülck
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Søndag den 11. februar kl. 10.30
Fastelavn. Luk 18,31-43 
Jesus helbreder en blind T.I.

Søndag den 18. februar kl. 9.00
1. søndag i fasten. Luk 22,24-32 
Hvem der er den største B.H.L.

Søndag den 25. februar kl. 10.30
2. søndag i fasten. Mark 9,14-29 
Jesus helbreder en besat S.K.S.

Søndag den 4. marts kl. 10.30
3. søndag i fasten. Joh 8,42-51 
Man siger, Jesus er besat T.I.

Søndag den 11. marts kl. 10.30
Midfaste søndag. Joh 6,24-35 
Om brød fra himlen S.K.S.

Søndag den 18. marts kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag. Luk 1,46-55 
Marias lovsang S.K.S.

Søndag den 25. marts kl. 10.30
Palmesøndag. Joh 12,1-16 
Indtoget i Jerusalem S.K.S.

Torsdag den 29. marts kl. 19.30
Skærtorsdag. Joh 13,1-15 
Den sidste nadver T.I.

Fredag den 30. marts kl. 10.30
Langfredag. Luk 23,26-49 
Jesus korsfæstes T.I.

Søndag den 1. april kl. 10.30
Påskedag. Matt 28,1-8 
Englens budskab  S.K.S.

Mandag den 2. april kl. 9.00
2. påskedag. Joh 20,1-18 
Den tomme grav og Maria genkender 
Jesus B.H.L.

Søndag den 8. april kl. 10.30
1. s.e. påske. Joh 21,15-19 
Peter, elsker du mig? S.K.S.

Søndag den 15. april kl. 10.30
2. s.e. påske. Joh 10,22-30 
Mine får hører min røst S.K.S.

Søndag den 22. april kl. 10.30
3. s.e. påske. Joh 14,1-11 
I min fars hus er der mange boliger T.I.

Fredag den 27. april kl. 9.00 og 11.00
Store Bededag. Konfirmation 7a, 7b  
 S.K.S

Lørdag den 28. april kl. 10.30
Konfirmation 7c T.I.

Søndag den 6. maj kl. 10.30
5. s.e. påske. Joh 17,1-11 
Jesus’ bøn til sin far S.K.S.

Torsdag den 10. maj kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag. Luk. 24,46-53 
Himmelfarten S.K.S.

Søndag den 13. maj kl. 9.00
6. s.e. påske. Joh. 17,20-26 
Jesus bøn for fremtiden T.I.

Søndag den 20. maj kl. 10.30
Pinsedag. Joh. 14,15-21 
Om sandhedens ånd T.I.

Mandag den 21. maj kl. 11.00
2. pinsedag
Gudstjeneste på Dybbøl Banke for 
flere sogne

Søndag den 27. maj kl. 10.30
Trinitatis søndag. Matt. 28,16-20 
Dåbsbefalingen S.K.S.

Søndag den 3. juni kl. 10.30
1. s.e. trinitatis. Luk. 12,13-21 
Om rigdom på jorden og i himlen T.I.

Søndag den 10. juni kl. 10.30
2. s.e. trinitatis. Luk. 14,25-35 
Om at give afkald på sit eget S.K.S.

Søndag den 17. juni kl. 10.30
3. s.e. trinitatis. Luk. 15,11-32 
Den fortabte søn S.K.S.

Broue kirketidende
GUDSTJENESTER

Nyttige adresser og nærmere oplysninger se www.broagerkirke.dk

Sognecafe
Fredag den 23. februar

Vores økologiske vej gennem livet
Ved Frode & Gitte Lehmann, 

Stensigmose
En beretning om en rejse med landbrug, 

på godt og ondt, de beslutninger vi 
tog, og de konsekvenser de fik.

Fredag den 23. marts
Når jeg bliver gammel, så vil jeg…

Hvordan kan livet leves fuldt ud, selv 
om vi får skavanker og har brug for 

at flytte i en plejebolig? Livet værd at 
leve og fyldt med håb. Aase Porsmose 

fortælle om, hvordan man med 10 
enkle principper kan forandre de 

institutionstankegange, der forårsager 
ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed 

blandt plejehjemsbeboere.

Fredag den 20. april
Med Nora og Børge mod fjerne kyster

Nora og Børge Hansen, Skelde, 
fortæller om deres rejse…

Fredag den 25. maj
Afslutning i præstegården

 – sang, ka� e, fortælling m.m.

Sogneeftermiddage er i sognegården
kl. 14.30-16.30. 

Alle er velkomne. Entré + ka� e: 25 kr.

Sogneaftener
Onsdag den 21. februar kl. 19.00

Livet er det bedste, vi har - 
eksistensfilosofiske klange

Forstander Mads Rykind-Eriksen, 
Rødding Højskole

„At livet det er livet værd/på trods af tvivl 
og stort besvær,“ hedder det i en populær 

højskolesang. Det er et udsagn med 
eksistentiel efterklang. En efterklang som 

den lyd, der bliver hængende i et rum, efter 
at først lød. Sådan har livet sine efterklange, 

hvor tanken får ro til at bundfælde sig.
 Mads har været forstander på Rødding 

Højskole i 10 år og fortæller om efterklange

Onsdag den 7. marts kl. 19.00
At stille den gamle krukke
Billedkunstner Gitte Buch

Ikoner, maleri og altertavler. En indføring 
i enkelte, udvalgte motiver fra Østkirkens 

hellige billeder - og en personlig beretning 
om mødet med mystikken og bibelen i 

billeder. Med billedeksempler deler Gitte 
Buch sit syn på kunst og kristendom med os 
og illustrerer, hvordan ikonernes stringente 
dogmesprog på en gang tvinger og befrier 
hendes hendes liv og motivverden. Særligt 

fokus på altertavlen fra Tryggelev på 
Langeland og Svenstruptavlen fra Als.

 Gitte Buch (1954) bor på Langeland og er 
medforfatter til bogen ”At male en ikon”.

Torsdag den 15. marts kl. 19.00
Altid allerede elsket

Helle Skaarup, Løgumkloster Refugium
Titlen er udgangspunktet for Helle 

Skaarups fortælling om sit liv med Peter 
Bastian. ”Vi fik 7 år sammen, og jeg vil 
gerne dele ud af alle de gaver, som jeg 

fik gennem mit møde og ægteskab med 
Peter” siger Helle Skaarup. Bevidstheden 

som ressource og samarbejdspartner 
har været et omdrejningspunkt, og 
undervejs i fortællingen kommer vi 
omkring meget mellem jord og himmel: høresansen, sjæle-
om-sorg, naturens milde gaver, sproget, nærvær, skabende 

fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden.

Gudstjeneste
for plejehjemmet

Torsdage kl. 14.30 i Kernehuset
22. februar, 5. april, 25. april og 31. maj

Gudstjeneste på tysk
søndag den 29. april

kl. 1600

Baby salmesang
for børn mellem 2 og 12 måneder fortsætter 

følgende mandage i kirken kl. 9.45-10.30: 
12/2 - 19/2 - 26/2 - 5/3 - 12/3 - 19/3

Se nærmere på www.broagerkirke.dk

Fastelavns-
gudstjeneste

Søndag den 11. februar kl. 10.30
Efter gudstjenesten slår vi “katten af tønden” 

i sognegården og spiser fastelavnsboller.
Kom gerne udklædt!
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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

LØRDAGSTILBUD

Tilmelding på 
FACEBOOK

eller i butikken 
senest

den 9. februar

PREMIUM FODERGULERØDDER 20 KG

1 SÆK Kun kr. 1995

TÀ 3 SÆKKE Kun kr. 4500

AGROLINE 8 MM
TRÆPILLER

Pris pr. palle:
52 sække a´ 16 kg. i alt 832 kg.

AFHENTET Kun kr. 1.595,-

SUPER 
PALLE 
PRISHESTENS 

FAVORIT

hos Land & Fritid 
Sundeved
Lørdag den 10. februar
kl. 10.00
Vi slår katten af tønden og
fejrer katte konge- og dronning,
samt bedst udklædte.
Efter tøndeslagning vil der blive serveret lidt godt til ganen.

Højsvej 1, Ullerup  •  6400 Sønderborg  •  tlf. 33 68 53 85

Gospelkoncert i 
Sottrup kirke

Torsdag den 8. februar 2018
kl. 19.30

Billetpris 75 kr.

Kan købes på: www.billetto.dk 
- søg på “IN HIS PRECENSE” 

gospelkoncert med 
New Hope Gospel Choir

Eller ved døren, hvis der 
ikke er udsolgt.

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

Billetter kan købes på Sønderborgbilletten

Ønskes info og nyheder fra Forsamlingsgården,
så send en mail til:

medlem@forsamlingsgaarden.dk

KONCERT
Thomas Kjellerup
Fredag den 9. februar kl. 20.00
Entre: kr. 150,- Få billetter tilbage

Kaffe med Kurt
Søndag den 25. februar

kl. 10.00
Stort brunch bord med underholdning 

af Kurt Leth fra TV-syd.

