Tak fordi du handler lokalt

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

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Delikatessen tilbyder

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød flere slags,
frit valg

• Tømning af septiktank,
samletank, fedtbrønd,
og olieudskiller.

•
•
•
•
•

Abonnementstømning
Tømning af minirenseanlæg
Kloak TV
Industrispuling op til 1000 bar
Rodskæring

Elkær
Maskinstation
I/S
Danmarks
første

D
FREDAGSTILBU
FR A KL. 10.00

all-inclusive tv-pakke
Kidingvej 34, Bovrup, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 – Mobil 20 22 32 15

Pr. stk.

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

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

20,-

Standard installation

Ingen k
kortafgift
ortafgift

Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakke
e

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

72 kanaler
Få et uforbindende

28 kanaler

578,-*

Min. pris 1. år
3.588,-

Min. pris 1. år
6.936,-

pr. md.

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

pr. md.

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

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

BROAGER
SKOLEGADE 2
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Altid personlig service i butikken

anretter vi buffet i salen, med 2 slags suppe
(Klar suppe med boller og ris, og fyldig aspargessuppe
med kødboller og flutes) samt

STEGT FLÆSK med persillesovs
Spis alt hvad du kan for kun . . . . . . . .

Fine guns, clothes & accessories

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

Stifte et selskab
Ejeraftaler
Omstrukturering af selskaber

Børn under 12 år Inkl. is . . . . . . . . .

009
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · mTlf.
74 65 15 67
75 05 8
4 47 .flT
mail@1747.dk · www.1747.dk
2

75 05 8

4 47 .flT

gnillitsd

u-dab

74 05 8

4 47 .flT

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
✔ Fugearbejde
✔ Termoruder
✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader

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

149,½ pris

kr.

✔ Vinduer og døre

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

& GRASTEN RADIO
6300 GRÅSTEN

TLF.: 74 65 24 26

MOBIL: 40 27 26 39

TILSTANDSRAPPORTER
ENERGIMÆRKER
EL-RAPPORTER

BUFFET-BUFFET-BUFFET

Onsdag den 14. februar fra kl. 17.30 - 19.30

The Gun Room A/S

pr. md.

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

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

www.thegunroom.dk

88 kanaler

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

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

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk
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SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO
Lækker menu to
go bestående af:
TILBUD GÆLDER
TORSDAG, FREDAG
OG LØRDAG

Lækre bøffer,
vælg mellem flere varianter
Lækre salater
vælg mellem flere varianter
Lækre kartofler
flere varianter
Brød
Vin

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
Gammeldags oksesteg

Pr. ½ kg.

29

95

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartofelspegepølse
fra Als pølser

Pr. stk.

59

95

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

SLAGTEREN TILBYDER
Benløse fugle, gullasch,
stroganoff

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SLAGTEREN TILBYDER
Gyros

Pr. ½ kg.

700 gr.

49

39

95

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

DELIKATESSEN TILBYDER
Hjemmelavede
frikadeller

Smørrebrød flere slags,
frit valg
D
FREDAGSTILBU
0
.0
10
.
FR A KL
Pr. stk.

20,-

25,PA DB OR G

Løs vægt
slik
Pr. 100 g

ER
TILBUD GÆLD
FREDAG

100,-

Pr person
Kun kr.

7

95

Telefon 73 65 26 00

GAMMELDAGS FASTELAVNSBOLLER
Den gode gamle opskrift...
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Lørdag - søndag

kl. 6.00 - 17.30
kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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Becel flydende
500 ml

Änglamark økologisk
hvedemel

Alt dybfrost

Spar
25%

2 kg.

10

95

Ta’ 3 flasker

25,-

1/1 Rød
Aalborg
snaps

Max 6 stk pr kunde pr dag

Blå cirkel
kaffe
Änglamark
økologisk
smør

500 GR.

200 gr.

12

95

4 pakker

Pr. flaske

100,-

85,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Kartofler

Løs frugt

4 kg., kl. 1

vælg mellem æbler,
pærer, bananer, kiwi,
appelsiner

Pr. pose

14

95

+ PANT

BLOMSTERAFD. TILBYDER
Storhoved roser

Primula
FLERE FA

FLERE FA

RVER

RVER

Ta’ 8 stk.