Entre: kr. 150,-

Det sker på Forsamlingsgården Sundeved

GENERAL
FORSAMLING

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

i foreningen for Forsamlingsgården Sundeved
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Årsberetning.
4. Fremlæggelse af reviderede 

regnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af forslag til budget.
6. Indkomne forslag. 
7. Valg ifølge lovene.
8. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde 
senest den 20. februar 2018

Bestyrelsen

Dødsfald
Gunnar Peter Jørgensen, 
Nybøl, er død, 86 år. ■

AVNBØL-ULLERUP
VANDVÆRK A.M.B.A

Ordinær 
generalforsamling

afholdes

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30
i fællesmødelokalerne på BAKC,

Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg.
Med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges af 

kassereren til godkendelse
4. Budget for 2018 forelægges af kassereren til 

godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag

Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen 
senest 7 dage før generalforsamlingen
a. Bestyrelsen indstiller ændring af takstblad som 
følge af afgiftsstigning på ledningsført vand, samt 
afgiftsstigning på, og omlægning af påligning på, 
grundvandsbeskyttelse.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af medlemmer; efter tur afgår
a. Frits C. Friedrichsen (modtager genvalg)
b. Hans J. Callesen (modtager ikke genvalg)
c. Hans J. Daabeck (modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen
a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisor; efter tur afgår
a. Bent Clausen (modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)

8. Eventuelt.
Af hensyn til det efterfølgende traktement skal eventuel 

tilmelding, senest 19. februar 2018,
ske til mail auvand@outlook.dk

eller pr. telefon til Jøgge på tlf. 4034 7281 eller
Povl C. på tlf. 2117 9131.

Vandværket orienterer samtidig forbrugerne om
· At årsopgørelse for vandforbrug 2017 og aconto

1. halvår 2018, udsendes på sædvanlig vis,
denne gang til betaling 1. april 2018.

· At det er forbrugerens egen pligt, og i dennes
egen interesse, jævnligt at kontrollere måleren 

for forbrug, herunder specielt forbrug ud over det 
sædvanlige = vandspild/lækage.

Julevarme i Sundeved Husholdningsforening
Mere end 70 lagde øre til 
julevagabonden Michael 
Nørrelund levende for-

tællinger om sin tur på 
de sønderjyske veje i 
december.

Med lune og respekt for 
fortællerne, hørte vi histo-
rier fra jomfruburet i Løjt 

til universitetet i Uruguay, 
hvor en ansat pludselig 
slog over i sønderjysk.

Overraskelser som 
Saunagus i Hjerting og 
natten i hængekøjen hos 
spejderfamilien, hvor dat-
teren på 15 havde sovet 
ude nu i 10 måneder.

En lillejuleaften med 
dyst i fodboldviden i 
præstegården i Felsted og 
som den 14. ved julebordet 
hos familien Sibbesen 
i Egernsund. ”Jeg var 
afvæbnet og havde brug 
for andre, tænkte meget 
på min 8 mdr. søn Viggo, 
derfor tror jeg det lykke-
des for mig at komme tæt 
ind på de mennesker jeg 
mødte” fortæller Michael 
Nørrelund til slut.

’Luk mig ind – Det’ Jul’ 
modtog både prisen for 
’Årets event’ og ’Årets 
nyskabelse’, og blev der-
med DR-topscorer ved 
prisfesten i 2017, da den 
danske radiobranche fej-
rede det seneste års bedste 
radiopræstationer. ■
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Hørt i byen
Birgitte Bille Schøning 
har været på en dejlig 
skiferie med sin 
familie.

14 årige Katrine 
Johnsen, der går i 9. 
Klasse på Gråsten 
Skole, har netop sikret 
sig 1. Pladsen i DM i 
dansk.

Kim Stokholm, inde-
haver af Tinsoldaten, 
har sammen med sin 
kæreste været på safari 
i Kenya.

Menighedsrådet i 
Kværs afholder i disse 
dage prøveprædikener 
og skal vælge den kom-
mende sognepræst.

Ordblindekonsulent 
og rådgiver, Christian 
Bock, holdt mandag 
aften et spændende 
og vedkommende 
foredrag i den lokale 
Rotaryklub.

10 bilister blev forleden 
blitzet ved Kværs 
Idrætsfriskole. En 
enkelt bilist får et klip 
i kørekortet for at køre 
86 km i timen, hvor der 
må køres 50 km.

Pizza Avanti i 
Rinkenæs har netop 
inkasseret sin tredje 
sure smiley på et år.

Ph. D Læge Alice A. 
Christensen har netop 
forsvaret sin Ph. D. 
afhandling “Tidlig 
opsporing af rygsøj-
legigt”. Hun arbejder 
på Kong Christian X’s 
Gigthospital i Gråsten.

Bageriet Kock havde 
mandag besøg af en 
tysk kunde, der vendte 
tilbage til Gråsten efter 
40 år. Meget havde 
ændret siden han sidst 
besøgte slotsbyen i 
1978, og han fortalte 
levende om indtryk-
kene fra dengang. ■

STOR LEJLIGHED
i to plan centralt beliggende i Gråsten

Indrettet med: entre, spisestue, opholdsstue, køkken, 
badeværelse , soveværelse og bryggers.

Ovenpå: stort rum med fritliggende bjælker, 2 værelser, 
badeværelse separat opbevaringsrum.

Leje kr. 6.500,- plus forbrug
Ingen husdyr

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63 

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sönnichsen Ure & Smykker.

De kan indløses hos 
byens handlende.

LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten,
50 m2, udlejes til rolig lejer,

ikke-ryger og uden 
børn og husdyr.

Husleje kr. 3.600,- incl. forbrug

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

Hermed indkaldes til

Generalforsamling
Onsdag den 28. februar kl. 18.30

på Gråsten Rideskole
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen a� ægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse
 På valg er:
 Malene L. Johannsen ... modtager ikke genvalg
 Mikael Hjort Bang ......... modtager genvalg
 Suppleanter:
 Mads Karkov ................ modtager genvalg
 Vakant
7. Valg af udvalg
8.  Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 På valg er:
 Lene Christensen
 Bo Hansen
 Marianne Marker
9.  Eventuelt

Vel mødt!
Hilsen bestyrelsen for GRR4

Til alle medlemmer af 

GRÅSTEN RIDEKLUB
af 2004

Nygifte
Tina Steffens og Brian 
Kock, Rinkenæs, blev 
lørdag gift på Sønderborg 
Rådhus. ■
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 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1182

Kontant 895.000
Ejerudgift pr. md. 1.485
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.300/3.469

Charmerende ejendom i roligt
kvarter
Idyllisk ejendom med få hundrede meter
til "Tumleby",  samt kort afstand til flere
naturskønne områder som Gråsten
Slotspark m.m. Indeholder bla. Stor
vinkelstue med udgang til træterrasse.
Køkken med godt lysindfald. 3 store
værelser med indbyggede skabe, det ene
med udgang til stor altan. Stort bryggers.
Fra huset er der tinglyst adgang til skoven.

Bolig/kld. m2 99/40
Stue/vær 1/3 Opført 1961

Grund m2 675

NYHED

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1227

Kontant 595.000
Ejerudgift pr. md. 1.507
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.883/2.324

Skøn ejendom med potentiale
Charmerende ejendom beliggende nær
naturskønne omgivelser i Egernsund. Fra
huset er der gåafstand til Egernsund
Hallen, samt kort afstand til indkøb og
offentligt transport i Gråsten. Indeholder
bla.: Stor og lys stue, soveværelse med
udgang til skøn udestue og 1 sal med 2
værelser, det ene med udsigt til vand.

Bolig/kld. m2 117/72
Stue/vær 1/3 Opført 1957

Grund m2 955

NYHED

EGERNSUND SKOVGADE 3
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Sagsnr. 1224Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.605
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.355/2.706

Parcelhus beliggende i Alnor
I Alnor med gåafstand til Flensborg Fjord er dette fine parcelhus beliggende. Huset
fremstår med gule facadesten og indeholder nogle fine indretningsløsninger med loft til
kip. Fra boligen er der kort afstand til Gråsten med gode indkøbsmuligheder m.m.

Bolig m2 115
Stue/vær 1/3 Opført 1964

Grund m2 755

NYHED

ALNOR GYVELVEJ 8
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Sagsnr. 1230Kontant 1.795.000
Ejerudgift pr. md. 1.802
Udbetaling 90.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.553/6.905

Flot arkitektonisk og pænt vedligeholdt ejendom
Stor og charmerende ejendom, centralt beliggende i Gråsten. Ejendommen præsentere
sig meget flot med hvidmalet facade og sortglaseret tegl. Til ejendommen medhører bla.:
Lækker gårdhave, garage samt større have hovedsageligt udlagt i græs.

Bolig/kld. m2 190/10
Stue/vær 3/5 Opført 1922

Grund m2 593

NYHED

GRÅSTEN ELLEYGADE 2
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Sagsnr. 1217

Kontant 1.095.000
Ejerudgift pr. md. 1.678
Udbetaling 55.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.269/4.253

Pæn moderniseret familievilla
Indeholder bla.: Viktualierum til praktisk
opbevaring. Værelse med udsigt til
baghave. Stort soveværelse med udgang
til overdækket terrasse. Pænt "Kvik"
køkken med åbning til
spisestue. Rummelig stue med
brændeovn. Nyere badeværelse med
gulvvarme. 2 værelser med gulvvarme, det
ene med udgang til overdækket terrasse.

Bolig m2 145
Stue/vær 2/3 Opført 1959

Grund m2 777

NYHED

GRÅSTEN KONGEVEJ 31
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Sagsnr. 1234

Kontant 2.745.000
Ejerudgift pr. md. 3.116
Udbetaling 140.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 13.083/10.574

Charmerende rødstensvilla med
sort glaseret tegl
Charmerende rødstensvilla i Padborg.
Ejendommen har gennemgået en større
renovering i 2008, med bla. nyt tag og
undertag, udskiftet flere vinduer, samt
forøgelse af isolering på loftet. Fra
ejendommen er der gåafstand til
naturskønne områder, byens centrum med
gode indkøbsmuligheder, offentlig
transport i tog- og busstation m.m.

Bolig/kld. m2 224/20
Stue/vær 1/6 Opført 1968

Grund m2 19.300

NYHED

PADBORG ØSTERGADE 19
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Sagsnr. 1182

Kontant 895.000
Ejerudgift pr. md. 1.485
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.300/3.469

Charmerende ejendom i roligt
kvarter
Idyllisk ejendom med få hundrede meter
til "Tumleby",  samt kort afstand til flere
naturskønne områder som Gråsten
Slotspark m.m. Indeholder bla. Stor
vinkelstue med udgang til træterrasse.
Køkken med godt lysindfald. 3 store
værelser med indbyggede skabe, det ene
med udgang til stor altan. Stort bryggers.
Fra huset er der tinglyst adgang til skoven.

Bolig/kld. m2 99/40
Stue/vær 1/3 Opført 1961

Grund m2 675

NYHED

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23
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Sagsnr. 1227

Kontant 595.000
Ejerudgift pr. md. 1.507
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.883/2.324

Skøn ejendom med potentiale
Charmerende ejendom beliggende nær
naturskønne omgivelser i Egernsund. Fra
huset er der gåafstand til Egernsund
Hallen, samt kort afstand til indkøb og
offentligt transport i Gråsten. Indeholder
bla.: Stor og lys stue, soveværelse med
udgang til skøn udestue og 1 sal med 2
værelser, det ene med udsigt til vand.

Bolig/kld. m2 117/72
Stue/vær 1/3 Opført 1957

Grund m2 955

NYHED

EGERNSUND SKOVGADE 3
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Sagsnr. 1224Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.605
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.355/2.706

Parcelhus beliggende i Alnor
I Alnor med gåafstand til Flensborg Fjord er dette fine parcelhus beliggende. Huset
fremstår med gule facadesten og indeholder nogle fine indretningsløsninger med loft til
kip. Fra boligen er der kort afstand til Gråsten med gode indkøbsmuligheder m.m.

Bolig m2 115
Stue/vær 1/3 Opført 1964

Grund m2 755

NYHED

ALNOR GYVELVEJ 8
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Sagsnr. 1230Kontant 1.795.000
Ejerudgift pr. md. 1.802
Udbetaling 90.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.553/6.905

Flot arkitektonisk og pænt vedligeholdt ejendom
Stor og charmerende ejendom, centralt beliggende i Gråsten. Ejendommen præsentere
sig meget flot med hvidmalet facade og sortglaseret tegl. Til ejendommen medhører bla.:
Lækker gårdhave, garage samt større have hovedsageligt udlagt i græs.

Bolig/kld. m2 190/10
Stue/vær 3/5 Opført 1922

Grund m2 593

NYHED

GRÅSTEN ELLEYGADE 2
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Sagsnr. 1217

Kontant 1.095.000
Ejerudgift pr. md. 1.678
Udbetaling 55.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.269/4.253

Pæn moderniseret familievilla
Indeholder bla.: Viktualierum til praktisk
opbevaring. Værelse med udsigt til
baghave. Stort soveværelse med udgang
til overdækket terrasse. Pænt "Kvik"
køkken med åbning til
spisestue. Rummelig stue med
brændeovn. Nyere badeværelse med
gulvvarme. 2 værelser med gulvvarme, det
ene med udgang til overdækket terrasse.

Bolig m2 145
Stue/vær 2/3 Opført 1959

Grund m2 777

NYHED

GRÅSTEN KONGEVEJ 31
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Sagsnr. 1234

Kontant 2.745.000
Ejerudgift pr. md. 3.116
Udbetaling 140.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 13.083/10.574

Charmerende rødstensvilla med
sort glaseret tegl
Charmerende rødstensvilla i Padborg.
Ejendommen har gennemgået en større
renovering i 2008, med bla. nyt tag og
undertag, udskiftet flere vinduer, samt
forøgelse af isolering på loftet. Fra
ejendommen er der gåafstand til
naturskønne områder, byens centrum med
gode indkøbsmuligheder, offentlig
transport i tog- og busstation m.m.

Bolig/kld. m2 224/20
Stue/vær 1/6 Opført 1968

Grund m2 19.300

NYHED

PADBORG ØSTERGADE 19
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Sagsnr. 1182

Kontant 895.000
Ejerudgift pr. md. 1.485
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.300/3.469

Charmerende ejendom i roligt
kvarter
Idyllisk ejendom med få hundrede meter
til "Tumleby",  samt kort afstand til flere
naturskønne områder som Gråsten
Slotspark m.m. Indeholder bla. Stor
vinkelstue med udgang til træterrasse.
Køkken med godt lysindfald. 3 store
værelser med indbyggede skabe, det ene
med udgang til stor altan. Stort bryggers.
Fra huset er der tinglyst adgang til skoven.

Bolig/kld. m2 99/40
Stue/vær 1/3 Opført 1961

Grund m2 675

NYHED

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23
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Sagsnr. 1227

Kontant 595.000
Ejerudgift pr. md. 1.507
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.883/2.324

Skøn ejendom med potentiale
Charmerende ejendom beliggende nær
naturskønne omgivelser i Egernsund. Fra
huset er der gåafstand til Egernsund
Hallen, samt kort afstand til indkøb og
offentligt transport i Gråsten. Indeholder
bla.: Stor og lys stue, soveværelse med
udgang til skøn udestue og 1 sal med 2
værelser, det ene med udsigt til vand.

Bolig/kld. m2 117/72
Stue/vær 1/3 Opført 1957

Grund m2 955

NYHED

EGERNSUND SKOVGADE 3
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Sagsnr. 1224Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.605
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.355/2.706

Parcelhus beliggende i Alnor
I Alnor med gåafstand til Flensborg Fjord er dette fine parcelhus beliggende. Huset
fremstår med gule facadesten og indeholder nogle fine indretningsløsninger med loft til
kip. Fra boligen er der kort afstand til Gråsten med gode indkøbsmuligheder m.m.

Bolig m2 115
Stue/vær 1/3 Opført 1964

Grund m2 755

NYHED

ALNOR GYVELVEJ 8
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Sagsnr. 1230Kontant 1.795.000
Ejerudgift pr. md. 1.802
Udbetaling 90.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.553/6.905

Flot arkitektonisk og pænt vedligeholdt ejendom
Stor og charmerende ejendom, centralt beliggende i Gråsten. Ejendommen præsentere
sig meget flot med hvidmalet facade og sortglaseret tegl. Til ejendommen medhører bla.:
Lækker gårdhave, garage samt større have hovedsageligt udlagt i græs.

Bolig/kld. m2 190/10
Stue/vær 3/5 Opført 1922

Grund m2 593

NYHED

GRÅSTEN ELLEYGADE 2
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Sagsnr. 1217

Kontant 1.095.000
Ejerudgift pr. md. 1.678
Udbetaling 55.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.269/4.253

Pæn moderniseret familievilla
Indeholder bla.: Viktualierum til praktisk
opbevaring. Værelse med udsigt til
baghave. Stort soveværelse med udgang
til overdækket terrasse. Pænt "Kvik"
køkken med åbning til
spisestue. Rummelig stue med
brændeovn. Nyere badeværelse med
gulvvarme. 2 værelser med gulvvarme, det
ene med udgang til overdækket terrasse.

Bolig m2 145
Stue/vær 2/3 Opført 1959

Grund m2 777

NYHED

GRÅSTEN KONGEVEJ 31
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Sagsnr. 1234

Kontant 2.745.000
Ejerudgift pr. md. 3.116
Udbetaling 140.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 13.083/10.574

Charmerende rødstensvilla med
sort glaseret tegl
Charmerende rødstensvilla i Padborg.
Ejendommen har gennemgået en større
renovering i 2008, med bla. nyt tag og
undertag, udskiftet flere vinduer, samt
forøgelse af isolering på loftet. Fra
ejendommen er der gåafstand til
naturskønne områder, byens centrum med
gode indkøbsmuligheder, offentlig
transport i tog- og busstation m.m.

Bolig/kld. m2 224/20
Stue/vær 1/6 Opført 1968

Grund m2 19.300

NYHED

PADBORG ØSTERGADE 19
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NY PRIS!

Lavt energiforbrug

7465 0933

Lavt 
varme-
forbrug

Flot rødstensvilla i det eftertragtede og rol-
ige kvarter; Alnor. Herfra er der gåafstand 
til skole, indkøb samt Alnor strandpark. 
Indeholder bl.a: Stort soveværelse med 
indbyggede skabe samt udsigt til fjorden. 
Vordingborg-køkken med lyse element-
er. Gulvvarme i hele stueplan. Kontor/ 
viktualierum findes i forskudt plan. 1 sal: 
Loft til kip, stor repos/aktivitetsrum, med 
forbindelse til 3 værelser. Sydvestvendt 
terasse og have med små hyggelige kro-
ge, drivhus, bålplads og isoleret anneks.

Gennemrenoveret villa 
i Alnor med fjordudsigt

Kim Nielsen kåret som 
årets medarbejder
Af Signe Svane Kryger

Kim Nielsen, 57 år, har 
arbejdet som vicevært 
i halvandet år på 
Benniksgaard. Her har 
han det overordnede 
ansvar, og arbejder tæt 
sammen med resten af 
Benniksgaard-teamet.
Det er kollegaerne, der har 
stemt om, hvilken person, 
der skulle kåres som årets 
medarbejder. Kim Nielsen 
var den kollega, der fik 
flest stemmer, og han fik 
dermed den imponerende 
titel. Med titlen fulgte 
flotte udtalelser såsom, at 
han er en medarbejder, 
der altid er hjælpsom, 
smilende, positiv og altid 
springer til, når der var 
brug for det. Derudover 
medfulgte et weekendop-
hold og lidt godt til ganen 
i form af specialøl. 

”Jeg synes, der er et 
godt fællesskab, hvor alle 
hjælper til, og hvor der er 
teamwork hele vejen igen-
nem”, siger vicevært, Kim 
Nielsen.

Han har forinden arbej-
det i Guderup og flyttede 
til Als i 1980’erne, hvor 
han boede i en periode, 
hvorefter han kom til 
Rinkenæs for fem år siden. 
Hans hjem i dag er belig-
gende i Sandager, tæt ved 
Benniksgaard. 