Pr. buket

15,-

35,-

10,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 13. februar til og med lørdag den 17. februar 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten

-

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

-

Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Gudstjenester og andre aktiviteter

Nyt hold til Babysalmesang

Tirsdag den 13. februar kl. 9.30 .. Nørkleklub i Adsbøl klubhus

Kom og oplev glæden, det hyggelige og rare
ved at synge for og med dit barn i fællesskab
med andre.

Søndag den 18. februar kl. 9.30 . Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 18. februar kl. 11.00 .. Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tilbuddet retter sig til børn fra Gråsten, Adsbøl
og Kværs i alderen 2-10 mdr. og foregår i
Gråsten Slotskirke tirsdage fra kl. 10:00 - 11:00.
Start tirsdag den 27. februar 2018.

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

Det er gratis at deltage, og der er et maksimalt
deltagerantal på 10 børn. Der er ingen krav til
sangevner eller kendskab til masser af salmer,
bare lysten til at synge er der.

Stilhed – meditative tekster
– stille musik
Præst Hanne B. Christensen
Organist Hanne Bruus Storm
Otto Andersen på cello

Babysalmesang varetages af kirkesanger
Margrethe Hansen

Gudstjenesten varer ca. ½ time
og alle er hjertelig velkommen

Tilmelding på www.graastenadsboelkirker.dk.

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

DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN

Fredag den 16. februar fra kl. 11 - 17
Vi har besøg af
Jan Larsen fra firmaet
Alaska A/S, som har
følgende brands

VARMEPUMPE
TRN-TRG 528 ZR

VARMEPUMPE
TRN-TRG 535 ZR

Kapacitet op til 60 m2
Vejl. kr. 5999,-

Kapacitet op til 80 m2
Vejl. kr. 6999,-

SPAR

AFFUGTER
TD C120
Vejl kr. 1499,-

SPAR

1799,-

og

SPAR

2499,-

400,-

DEMOPRIS

DEMOPRIS

varmepumper

Hør om dine muligheder angående din næste
varmepumpe samt dine muligheder for energitilskud

4500,-

4200,-

DEMOPRIS

1099,-

Få op til

3.206,i energitilskud
ved installation af
varmepumpe

GSM STYRING
Vejl. kr. 1999,Med CTSmall og en
smart-phone får du
forbindelse med
din varmepumpe
hvor som helst og
når som helst.

Tilbudende gælder kun fredag den 16. februar

SPAR

200,-

DEMOPRIS

1799,-
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UDSALG

...HUSK! ALTID GRATIS LEVERING...
Manzano sofa
3 + 2 pers.

NU

OG ANDRE GODE

9.999,-

SPAR 9.999

TILBUD
Se flere tilbud i butikken eller på

møbler.dk

Spar

50%

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

Spar

Spar

Skovby SM75 spisebord
Massiv hvidolieret eg. Inkl. 2 finérede tillægsplader.B100 x L165/265 cm.
Pris 13.999,- SM66 spisebordsstol med polstret sæde monteret med
sort læder i dessin CC. Stel i massiv hvidolieret eg. Pris 3.449,Sætpris SM75 bord + 4 SM66 stole. 27.795,-

46%

50%

Skovby SM75 spisebord
+ 4 SM66 stole i eg

Siena lænestole
2 stk.

NU

14.999,-

SPAR 12.796

Siena lænestol
Monteret med sort læder i dessin Soleda. Space sokkel i krom.
Pris 5.999,- Sætpris 2 stk. lænestole. Normalpris 11.998,-

NU

NU

24.999,-

SPAR 8.021

SPAR 5.999

6.995,-

SPAR 6.999

Editions A399
3 + 2 pers. sofa
Editions sofa model A399
Monteret med brunt handskeblødt anilin okselæder i dessin Madison.
3 pers. sofa L225 cm. Pris 17.182,- 2 pers. sofa L195 cm. Pris 15.838,Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 33.020,-

5.999,-

Blokhus bord
+ 4 Mille stole

Spar

25%

NU

Spar

Blokhus spisebord
30 mm rustik bordplade i massiv olieret eg.
Stel i sort metal. B95 x L200 cm. Ekskl. tillægsplade. Pris 9.998,Mille spisebordsstol Sort plastskal med sort fastmonteret sæde. Stel i sort
gummitræ. Pris 999,-. Sætpris bord + 4 stole. Normalpris 13.994,-

50%

Nadia sovesofa

Dragør sovesofa

Dragør sovesofa med chaiselong
Monteret med kraftigt antracitfarvet stof i dessin Inari.
Sæde og udtræk indeholder Bonell fjedre, polstret med
koldskum. Udtræksdelen er monteret med samme slags stof.
Chaiselong er vendbar.L250 x D160 cm. Sovemål: 145 x 195 cm.

3.999,FAST LAV PRIS

3.499,FAST LAV PRIS

Nadia sovesofa
Med posefjedre springindlæg i madrassen samt stort magasin til opbevaring af sengetøj.
Her vist i gråt stof med kontrastfarvede knapper i rygpuderne. Flotte metalben.
Udslået mål: 150 x 200 cm.

www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15
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Garn og Tøj flytter i nye lokaler
Af Signe Svane Kryger

Garn- og tøjbutikken
får ny base, men er
stadig beliggende i
Ulsnæs-Centeret.

Blazer

59995
findes i
6 forskellige
farver i butikken

Modetøj & specialiteter
Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten

Den nye butik kommer til
at befinde sig i de gamle
Fakta-lokaler.
”På grund af det nye
sundhedshus, har butikken været nødsaget til at
flytte til andre lokaler,
men den nye forretning er
dog kun placeret med kort
afstand til den gamle”,
fortæller Lis Lykke
Christensen.
Hurtig flytning
Flytningen fandt sted
hen over weekenden med
hjælp fra familie og venner, og den nye butik stod
klar mandag. ■
Tøj & Garn er flyttet over i større, lysere og bedre lokaler.

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

÷20%

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Fårhus Forsamlingshus

på alle ikke
nedsatte varer

Fredag den 16.
og lørdag den 17. februar

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

100 gr kr.

Kaffesalon lukker
KaffeSalonen hos
ViKaLi i Gråsten lukker
permanent.
Årsagen er, at indeha-

veren Lise Guldbergs
helbred ikke tillader den
indsats, som der skal til. ■

Gråsten Ældreklub ophører sit virke med udgangen
af marts.
Efter 50 gode år, med
et aktivt klubliv, er det

ikke lykkedes at finde en
ny formand efter Dorthe
Sørensen, der har været formand de seneste
25 år. ■

Ældreklub ophører

Drone PHlamper

Magic
Strømpegarn

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

60,-

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

En mand fandt forleden
en drone i sin baghave på
Ringgade i Broager.
Dronen er blevet indleveret til politigården i
Sønderborg. ■

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Oplag: 16.232 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag senest kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Der blev stjålet tre PH 2/1
Pendel lamper under et
indbrud i en virksomhed
på Ulsnæs i Gråsten.
Tyvene er kommert ind
i virksomheden ved at
bryde et vindue op. ■

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

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

Grafisk arbejde

Claus Frederiksen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 19 02 80

Telefon 23 23 73 37

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk

isj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Susana Calderón

Fotograf

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Tove Hansen
Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef

Ingrid Skovbo
Johannsen

Mediekonsulent

Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

Fotograf

Foto Jimmy Christensen

Søren Gülck

Jimmy Christensen

Telefon 23 80 12 54

Telefon 29 25 95 50

gulck@graastenavis.dk

Reporter

Bettina A. Jessen

Grafisk arbejde

Reporter

Pia Koch Johannsen
Telefon 24 64 35 01
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Receptionr
Nye flotte lokale

Fredag den 16. februar
kl. 14.00-18.00 i de
tidligere Faktabygninger
i Ulsnæs

I anledning af genåbningen af
butikken, vil det glæde os at se
kunder, venner, bekendte, familie
og forretningsforbindelser.
Der vil være lidt godt til
ganen og maven.
På gensyn!
Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

95 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Gråsten og Omegns Pensionistforening.