”De små arbejdspladser 
er der, hvor jeg trives 
bedst, da alle kender alle, 

og fordi, at man hjælper 
hinanden på kryds og 
tværs. Det er også en af 
grundene til, at jeg er glad, 
for at arbejde, hvor jeg gør 
i dag”, smiler han.

På en almindelig arbejds-
dag hjælper Kim til med at 
holde alt på hotellet i den 
fineste orden. Han sørger 

for at alt er perfekt – og 
dette set fra et kritisk kun-
demæssigt perspektiv.

”Jeg er meget glad for 
titlen. Da jeg fik diplomet 
overrakt, stod der, ”Årets 
medarbejder 2018”, i ste-
det for ”2017”, så jeg har 
noget at leve op til”, griner 
han. ■

Kim Nielsen

2 3



Sagsnr. 1534Kontant 825.000
Ejerudgift pr. md. 1.119
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.716/3.107

Totalrenoveret ejendom nær Holbøl
Ejendommen gennemgik i 2013 en større renovering, hvorfor ejendommen idag fremstår
utrolig moderne. Fra ejendommen er der gåafstand til busstoppested i begge retninger,
samt 1 km til friskole, fritidsfaciliteter og dagligbrugsen i Holbøl.

Bolig m2 100
Stue/vær 1/2 Opført 1960

Grund m2 1.028

HOLBØL MØLLEVEJ 12
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Sagsnr. 1583

Kontant 875.000
Ejerudgift pr. md. 1.498
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.938/3.266

Charmerende ejendom centralt i
Skelde
Pænt byhus, beliggende i rolige
omgivelser i Skelde. Fra Skelde er der 5
km. til Broager By, med skole, børnehave,
indkøb og meget mere. Derudover er der
kort afstand til de større handelsbyer,
Sønderborg og Gråsten. Til huset hører:
Carport, samt stor overdækket terrasse,
der sikre tørskoet indgang til husets
bagindgang. Stort fyrrum/værksted, med
plads til hobbyisten. Skal ses!

Bolig/kld. m2 132/28
Stue/vær 1/3 Opført 1944

Grund m2 800

NYHED

SKELDE DYNTVEJ 118
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Sagsnr. 1591

Kontant 835.000
Ejerudgift pr. md. 1.320
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.752/3.137

Villa nær naturskønne områder
Skøn villa med en central beliggendhed,
nær naturskønne områder som
"Møllesøen". Møllesøen er en af
Klosterhedens små perler med masser af
dyreliv. Huset er centralt beliggende i
Kruså by, der byder på indkøb, spisesteder
m.m. Derudover er der cykelafstand til
skole i Bov, samt cykelafstand til den
dansk/tyske grænse. En spændende
ejendom, på en spændende beliggenhed.

Bolig/kld. m2 115/44
Stue/vær 1/3 Opført 1967

Grund m2 746

NYHED

KRUSÅ ENGGLIMT 7
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Sagsnr. 1592

Kontant 1.295.000
Ejerudgift pr. md. 1.707
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.830/4.873

Velholdt familievilla i Rinkenæs
Hyggelig og gennemrenoveret hus, hvor
ejer gennem hele renoveringen har været
tro mod husets oprindelige stil. I byen er
der skole, børnehave samt sfo og
fritidsaktiviteter. Desuden er der 18 hullers
golfbane og fodboldanlæg med bl.a.
kunstgræsbane i byen. Kort afstand til
Gråsten med sikker skole/cykelveje, hvor
der findes mange indkøbsmuligheder.
Et helt igennem hyggeligt hus, med et
dejligt lysindfald, der skal opleves.

Bolig m2 187
Stue/vær 1/4 Opført 1900

Grund m2 955

NYHED

RINKENÆS NEDERBYVEJ 124
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Sagsnr. 1442Kontant 2.495.000
Ejerudgift pr. md. 3.101
Udbetaling 125.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 11.117/9.228

Højt beliggende murermestervilla
Charmerende murermestervilla, opført i solide materialer, heriblandt glaseret tegltag.
Villaen som er højtbeliggende, har fra 1. sal en fantastisk udsigt til Flensborg Fjord.
Gennemført muret garage med elport og god værkstedsplads.

Bolig m2 176
Stue/vær 1/3 Opført 2005

Grund m2 917

RINKENÆS HASSELBJERG 6
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Sagsnr. 1580

Kontant 1.395.000
Ejerudgift pr. md. 2.394
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.118/5.172

Udlejningsejendom ved "Nybøl
Nor"
Charmerende etagebyggeri, med 3 pæne
lejemål, beliggende få meter fra Nybøl
Nor. Ejendommen har gennemgået en
større renovering, senest med nyt tag fra
2016. Der er mulighed for køber at bebo 1
salen. Fra ejendommen er der kort afstand
til Gråsten. Ejendommen er beliggende
ved Nybøl Nor og har en skøn udsigt over
vand, fra alle 3 lejemål. En ejendom med
mange muligheder.

Bolig m2 303
Stue/vær 3/7 Opført 1882

Grund m2 603

NYHED

EGERNSUND HAVNEVEJ 10
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Sagsnr. 1470Kontant 500.000
Ejerudgift pr. md. 1.073
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.286/1.895

Idyllisk ejendom med hestestald
For enden af en lang markvej, ligger dette idylliske nedlagte landejendom, med
hestestald og hestefold. Ejendommen er beliggende få hundrede meter fra fuglereservat  
"Søgård Mose". Fra ejendommen 1,5 km til Søgård, der bla. byder på friskole m.m.

Bolig m2 180
Stue/vær 3/3 Opført 1900

Grund m2 15.399

TILBUD
ØNSKES

SØGÅRD FLENSBORG LANDEVEJ 23A

Sagsnr. 1515Kontant 2.395.000
Ejerudgift pr. md. 3.642
Udbetaling 120.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 10.676/8.862

Moderne villa, med 4 børneværelser, i eftertragtet boligkvarter
Moderne gulstensvilla fra 2003, beliggende i det eftertragtede kvarter "Dyrhøj".
Ejendommen er beliggende på en stor endegrund, i en lukket vænge. Herfra er der bla.
cykelafstand til indkøb, børnehave og skole m.m. En ejendom med mange gode detaljer.

Bolig m2 176
Stue/vær 1/5 Opført 2003

Grund m2 1.394

GRÅSTEN EGERNVEJ 5
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A,
6330 Padborg
www.kocks.dk

John og Lene tlf. 28 44 00 59

Alt i tømrer-, 
snedker-, 
tag- samt, 
glarmesterarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  hh@byggemester.dk

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den  6. Bøf stroganoff med mos

ONSDAG den  7. Grønlangkål med hamburgerryg og kålpølse

TORSDAG den  8. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  9. Marineret nakkesteg med buket symfoni

LØRDAG den 10. Dansk Bøf

SØNDAG den 11. Burger med pommes frites eller kartoffelbåde

MANDAG den 12. Stegt fi sk med Hollandaisesovs og vintergrøntsager

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7 - 21.30
• Pariserbøf
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Kun 69,-

Nyt børnehus i Bov
Af Dit te Vennits Nielsen

Børnehuset Evigglad 
åbner pr. 1. august 2018 
på adressen Hærvejen 
11 Bov.
Successen fra Børnehuset 
Evigglad i Aabenraa med 
de alternative åbningstider 
breder sig nu også til Bov.

De to ledere,Anne 
Therkelsen Schultz 

og Camilla Otzen 
Therkelsen, har valgt at 
udvide det populære kon-
cept til endnu et børnehus 
i kommunen. 

"Den ledige bygning på 
Hærvejen ligger totalt 
optimalt i forhold til na-
tur, skole, til- og frakørsel 
til industriområde og 
motorvej, og er tillige en 
skøn plet i Bov", fortæller 

en glad Anne Therkelsen 
Schultz, som skal være 
administrativ leder, mens 
Camilla Otzen Therkelsen 
skal være daglig leder i 
Bov. 

Kerneværdier
Kerneværdierne i det nye 
børnehus er omsorg, fæl-
lesskab, tryghed og faglig-
hed, og for de to igangsæt-

tere bliver der lagt meget 
vægt på, at børnene føler 
sig hjemme, og at hyggen 
er i højsæde.

"Vi har obligatorisk mad-
ordning med og så vidt 
muligt økologisk baserede 
råvarer", fortæller Camilla 
Otzen Therkelsen.

Det er lige fra morgen-
mad, frugt, middags-
mad, eftermiddag og til 
aftensmad.

“For os er det ekstremt 

vigtigt, at børnene føler 
sig velkomne og har 
det godt, for de er her 
jo rigtigt mange timer", 
fortæller Camilla Otzen 
Therkelsen.

Ombygning
Hærvejen 11 i Bov bliver 
bygget om, og der bliver 
etableret en legeplads til 
de 16 vuggestuebørn og 
36 børnehavebørn, som 
stedet er nomeret til.

Åbningstiden vil være 
fra kl. 6 - 18 - med mulig-
hed for tilkøb, og der vil 
være åbent 365 dage om 
året. 

I starten ansættes der 
udover Camilla Outzen 
Therkelsen også en pæda-
gog og 2 medhjælpere og 
en køkkenassistent.