Gavekort

Foto Jimmy Christensen

Ny formand for 440 pensionister
Af Gunnar Hattesen

Efter 15 år som formand
for Gråsten og Omegns
Pensionistforening havde
Aase Christensen valgt at
stoppe på foreningens ge-

neralforsamling, som blev
holdt i Ahlmannsparken.
I sin sidste beretning
omtalte Aase Christensen,
at 66 medlemmer havde
fået besøg i forbindelse
med runde fødselsdage.
Hun omtalte de mange

aktiviteter og nævnte,
at foreningen har 440
medlemmer og 22
lottomedlemmer.
Ny formand blev Karen
Margrethe Sørensen,
der i 15 år har været
næstformand.

den 16. januar at have
begået et røveri mod grillbaren Perronen i Gråsten.
Kort efter kl. 20 kom han
maskeret ind ad bagdøren
til grillen og truede sig
med en pistollignende

- en bid bedre!

,-

10
SPAR

genstand til at få udleveret
2.864 kr. fra kassen.
Den 25-årige mand havde tatoveringer i nakken.
En gerningsmand, som
skulle hente den 25-.årige,
er stadig på fri fod. ■

GYROS
500g

kr. 50,-

KVINDEMESSE 2018
Torsdag den 15. marts
kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten

De kan indløses hos
byens handlende.

Nyvalgt til bestyrelsen
blev Hans Bertel Back og
Bitten Sørensen ■.

Fængslet for røveri mod
Perronen
En 25-årig mand fra
Aabenraa Kommune er
ved et grundlovsforhør
ved Retten i Sønderborg
blevet varetægtsfængslet i
fire uger.
Han er sigtet for tirsdag

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

Hakket kylling
3 pk. af 350g

Konferencier:

Natasja
Crone

kr. 100,-

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.

Tilbud uge 7 - fra tirsdag d. 13/2 til og med lørdag d. 17/2
Padborg
Shopping

Find os på:

Her kan betales med:

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

8

UDSALG

50%
PÅ ALLE
GLAS

GRATIS
SYNSPRØVE

Frisør tilbage efter
barsel
Af Ditte Vennits Nielsen

Efter endt barsel er
Bine Tobel Smedemand
tilbage hos Salon Sanne
i Gråsten.

OPTIK
Jernbanegade 38 – 6400 Sønderborg
Perlegade 16, 6400 Sønderborg
www.fahrendorff.dk

Så handler du lokalt...

74 43 00 10

Smedemand kommer
tilbage. Kunderne kan
allerede nu booke en tid
hos Bine. ■

Bine gik på barsel for et
år siden og fik sit 3. barn,
som blev en lille pige, der
skal hedde Dicte.
"Bine kommer tilbage
på fuld tid, så nu kan vi
udvide vores åbningstider igen", siger frisør
Sanne Vesperini, der ejer
salonen.
Bine vil være i salonen
til kl. 20.00 om tirsdagen.
Sanne Vesperini er selv i
salonen om torsdagen til
kl. 20.
"De lange åbningstider
passer kunderne rigtigt
godt, og tiderne er godt
bookede, så behovet for de
lange dage er der bestemt.
Der er måske lidt mere
Bibel Tobel Smedemand
vender tilbage til Salon
Foto Søren Gülck
Sanne.

52 spillede skat i Gråsten
Gråsten Skatklub samlede 52 spillere til klubaften i Ahlmannsparken.
1. runde
Nr.1 Robert Petersen,
Gråsten, 1628 point
Nr. 2 Rainer Hugger,
Flensborg, 1351 point
Nr. 3 Ejnar Marquart,
Gråsten, 1043 point
Nr. 4 Vagn Christensen,
Aabenraa, 1010 point
Nr. 5 Christian Skousen,
Holbøl, 1006 point
Nr. 6 Arne Mylin,
Broager, 1000 point

SJOV i

FAHRENDORFF

ro i salonen om aftenen,
og folk slapper af efter en
lang dag", smiler Sanne
Vesperini, der glæder sig
meget til, at Bine Tobel

vinterferien
D. 15/2

2. runde
Nr. 1 Flemming
Marschall, Gråsten,
1337 point
Nr. 2 Morten
Kristiansen, Padborg,
1276 point
Nr. 3 Torben Ries,
Padborg, 1228 point
Nr. 4 Harald Jørgensen,
Gråsten, 1214 point
Nr. 5 Rainer Hugger,
Flensborg, 1191 point
Nr. 6 Vagn Christensen,
Aabenraa, 1177 point