I takt med at børnehuset 
får flere børn, vil der også 
komme flere nye arbejds-
pladser til kommunen. ■

Den første til indskrivning var 12 dage gamle Søs Eisig Elmholt Otzen med forældrene Trine 
Eisig Elmholt Otzen og Daniel Otzen. Foto Dit te Vennits Nielsen

Camilla Otzen Therkelsen med datteren Cille, Anne Therkelsen Schultz og Carl Otzen Therkelsen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt



v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

FELSTED KIRKE
Søndag den 11. februar kl. 10.00
Fastelavn ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 11. februar
Ingen gudstjeneste

VARNÆS KIRKE
Søndag den 11. februar kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

BOV KIRKE
Søndag den 11. februar kl. 11.00
Fastelavn
ved Maria Louise Odgaard Møller

KOLLUND KIRKE
Søndag den 11. februar kl. 9.30
Fastelavn
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL KIRKE
Søndag den 11. februar kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager
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Varnæs

Bovrup
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Hjertelig tak
for opmærksomheden ved

Liss Dahlin Nygaards
bisættelse fra Bov kirke den 27. januar.

En særlig tak til Rønshave plejehjem for god pleje i mange år.
Familien Nygaard

Min kære mand
vor kære far, svigerfar og bedstefar

Carsten Schmidt Jürgensen
* 8. august 1933

er stille sovet ind

Frøslev, den 31. januar 2018

Tak for alt

Nete
Henrik og Søtter, Lars og Lise, Niels

Thomas, Simon og Tenna

Begravelsen finder sted fredag den 9. februar
kl. 12.30 fra Bov Kirke

——————————

En stor tak til Rønshave Plejehjem for god behandling

Dødsfald
Lis Birte Cousin, Kruså, er 
død, 70 år. ■

Dødsfald
Kaj Schubert, Kollund, er 
død, 81 år. ■

Den gamle kromand er død

Af Dit te Vennits Nielsen

Den gamle kromand 
på Frøslev Kro, Carsten 
Schmidt Jürgensen er 
stille sovet ind i en alder 
af 84 år.
Han var en arbejdsom og 
travl kromand, men han 
havde altid tid til at tale 
med gæsterne, og han var 
god for mange historier 
om egnen.

Han tilstræbte at give 
gæsterne en god oplevelse, 
når de kom på Frøslev 
Kro, hvad enten det var 
lokale, som holdt deres 
fest eller turister.

Carsten var ud af gam-
mel gårdmandsslægt. 
Han stammede fra 
Pluskærgård og var ud 
af en søskendeflok på 6. 
Der var udover Carsten 
to drenge, Herluf og 
Christian samt 3 piger 
Tina, Ingeborg og Irma.

Carsten blev oprindeligt 
uddannet som snedker på 
et værksted, som var be-
liggende i staldbygningen 
på den gård, der ligger lige 
ved siden af Frøslev Kro.

Han mødte Nete til et 
bal netop på Frøslev Kro, 
og i 1957 blev de gift. 
Parret tog herefter til 

København, hvor Carsten 
uddannede sig inden for 
toldvæsnet og arbejdede 
dels som tolder og dels 
som snedker i nogle år. 

Købte Frøslev Kro
I 1962 vendte Carsten og 
Nete tilbage til Frøslev, 
hvor de købte deres 
store drøm Frøslev Kro. 
Sammen drev de på dygtig 
vis den kendte kro i 37 år. 
Nete tog sig af køkken, 
rengøring og værelser, 
mens Carsten var en rigtig 
"krofatter". Det var ham, 
der trak i trådene, der 
havde det store overblik, 
men som ellers holdt sig i 
baggrunden. Han var me-
get på. Det var ligesom i 
zoologisk have; publikum 
kom for at se giraffen. Han 
skulle helst selv være der. 
Nete og Carsten brugte 
mange kræfter på at skabe 

en kro med et strålende 
ry og som følge deraf også 
med stor søgning.

I 1999 solgte de kroen 
til Hans Henrik Post, der 
altid havde hjulpet til, og 
Carsten gik på pension.

Byggede hus
Nogle år forinden havde 
de bygget et nyt hus, belig-
gende skråt overfor kroen 
og et par huse væk fra 
brandstationen. Carsten 
var over i 25 år frivillig 
brandmand. Politisk var 
han engageret i Venstre, 
og deltog trofast i vælger-
foreningens møder.

I december 2015 fik 
Carsten en stor hjer-
neblødning og kom på 
rehabiliteringscentret 
i Rødekro. Han flyt-
tede herefter til Birkelund 
Plejecenter i Kollund, og 
i marts måned 2016 fik 
han en plads på Rønshave 
Plejecenter for at komme 
tættere på familien.

Han efterlader sig hu-
struen Nete, børnene 
Henrik, Lars og Niels samt 
3 børnebørn. 

Carsten Jürgensen be-
graves på fredag fra Bov 
Kirke. ■

Carsten Schmidt Jürgensen 
drev fra 1962 til 1999 den 
kendte kro, Frøslev Kro.
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CS Auto har overtaget forhandlingen af lodsedler fra 
SuperBrugsen. Gevinster fra tidligere trækninger er 
overført, nye spillere er også velkomne...

Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8-15 og Fredag kl. 8-14.30
CS Auto - Bovvej 27A - 6330 Padborg - Tlf.: 74673038

SuperBrugsen

CS Auto→

www.holbolkirke.dk 

CHRISTIAN COSMUS OG PREBEN HANSEN, KENDT 

FRA ”TRIOEN COSMOS”, BÆRER STAFETTEN OG SLÅR 

TONEN AN TIL EN FESTLIG AFTEN, NÅR BOV OG  

HOLBØL SOGNE MØDES TIL DEN 10. SANGSTAFET

Sangstafet for Bov og 
Holbøl sogne
For 10. år i træk har Bov 
og Holbøl Sogne sangs-
tafet. Det sker tirsdag 
den 20. Februar kl. 19.00 
på Holbøl Landbohjem.
Sangstafeten er en sangaf-
ten, hvor bærerne af sta-
fettens valg af fællessange 
kædes sammen og krydres 
med personlige beretnin-
ger og anekdoter.

Bærerne er af stafet-
ten Preben Hansen og 
Christian Cosmus.

Preben Hansen er født 
og opvokset i Holbøl. Han 
arbejder i dag i Sydbank 
Aabenraa.

Christian Cosmus 
er pensionist og bor i 
Padborg. Han er forhen-

værende lærer på Bov 
Skole.

De to har gennem 30 år 
spillet sammen i trioen 
”COSMOS”. Sangene, de 
har valgt, tager som tradi-
tionen er, udgangspunkt i 
højskolesangbogen, men 
er også suppleret med 
sange, der har relation til 
deres liv som musikere. ■

Preben Hansen og Christian Cosmos har valgt en stribe fællessange
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

Vinterbonus
kr. 1.000,-

Flerstyrkeglas
med bredt læsefelt

       fra kr.  2.500,–* Enkeltstyrkeglas
topkvalitet

       fra kr. 600,–*

* index 1.5, individuelt fremstillet, superantirefleks med hærdning. 

Padborg, Torvegade 4, Tel. 74673070 • Sønderborg, Perlegade 63, Tel. 74422300 • Aabenraa, Søndergade 6, Tel. 74623470 • Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

* index 1.5, individuelt fremstillet, superantirefleks med hærdning. ** Dette aktionstilbud og denne gavekupon gælder fra den 03.01.2018 og frem til den 28.02.2018, og kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort. Kræver et minimumskøb 
på kr. 1.990,–. Klip ud og aflever i din Optik Hallmann butik. Gavekortet kan videregives. Kun et gavekort pr. pers. Kan ikke ombyttes til kontanter. Kan kun bruges ved bestillingsdato.

Fællesspisning
i Kollund

Søndag den 11. februar kl. 18
Kollundhus holder fællesspisning. 
Prisen er kr. 100,- og menuen er 

krebinetter med tilbehør.
Efter middagen vil der være 

indlæg ved Kaj Johansen, Kollund, 
om håndboldoplevelser med 

landsholdet til EM, VM og OL.
Tilmeldingen skal ske til 

Frederik Johannsen på tlf. 51557830 
eller e. mail fi re@post12.tele.dk.

ALLE er velkomne

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

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

Firkløver bag Basic Fitness 

Af Dit te Vennits Nielsen

Basic Fitness & Personel 
Training er navnet på 
et nyt fitnesscenter i 
Padborg.
Bag fitnesscenteret 
står Mikael Pfeiffer 
Braun, Hans Henrik 
Hesse (ejer bygningen), 
Monica Hesse, som er per-

sonal trainer og kostvej-
leder samt Helge Mærsk 
Bjerg, som er teknisk chef.

Firkløveret er i gang med 
at lave byens bedste fitnes-
scenter med det spænden-
de nye tiltag fighter fit. 

Basic Fitness & Personal 
Training åbnede officielt 
den 1. februar og ligger på 
Bag Oksevej 2.

Konceptet er enkelt: ef-
fektiv træning på alle tider 
af døgnet året rundt til en 
billig pris. 

"Fighter Fit er helt nyt 
koncept. Det er sim-
pelthen fitnesstræning 
kombineret med selvfor-
svar", siger Mikael Pfeiffer 
Braun.

Der bliver ligeledes knyt-
tet en personlig træner 
samt kostvejleder til 
centret, og de 4 ejere er 
sikre på, at Basic Fitness & 
Personal Training bliver 
det helt store hit blandt de 
mange fitnessinteresserede 
fra nær og fjern.

I centret findes stadig 
kampsport og selvforsvar 
samt en dygtig massør. ■

Monica Hesse, der er 
personlig træner og 
kostvejleder sammen 
med Birgitte Provstgaard.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

De nye ejere af Basic Fitness & Personal Training Helge Mærsk Bjerg, Mikael Pfeiffer Braun, Monica og Hans Henrik Hesse.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Fast 
lavpris

Bovvej 9, 6330 Padborg · Telefon 74 67 31 36
Åben alle dage kl. 7.00-19.00

Naturmælk
Vælg mellem mini, let eller skummet

Pr. liter

695

Padborg

FRI TRÆNING
365 DAGE

om året til

KUN kr. 129 pr. mdr.
Ingen binding

Attraktive firmaaftaler

NYT

Tlf. 2866 3784 (Mikael Braun)

Tlf. 3134 3539 (Helge Mærsk Bjerg) 

Bag Oksevejen 2, Padborg

Indbrud
Ved et indbrud på 
Rønshoved Højskole blev 
der stjålet en iPad og et 
kasseapparat.