Nye spillere
1. runde
Nr. 1 Christian
Lauritzen, Aabenraa,
640 point
Nr. 2 Flemming H.
Rasmussen, Kollund,
249 point
2. runde
Nr. 1 Flemming H.
Rasmussen, Kollund,
537 point
Nr. 2 Christian
Lauritzen, Aabenraa,
327 point. ■

POOLPARTY

for de mindste, skal kunne svømme.
Diskolys, røgmaskine, sodavand &
masser af vand-sjov!
50,- kr inkl. en sodavand

WELLNESS

for forældre, afslapning mens børnene
hygger sig til poolparty.
125,- kr inkl. frugt og bobler
Tilmelding nødvendig på
7365 0033 - info-mf@enjoyresorts.dk

www.enjoyresorts.dk/poolparty
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PÅ ALT I BUTIKKEN

MDRS RENTEFRI
FINANSIERING
Dobbeltsenge fra 99

kr. pr. md.

Der kan maximalt finanseres kr. 40.000.- pr. person

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer.

VIVA LUX
KONTINENTALSSENG
Inkl. 8 cm topmadras.
Inkl. ben.
Normalpris 24.999.-

Nu 9.999.SPAR 15.000.-

RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 166.- i 60 mdr.

Ekskl. gavl (sokkel) og tilbehør. Inkl. ben.

WONDERLAND 332 VIP
ELEVATIONSSENG
Inkl. 7 cm Premium topmadras med latex kerne.
Normalpris 39.872.-

Nu 27.998.SPAR 11.874.-

RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 466.- i 60 mdr.

Ekskl. ben, gavl og tilbehør.

DUNLOPILLO BALANCE
ELEVATIONSSENG
180 x 200 cm. Valgfri top
til værdi af 10.499.Normalpris 29.248.-

Nu 18.998.SPAR 10.250.-

RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 316.- i 60 mdr.

Ekskl. ben, gavl og tilbehør.

S E N G E S P EC I A L I ST E N S Ø N D E R B O RG | Grundt vigsallé 175 | 6400 Sønderborg | Telefon 86 72 60 89
ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag 10.00-17. 30 | Fredag 10.00-18.00 | Lørdag 10.00-16.00 | Søndag 1 1.00-16.00

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester
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GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

Hvis din bil
kunne vælge

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

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

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

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

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

Annonce.indd 1

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Hans Henrik Fischer

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

Sønderhus
Ferieboliger
Søger sommerhuse
til udlejning
•
•
•
•

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

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

www.fischer-advokatfirma.com

Bred VVS ApS

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

CVR 34 22 35 72

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

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

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise
DIT SERVICE. GRÅSTEN

28/08/13

10:19

BENT
CHRISTENSEN

Side 1

v. Lars Festersen

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

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

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

�

WEEKENDLEJE
på dag nr. 2

www.el-teknik.dk

AUTO

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

Tak fordi
du
handler
lokalt

GKV
Service og
reparation af
alle bilmærker

÷50%

soenderhus.dk
nordhaus.dk

www.gkv-auto.dk

Gratis
lånebil

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

28-01

Fastelavn fejret af glade børn
Af Gunnar Hattesen

Prinsesser og superhelte
stod i kø for at blive
årets kattekonge- og
dronning ved tøndeslagningen i Ulsnæs-Centret.
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0-7 år, Kattedronning
Conrad Westergaard,
Egernsund
0-7 år, Kattekonge
Oliver Emil Haukjer,
Gråsten
0-7 år, Bedst udklædte
Bastian Haukjær,
Gråsten

Alle de udklædte børn fik
kakao og fastelavsboller,
og der var præmier til
kattekongen og kattedronningen og til den bedst
udklædte. ■

8-14 år, Kattedronning
Mia Jacobsen, Rinkenæs
Kattekonge
Killian Feedmann, Bov
0-7 år, Bedst udklædte
Jonas Gülck, Rinkenæs

ADSBØL
BORGER
FORENING
Indkalder til

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 8. marts kl. 19.00
i klubhuset

Børnene var klædt ud til
fastelavsfesten i UlsnæsCentret.
Foto Søren Gülck

Dagsorden jf. vedtægterne kan ses
på www.adsboel.net

Kv æ r s · Tø r s b ø l · S n u r o m
Landsbyråd
Hermed indkaldes til:

GRÅSTEN OG OMEGNS
HAVEKREDS

TEMAAFTEN
OM JULEROSER
OG PÅSKEKLOKKER
Onsdag den 28. februar kl. 19.00
i Ahlmannsparken Gråsten
Entré: kr. 25,- for medlemmer
kr. 50,- ikke medlemmer
Marianne Rostén fra Gartneriet Spiren vil
fortælle om Helleborusplantens forunderlige og
eventyrlige verden: De enkelte, præstekraver og
dobbelte i de mest vidunderlige varianter.
Mulighed for køb af Helleborus, Cyclamen og løgvækster.
Se mere på www.gartnerietspiren.dk
I pausen holder vi generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkomne
Mange hilsner fra
Gråsten og omegns havekreds

Fællesspisning, Borgermøde
og Generalforsamling
Onsdag den 28. februar kl. 18.30
I Multihallen, Avntoftvej 12, Kværs
Program:
Kl. 18.30

Kl. 19.30

Fællesspisning (kr. 75.00 incl. Kaffe/
Medbring service)
Orientering om ny landsby,
iværksætterkøkken og tilflytterhus
Foredrag af Tyge Mortensen”Den bedste måde at se fremtiden på er
ved at skabe den selv”
Kaffe (kr. 20)

Generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægter
Forslag skal være formanden i hænde
senest den 26. februar, evt. på mail til
lilian.frees.jensen@gmail.com
Tilmelding til fællesspisning senest den 25. februar
Til Hans Jørgen Bollmann- mail bollmann@bbsyd.dk
eller Hardy Johannsen, telefon/SMS 20234230 mail wgh@bbsyd.dk, eller Niels Peter Nielsen telefon
SMS 25113800-mail ingeniels@kgnielsen.dk
Vel mødt

GRÅSTEN
BOLDKLUB
inviterer hermed til

Ordinær
Generalforsamling
LØRDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 16.05
I KLUBHUSET PÅ ÅRSBJERG
Alle medlemmer over 18 år samt forældre til
spillere i klubben er meget velkommen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest den 17. februar
via mail : mogens_hansen@outlook.com
Mød op og vær med til at udstikke retningen for 2018.
Der er plads til dig i bestyrelsen hvis du ønsker
at værre en del af en aktiv forening, men du
bliver ikke valgt hvis ikke du ønsker det.
Umiddelbart inden generalforsamlingen spiller
vores 1. hold træningskamp på Årsbjerg.
Vi håber at se dig.
Bestyrelsen
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Sæt kryds

Spændende møde om Rinkenæs

TILLYKKE

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord

75 kr.

☐ Tillykke med foto max 25 ord ................................................................................. 100 kr.

Den tidligere ejer af
Buskmose, Ebbe FinkNielsen, der bor på Sydals,
holdt forleden i Ældre Sagen
i Gråsten et meget spændende og levende foredrag
om striden om mejeriet i
Rinkenæs, Rinkenæshus og
Rønshoved Højskole og om
hverdagen på Buskmose.

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

Foto Jimmy Christensen

Veloplagt Lars Thiesgaard underholdt
Af Helle Blindbæk

Det var en veloplagt
“Kalle Pet’sen fra Dynt”
alias skuespilleren Lars
Thiesgaard, som lørdag
aften underholdt ved
afstemningsfesten på
Den Gamle Kro i Gråsten.

TILLYKKE
KENNETH
med din uddannelse
som IT-supporter
hos IpNordic.

GODT GÅET!
Fra Keven,
Martin
og mor

Vi tilbyder et eftertænksomhedsrum,
hvor deltagerne kan lytte
til korte tekster, stilhed og
musik i rytmisk vekslen.

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

Kalle fra Dynt bød både
på sang, brevkasselæsning
og lune historier. ■

Det blev en munter afstemningsfest med skuespilleren
Lars Thiesgaard.

STILLEGUDSTJENESTE

Rinkenæs
menighedsråd

drengen Lars Thiesgaard
på scenen og underholdt
til stor morskab for
forsamlingen.

Traditionen tro blev
der sunget flittigt fra
Højskolesangbogen og
spist al den suppe man
kunne.
Små annekdoter og fortælling om udvalgte sange

Ønsker dig al mulig held
og lykke med
din videre gang og
håber dine planer for
fremtiden går i opfyldelse.