Genstandene blev efter-
følgende fundet på skolens 
parkeringsplads. ■

Børnene glade for stort vindue
Den tyske børnehave 
i Vilsbæk har fået et 
nyt panorama vindue i 
småbørnsgruppen.
Det giver mulighed for, at 
børnene kan vinke farvel 
til forældrene. 

Desuden kan de små se, 
når der kommer traktorer, 
lastvogne, katte, hunde og 
heste forbi og folk i byen 
vinker ind til børnene. ■

Børnehavebørnene kan holde 
øje med, hvad der 
sker i Vilsbæk.
 Foto Melanie Krumbügel

Donation til DM 
i skat i Holbøl

Holbøl Skat Klub havde 
forleden besøg af 

Martin Christensen fra 
Sydbank Padborg, som 
overrakte 10.000 kroner 
fra Sydbank-fonden til 
DM i skat i Holbøl.

Bent Eskildsen nævnte, 
at Martin Christensen 
havde udfordret ham i 
kortspillet skat og den op-
fordring havde han taget 
op ,men han ville gerne 

have hjælp af Hans Peter 
Steffensen, der blev dansk 
mester i 2017 i skat.

De tre spillede et enkelt 
spil, der sluttede med, af 
Martin Christensen havde 
et kort tilbage, hvorpå der 
stod kr.10.000 til Holbøl 
Skat Klub. Han overrakte 
derefter en stor mobil-
check på beløbet, der er 
indsat på klubbens konto.

Martin Christensen 
holdt en kort tale, hvor 
han poienterede,at beløbet 
var øremærket til vide-
reudvikling af skatspillet 
og han pointerede, at han 
specielt brænder meget for 
aktive ting i det sønder-
jyske område, herunder 
ungdomsarbejde i skat. ■

Bent Eskildsen
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Hørt ved Lyren 
Biskop Marianne 
Christiansen overæ-
rede forleden uanmeldt 
gudstjenesten i Holbøl 
Kirke for at høre sog-
nepræst Kristian Ditlev 
Jensen holde prædiken.

Sidste hjemmekamp 
for Bov IF Futsal er 
lørdag den 10. februar i 
Grænsehallerne.

De lokale byråds-
medlemmer Ditte 
Vennits Nielsen og 
Jens Wistoft har været 
på institutionsbesøg. 
Blandt andet besøgte 
de Lyreskovskolen, 
hvor skoleleder Jon 
Sønderby tog imod og 
fortalte om skolen og 
viste rundt.

Neighbours Pizzeria 
har haft besøg af 
Fødevarestyrelsen. Det 
blev til i alt 3 bøder og 
en sur smiley. Holbøl 
Landbohjem fik også 
besøg, men her var alt 
i orden, og de beholdt 
deres Elitesmiley.

Det kommende 
Børnehus Evigglad, 
der starter til august 
på Hærvejen i Bov, har 
som motto: "Det bed-
ste sted for børnene, 
mens forældrene er på 
arbejde".

Søndag den 11. 
februar er der igen fa-
stelavnsfest på Padborg 
Brandstationen. Alle 
er velkomne, og der er 
aldersopdeling. Der er 
præmier til de bedst 
udklædte.

"Team  Luffes lærlinge" 
fra Scania i Padborg 
er blevet kåret til det 
bedste "Top Team" i 
Danmark. Nu skal de 
videre til EM. ■

Inviterer til

Forårsbanko
Onsdag den 21. februar kl. 19.00
på Bov Kro
Døren åbner kl. 17.30
der vil være 54 spil
med mange � otte præmier.
Det er dubbe spil og
et sæt koster kr. 130,- 
Husk medlemskort. Gæstekort kan købes.

Æ Ringriens Venner

Afholder Amerikansk Lotteri 
med udlodning i pausen.

Der kan købes kaffe,
vand og øl i baren

Så tag manden, konen eller vennerne under armen 
og kom til nogle hyggelige timer på Bov Kro.

De venligste Forårs hilsner
Bov Sogn Ringridnings

Bestyrelse

I BOV
indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00

i cafeen på Rønshave Plejecenter

Kommunens demensstrategi
ved Dorte Soll samt rundvisning.
Herefter generalforsamling med

dagsorden ifl g. vedtægter.
Indkomne forslag skal være formanden 

i hænde senest 10 dag før.

Herefter generalforsamling hvor Venstre er 
vært ved en kop kaffe med smurt franskbrød

Tilmelding til Michael Gabrielsen
senest torsdag den 22. februar

på tlf. 30 56 56 40 eller
michael.Gabrielsen@gmail.com

arrangerer rejser til:

Husum, Friedrichstadt, Vadehavet
2 dages bustur,

lørdag den 17. og søndag den 18. marts
Tilmelding senest den 12. februar

Schwarzwald – Rhinen
8 dages bustur

fra søndag den 17. til søndag den 24. juni
Tilmelding senest den 13. april

Kongernes Nordsjælland
4 dages bustur

fra mandag den 20. til torsdag den 23. august
Tilmelding senest den 1. maj

Yderligere oplysninger og tilmelding ved
Annelise Følster, Bov - Tlf. 74 67 25 95

Ole Kock Jensen, Tinglev - Tlf. 71 75 52 04
Irene M. Rasmussen, Aabenraa - Tlf. 21 77 21 17
Holger Z. Rasmussen, Rødekro - Tlf. 40 75 77 48

Anker Olsen, Lundtoft - Tlf. 74 68 02 70

Tinglev, Bov, Lundtoft, Rødekro 
og Aabenraa GENERALFORSAMLING

I RØDE KORS PADBORG
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Røde Kors Butikken,
Nørregade 30, Padborg

Dagorden ifølge vedtægter.
Forslag skal være formanden i hænde 

senest 10 dage før generalforsamlingen.
Der vil blive budt på kaffe og en bid brød.

Vel mødt
Bestyrelsen

Alle er velkomne

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Genvalgt
24.833 indbyggere i 
Aabenraa Kommune 
har fortsat lærer Jette 
Reinquist, Padborg, som 
deres repræsentant i 
Sygesikringen “danmark” 
i sønderjyske kreds. ■

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

Efter opsamling kører vi ad motorvejen til Vejle 
og videre over Herning til Grønhøj Kro, hvor 
vi spiser middagsmad. Kromanden vil synge et 
par sange, og vi ser Morten Korch museet.
Vi fortsætter over Skive til Jesperhus Blomsterpark 
på Mors. I Jesperhus Blomsterpark sætter tusindvis 
af blomster, stauder, kaktusser og sukkulenter 
deres markante præg på den 8 ha store park, der 
er Nordens største blomsterpark. Haven kan ses 
til fods eller med tog, der kører rundt i haven.
Efter en dejlig dag med mange oplevelser går turen 
hjemad. Vi forventer at være hjemme ved 21-tiden.
Pris kr. 750,-
Inkluderer bus, entreer, rejseleder, 
rundstykke og ka� e, middagsmad og ka� e 
og kringle i Jesperhus Blomsterpark.

BovAvis

OPSAMLINGSSTEDER

Kirketorvet i Sønderborg . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.20
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . kl. 8.25
Ahlmannsparken
Gråsten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . kl. 8.40
Elektrikeren, Kollund  . . . . . . . . kl. 8.45
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . kl. 8.50
Bov Kro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Circle K, Industrivej, Padborg . . kl. 9.00

Heldagstur til 

Jesperhus Blomsterpark

Lørdag den 12. maj kr. 750,-

Nordens største blomsterpark på Mors

Årstegn til 
brandmænd
Brand & Redning i Sønderjylland var forleden samlet 
til nytårsparole i Kliplev, hvor der blev uddelt årstegn.

10 år
Martin Lykkeskov, Holbøl Frivillige Brandværn
Rene Poulsen, Padborg Frivillige Brandværn

25 år
Gynther Gosch, Padborg Frivillige Brandværn

40 år
Peter Petersen, Padborg Frivillige Brandværn

Tak fordi du handler lokalt

Indbrud
Der var forleden indbrud 
i en klinik på Trækobbel 
i Padborg, men der blev 
ikke stjålet noget. ■
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TRÆNINGSOPSTART
SÆSON 2018

Lørdag den 3. februar
kl. 14.30

Hej alle nye og gamle senior fodboldspillere

Trænerteamet består i 2018 af Michael Klarup, 
Karsten Soll og målmandstræner Per-Bo Pirschler

Tirsdag kl. 19.00 | Torsdag kl. 19.00
Lørdag efter aftale med trænerne

Omklædning i 5 og 6 ved Grænsehallerne, Kruså
Husk at medbringe både fodboldstøvler, løbesko 

og indendørssko, man ved aldrig med vejret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig
på 4064 7647, Michael på 4080 1822 eller Karsten på 2624 5519

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen sammen med jer.
Husk det er fedt at spille fodbold i Bov IF

Med sportslig hilsen
Frank Thietje, Formand

Andelsselskabet Holbøl Landbohjem
afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2018 KL. 18.30
PÅ HOLBØL LANDBOHJEM

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse. På valg er 

Mathias Rudbeck og Preben Nielsen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

På valg er Norman Rudbeck
7. Valg af revisor. På valg er Henny Jørgensen 
8. Valg af revisorsuppleant. På valg er 

Thorkil Hansen
9. Eventuelt
Forslag sendes til formanden Preben Jensen, 
Lundtoftvej 2B, 6340 Kruså senest 8 dage før 
 generalforsamlingen. 

Vi starter generalforsamlingen med suppe, 
som Finn er vært ved.

Vel mødt
Bestyrelsen

We move it all

Speditør
Til afdelingen i Padborg søger vi en engageret og selvstændig 
speditør, som har lyst til og mod på nye udfordringer

Jobprofil
• Udfærdigelse af transportdokumenter
• Kontakt til kunder
• Administrative opgaver
• Afregning

Dine personlige egenskaber
Du er uddannet speditør og har relevant erhvervserfaring. Desuden 
vægter vi, at du:
• Er en udadvendt person, der kan kommunikere med alle både 

skriftligt og mundtligt på dansk og tysk
• Du er kan arbejde selvstændigt
• Du trives med mange opgaver.
• Vigtigst af alt – du sætter kunden i centrum og er serviceminded

E3 kan tilbyde dig
• Ansættelse i en uformel virksomhedskultur, som vi er stolte af
• Ansvar og udfordringer
• En spændende hverdag med forskellige opgaver

Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Venligst send en skriftelig ansøgning til:
E3 Spedition-Transport A/S
Per Jørgensen
Transitvej 16
DK-6330 Padborg
E-mail: per.joergensen@e3spedition.com

Rie Meyer flytter til Torvecentret

Af Dit te Vennits Nielsen

Smykkedesigner Rie 
Meyer har fået så stor 
succes, at tiden er inde 
til at flytte til større, 
mere synlige og mere 
egnede lokaler.
Behovet for mere plads 
er opstået i takt med 
successen.

"Min store drøm har 

længe været, at kunne 
holde kundeevents og kur-
ser, og det er helt umuligt 
i min nuværende butik", 
fortæller en smilende Rie 
Meyer.

At tingene har udviklet 
sig så positivt for Rie 
Meyer, kommer faktisk 
bag på hende.

Hun startede i det små 
og har arbejdet sig op til 

i dag at have et fantastisk 
godt omdømme.

Kundeaftener
Hendes ting er unikke, 
håndlavede og gennem-
førte, og hun reparerer 
endvidere stort set alle 
slags smykker. 

"Jeg har været så heldig, 
at kunne leje butiks-
arealet, hvor Prima 

Delikatessen indtil for 
kort tid siden havde til 
huse. Det er nogle fanta-
stiske udstillingsvinduer, 
og samtidig har jeg et stort 
baglokale, hvor jeg kan 
holde mine kurser og kun-
deaftner, og hvor jeg har 
plads til at udfolde mig på 
mit værksted", fortæller 
Rie Meyer, som glæder sig 
til at få mere plads.

Rie Meyer vil i 
Torvecentret beholde 
de samme åbningstider, 
som hun har haft hidtil: 
tirsdag, onsdag og fredag 
kl. 9 - 15, torsdag 9 - 17, 
lukket lørdag, søndag og 
mandag. ■

Smykkedesigner Rie Meyer 
åbner ny butik i Padborg
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NYHED

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter 
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså 

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling
Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

Snerydning & saltning
Snerydning & saltning af fortov og parkerings områder

Privat og Erhverv

"Få lavet en fast aftale og vi kigger automatisk forbi"

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Futsal
Efter en tæt og meget vel-
spillende kamp måtte Bov 
IF Futsal desværre se sig 

slået med 3-7 mod Søhus 
Stige, der ligger i toppen af 
ligaen. Bov IF hang godt 
på indtil de sidste 10 mi-
nutter af kampen. ■

Præcisering
Erhvervsmanden Henning 
Kudsk døde i Fuengirola i 

Sydspanien. Han var gift 
med Merete. ■

Fængslet
En 36-årig mand fra 
Kolding blev natten til 

fredag anholdt og fængslet 
for forsøg på indbrud i en 
forretning i Padborg. ■

Ny vicebrandkaptajn 
i Padborg
Der har været afholdt 
generalforsamling 
i Padborg Frivillige 
Brandværn
Flg. er i bestyrelsen: 
Brandkaptajn Patrick 
Poulsen Tamms, ny-
valgt vicebrandkaptajn 
Michael Stein, kasserer 
René Kalager, sekretær 
Stig Lautrup, garageme-
ster René Poulsen, best.
medlemmer Jan Hansen 
og Daniel Otzen. Ud 
gik Mads Ries (tidl. 
vicebrandkaptajn) pga. 
uddannelse. ■

Brandkaptajn Patrick Poulsen 
Tamms Arkiv foto

Syv klip
Politiet foretog forleden 
fartkontrol i Hokkerup.

Det skete i en 60 
km/t zone, hvor den 

Automatiske Trafik 
Kontrol holdt i to timer.

Det blev til 15 fartbøder, 
heraf udløste syv klip i 
kørekortet. ■
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Minikrydstogt på 

Kielerkanalen
 

Onsdag den 25. april

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg .. 8.30 
Nybøl Kirke ......................8.45
Broager Kirke ..................  8.50
Egernsund Elektriker ........8.55
Ahlmannsparken Gråsten 9.00
Rinkenæs Bager ............... 9.05
Annies Kiosk, Sønderhav ..9.10
Elektrikeren, Kollund .......9.15 
Kruså Bankocenter .......... 9.20
Bov Kirke ..........................9.25
Cirkel K, Padborg ............ 9.30

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

BovAvis

Det er en ud� ugt, 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. 

Efter opsamling kører vi direkte til Kiel. Her 
går vi ombord på hjuldamperen Freya. Kursen 
sættes mod Rendsborg, hvor vi undervejs skal 
nyde en dejlig bu� et. Vores spændende sejltur 

tager ca. 4 timer. Vores bus venter på os i 
Rendsborg, hvor vi får en guided rundvisning.

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

Pris 695 kr, som dækker bus, 
guide, sejltur og bu� et. 

Øste ud af italienske erfaringer
Af Gunnar Hat tesen

Journalist Charlotte 
Sylvestersen har i et par 
måneder boet i Holbøl.
Ved et foredrag forleden 
på Holbøl Landbohjem 

fortalte hun meget levende 
om sine mange år i Italien.

Hun mødte i sommeren 
1989 en italiener i Milano, 
som hun blev gift med. 
Efter 35 lange togrejser, 
flyttede hun i 1993 til 
Italien.

Og efter nogle år i den 
norditalienske hovedstad 
begyndte hun at føle sig 
hjemme i Italien.

Over for 40 tilhørere 
fortalte hun varmt om 
forskellene mellem Italien 
og Danmark. I Holbøl 

taler folk med hinanden 
i Lokal Brugsen, mens de 
i Italien mødes på baren i 
via Plana.

Hun omtalte sammen-
hængskraften i Holbøl og 
Milano.

Dybest set er det nøjag-

tigt det samme, hvis man 
i Holbøl eller Milano. 
Sammenhængskraften 
kræver i grunden kun, 
at man selv begynder at 
hilse, komme ud af sin 
egen hule og deltage aktivt 
i et eller andet.

Charlotte Sylvestersen 
oplevede, at hendes 

20-årige indsats med at 
hilse på folk, og deltage i 
aktiviteter i hendes kvar-
ter i millionbyen Milano 
skabte hende et netværk, 
der samlede sig om hende 
efter sin mands død. ■

Charlotte Sylvestersen fortalte om dagligdagen i Italien. Fotos Jimmy Christensen  

Tilmelding på telefon 2116 0683

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

Lørdag den 5. maj
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal 

besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.
OPSAMLINGSSTEDER

Kirketorvet Sønderborg kl. 7.15, Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.35, Egernsund Elektrikeren 
7.40, Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50, Annies Kiosk, Sønderhav 7.55, 

P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05, Bov Kirke 8.15, Circle-K tanken 8.20
 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi 

sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den 
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer vi en tur rundt 
i den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, 

hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum - et helt nyt 
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. Museet rummer stor kunst af kunstnere, 
der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord - bl.a Emil Nolde, 

Edvard Munch, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den 

store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og 
Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage 

til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 20-tiden.

Pris kr. 650,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.
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Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520 www.essen-in-flensburg.de / .dk

...Jetzt wird’s heissss!...

Gratis parkering når du besøger vores restaurant.... 
(til parkeringshuset Rote Strasse 15-17)
Sådan gør du! Aflevér billetten i restauranten og få 
refunderet beløbet.

Steaks
tilberedt på lavagrill 
flere variationer...
Dubrovnik-
Balkan 
specialeter

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

HUSK! Hvad du � nder på nettet, får du også ved os!

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag:
9.00-13.00 og 14.00-18.00 
Lørdag:
9.00-13.00 

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0

Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

 - super antire� eks
 - hærdning
 - inkl. bredt læsefelt
 - inkl. synsprøve

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

Stak af
En tyv begik forleden 
indbrud i en institution på 
Padborgvej i Padborg.

Han blev imidlertid 
overrasket af en ansat og 
valgte derfor at stikke af. ■

Ny forhandler for Landbrugs- og Varelotteriet
Af Dit te Vennits Nielsen

Landbrugs- og 
Varelotteriet er flyttet til 
CS-Auto i Padborg.
Da SuperBrugsen ikke 
længere havde mulighed 
for at videreføre forhand-
lingen af lodsedler grun-
det for dårlig kompetence 
i forhold til postbutikkens 
personale, foreslog uddeler 
Peter Damgaard Madsen, 
at forhandlingen i stedet 
for kunne ske hos CS-
Auto, som gladeligt tog 
imod tilbuddet.

"Vi har mange kunder, 
der i forvejen spiller, og jeg 
vil rigtigt gerne bakke op 
om både Landbrugs- og 
Varelotteriet", fortæller 
indehaveren Christian 
Schleussner.

"Det er da også en win-
win aftale, for måske kø-
ber kunderne en ny pære 
eller motorolie eller vasker 
bilen, når de nu alligevel 
er her", siger Christian 
Schleussner.

Perfekt beliggenhed

Peter Damgaard Madsen 
roser CS-Auto for at tage 
imod tilbuddet.

Han er sikker på, at kun-
derne får en bedre oplevel-
se af håndteringen af lot-
teriet, da der hos CS-Auto 
blot er en til at betjene, og 
som derigennem opnår en 
større kompetence.

Fra forhandlerens side 
synes de, at CS-Auto har 
en perfekt beliggenhed, 
da det for det første ikke 
er langt fra den tidligere 
forhandler SuperBrugsen, 
og for det andet er den nye 

adresse lige overfor bor-
gerservice og biblioteket. 

Forhandlingen og ud-
betalingerne vil foregå i 
åbningstiden mellem kl. 
8 og 15 alle hverdage, og 
gevinsterne fra tidligere 
trækninger overføres til 
CS-Auto. ■

Jetski
Fra en baggård på 
Agerglimt i Kruså er der 
stjålet jetski, der har en 
værdi af 35.000 kroner. ■

Jannie Reimers Larsen skal 
sælge lodder og ud-
dele præmier til 
Landbrugs- og Varelotteriet.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Landbrugslotteriet:
Opstod i 1907
Danmarks bedste 
gevinstchance
Gevinst på 3 ud af 4 
lodder
E-mærket
Onlinesalg eller hos 
CS-Auto
Vælg dit eget 
favoritnummer
Overskuddet går til bl.a. 
Landbrug og fødevarer

Varelotteriet:
3 ud af 5 vinder
Trækning hver 14. dag
Præmiepulje over 3 mill. kr.
Kan spilles online eller 
hos forhandler (CS-Auto
Vælg dit eget lykkenummer
Varelotteriet er grund-
lagt i 1887 og er således
det ældste spil
Overskuddet går til 
velgørende, sociale og 
humanitære formål
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ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 6. februar til og med fredag den 9. februar 2018.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

18.-
PR. STK

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
PR. STK

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
2 KG PR. NET 

Østergade 2
6200 Aabenraa

7468 5109

PR. POSE

10.-

PR. STK

12.-

PR. POSE

2995

Heidemann 
kaff e
500 g

Appelsiner i net
Kl. 1

Cheasy skyr
Flere varianter
1 kg

Coca cola,
Sprite Zero,
Fanta og
Tuborg Squash
Flere varianter

A38
Flere 
varianter

Gestus chips 
eller snacks
Flere varianter

Max 6 poser pr kunde pr dag

Højt aktivitetsniveau i Felsted
Af Gunnar Hat tesen

Pensionistforeningen 
Felsted-Bovrup-Varnæs 
har afholdt 18 arrange-
menter i 2017.
Det spænder sig fra lot-
tospil, over fællesspisning 
til udflugter.

Det nævnte formanden 
Tage Mikkelsen i sin 
beretning på forenin-
gens generalforsamling, 
som blev holdt i Felsted 
Forsamlingslokaler.

Tage Mikkelsen blev gen-
valgt som formand, mens 
Inger Lund blev genvalgt 
som næstformand og 
Gunnar Pedersen blev 
genvalgt til bestyrelsen.

Suppleant blev Lis 
Asmussen. Genvalgt som 
revisor blev Christian 
Lund.

Pensionistforeningen er 
grundlagt i 1944 og har 
234 medlemmer. Det er 
en mindre tilbagegang i 
forhold til året før. ■

Årstegn til brandmænd
Brand & Redning i Sønderjylland var forleden samlet til nytårsparole i Kliplev, 
hvor der blev uddelt årstegn.

10 år
Lars Hou, Kliplev Frivillige Brandværn

20 år
Egon Petersen, Bovrup-Varnæs 
Frivillige Brandværn

25 år
Lars Kruse, Bovrup-Varnæs Frivillige 
Brandværn

40 år
Flemming Hansen, Bovrup-Varnæs 
Frivillige Brandværn
Hans B. Asmussen, Kliplev Frivillige 
Brandværn

 I LUNDTOFT
inviterer foreningens

medlemmer til

GENERAL 
FORSAMLING
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30

på Medborgerhuset Damms Gaard
Gråstenvej 12, Felsted

6200 Aabenraa 
Dagsordenen ved generalforsamlingen 

følger Venstres vedtægter. 
Efter generalforsamlingen er der 

oplæg og debat ved Venstres nyvalgte 
byrådsmedlem Søren Frederiksen, Kliplev 

og Folketingskandidat Mogens Dall.
Venstre i Lundtoft er vært ved kaffen

Vel mødt!

Bestyrelsen for
Venstre Lundtofts vælgerforening

Bovrup Plejecenters vennekreds
afholdes

Ordinær
Generalforsamling

Tirsdag den 20. februar kl. 19.00
På Bovrup Plejecenter
Dagsorden ifølge vedtægter.

Alle er velkommen

26 medlemmer mødte op til 
generalforsamlingen i 
Pensionistforeningen 
Felsted-Bovrup-Varnæs.
 Fotos Jimmy Christensen
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Tumbøl-fyr har ændret sit liv
Af Søren Gulck

I 2016 blev livet for 
Rasmus Lasse Petersen 
fra Tumbøl ændret med 
et brag.
Det skete efter han meldte 
sig til TV-programmet 
“Rigtig Mænd” på DR TV.

Rasmus levede dagligt et 
liv, hvor kager og rigeligt 
med øl var hverdagskost.

Motion og kondition 
dyrkede han ikke, og 
når han kom fra arbejde 
sprang sofaen nærmest op 
på ryggen af ham.

Rasmus viste noget måtte 

ske. Derfor meldte han sig 
til programmet og blev en 
af de udvalgte deltagere. 

Under castingen til TV-
programmet blev han 
udregnet til at være 35 år, 
selv om han kun var 23 år.

“Under optagelserne fik 
jeg mig noget af et wake 

up call. Heldigvis gik jeg 
ikke i chok, men stod 
igennem og fik forandret 
mit liv. Jeg smed omkring 
10 kilo og blev 11 år yngre 
målt på min kondition 
og mit helbredstilstand”, 
fortæller en glad Rasmus 
Lasse Petersen, som tilfø-

jer, at her i 2018 er motion 
ikke blot blevet noget han 
dyrker.

“Det er blevet min nye 
stil og nye hobby”, fortæl-
ler fyren fra Tumbøl.

Sød kæreste
“Jeg starter op om morge-
nen med at indtage 3 æg, 
krydret med diverse andre 

sunde morgenmadspro-
dukter. Det kickstarter 
dagen på en god måde 
med masser af protein. 
Derudover lever jeg nor-
malt resten af dagen, men 
holder mig fra alle søde 
sager. Fredag får den en 
over nakken, det er lige-
som præmien.

Jeg løber tre gange 
i ugen og kører på 
Mountainbike”, lyder det 
friskt fra Rasmus Lasse 

Petersen.
“Jeg mærker i den grad 

en forandring med mig 
selv. For udover en bedre 
kondition, så har selvtil-
liden fået et boost. Jeg 
har fået nyt job og ikke 
mindst har jeg fundet mig 
en sød kæreste”, smiler 
Rasmus Lasse Petersen. ■

Pensionistforeningen
Felsted - Bovrup - Varnæs

afholder

Stort lottospil
Søndag den 11. Februar Kl. 19.00
på Varnæs Skole
Der spilles om
30 gode gevinster
+ 1 – 2 – 3  spil

Bestyrelsen

Rasmus Lasse Petersen tabte 
10 kilo efter han droppede 
søde sager. Foto Søren Gulck

Bovrup - Varnæs Husholdningsforening
arrangerer for 5. gang

Stort loppe- og 
kræmmermarked

Lørdag den 10. februar 
fra kl. 10.00 – 15.00

på Sundeved Efterskole i Bovrup
Der har været enorm stor interesse 
for at få en bod. Loppemarkedet 
byder på 62 stande med lopper 
for enhver smag med mange 
spændende ting og sager.

Vi håber som tidligere år 
at mange gæster � nder 
vej til Bovrup.

Dødsfald
Preben Feldstedt, Kliplev, 
er død, 59 år. ■

FELSTED VANDVÆRK A.M.B.A.
afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30
i Felsted Forsamlingslokaler

Dagsorden: ifølge vedtægterne.

www.Felsted-vandværk.dk

Vel Mødt!
Bestyrelsen

Felsted Krolf
afholder

Ordinær 
generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00
på Dams Gård

Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag til bestyrelsen senest 8 dage før

Bestyrelsen

Strikkedame på besøg
Bovrup-Varnæs 
Husholdningsforening 
har afholdt generalfor-
samling på Sundeved 
Efterskole.
Mødet begyndte med 
foredrag af Mette Hansen, 
Blans, der har deltaget 
i Den Store Strikkedyst 
2015. Livligt fortalte og 
fremviste Mette Hansen 

strikket tøj i alle mulige 
sammensætninger. 

Både omkring strikning 
og farver. Så de 25 delta-
gere fik set at der ikke er 
noget der hedder garnre-
ster. Selv de mest garvede 
strikkedamer fik tips og 
idéer.

På generalforsamlingen 
var Edith Kruse, Inge 
Schurizek, Conny Poulsen 

samt Merethe Schurizek 
på valg.

Alle blev genvalgt und-
tagen Merethe Schurizek, 
der ikke ønskede genvalg.

I stedet blev Anette 
Rasmussen nyvalgt. Sup-
pleanterne Ulla Christen-
sen blev genvalgt. Inge 
Lise Philipsen ønskede 
ikke genvalg, nyvalgt blev 
Helle Hansen.

Også revisorerne 
Inger Petersen og Karen 
Kjærsgaard blev genvalgt.

Der har været 12 ar-
rangementer i årets løb. 
Foreningen har 180 
medlemmer, lyder det fra 
formanden Edith Kruse. ■
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