Torsdag den 22. februar kl. 17.00
i Rinkenæs Korskirke

mindede de 50 mennesker
om anledningen til at
samles.
Herefter gik gråstener-



Foto Jimmy Christensen

Krondiamantbryllup

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

Helga og Ejnar Jannsen
Midtballe 15, Skelde

Afhentning og udbringning efter aftale

har onsdag, den 21. februar
krondiamantbryllup
Vi er bortrejst på dagen.

Borggade 5, Gråsten Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Tak fordi du handler lokalt

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 18. februar kl. 11.00
ved Katrine Gaub

ADSBØL KIRKE

Søndag den 18. februar kl. 9.30
ved Katrine Gaub

KVÆRS KIRKE

Søndag den 18. februar
Henvisning til nabosogn

BROAGER KIRKE

Søndag den 18. februar kl. 9.00
ved Birgitte Hjarvard Licht

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 18. februar kl. 11.00
ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE

ULLERUP KIRKE

Søndag den 18. februar kl. 9.00
ved Lis-Ann Rotem

Søndag den 18. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

NYBØL KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Søndag den 18. februar kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 18. februar kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste ved Vibeke von Oldenburg

Sonntag, 18. Februar 14 Uhr
Gottesdienst in der Kirche zu Holebüll
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GråstenSpejderne oppe på mærkerne
Af Louise Johnsen

Mærker til uniformen
har altid betydet en
stor del som spejder i
GråstenSpejderne.
Og de gængse mærker
som knivbevis, savbevis
og bålmærke, betyder meget for helt nye spejdere.

Både små og store
GråstenSpejderne har
igennem længere tid sat
sig store mål for at opnå
uniformsmærker i helt
almindelige, men også lidt
mærkelige ting.
De mindste mikrospejdere 5-8 år kan stolt
vise deres nyerhvervede

MILJØmærke frem. For
at kunne gøre sig fortjent
til sådan et mærke, har de
lært at passe på naturen,
ikke at smide affald i naturen og om hvor lang tid
der kan gå, før affald forgår i naturen. Men det er
ikke det eneste mærke der
pryder de små uniformer.
Det er vigtigt som spejder
at være en god kammerat.
Mikrospejderne har opnået det fine mærke En god
kammerat, ved at hjælpe
hinanden og lære at opføre sig ordentligt overfor
hinanden, hele tiden.
Skyer i flasker
De lidt større minispejderne 9-10 år, har
kastet sig ud i de lidt
sværere discipliner; med
mærkerne "Klar dig
selv"-, Pionér mærket.
Sidstnævnte handler om

Hos GråstenSpejderne er det
populært at opnå
uniformsmærker.

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved

at kunne bygge holdbart
køkkenbord, tårn eller
indgangsportal i rafter,
bundet sammen med reb.
Og minierne har haft det
sjovt da de skulle gøre sig
fortjent til Det udvidede
miljømærke. De har lavet
skyer i flasker, sprunget
pølser i luften, og bygget
drivhuse af bambuspinde,
knob og plastiksække.

Kilt
GråstenSpejdernees seniorer er også i fuld gang med
at tage fælles - og individuelle mærker.
Indtagelse af to liter
regnbue-is på to timer
resulterede i et Regnbue-is
mærke. Dog var det ikke
alle seniorer der klarede
den disciplin! Men derimod at møde op til alle
spejderarrangementer i
kilt, eller lyserødt tylskørt,
sove i 12 forskellige sheltere i løbet af 12 måneder,
det er discipliner der giver
flotte mærker og disse
gennemføres i 2018. ■

Lydia Krogs
bisættelse den 13. januar 2018 i Ullerup Kirke.
En særlig tak til præst Lis- Ann Rotem og hjemmeplejen.
Hans Krog

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Birthe Jakobsens
bisættelse i Rinkenæs Korskirke
Tak for blomster og kranse
Tak for bidrag til Hospice Sønderjylland
På familiens vegne
Per
Kisser, Lærke, Nils og Rumle

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

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

Dødsfald
John Pustal, Gråsten, er død,
59 år. ■

Dødsfald

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Aage Hansen, Dalsmark
Plejecenter, Rinkenæs, er
død, 87 år. ■

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

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



Foto Søren Gülck

Nyt personale
får rundvisning
Af Søren Gülck

Det nyansatte personale
på bofællesskabet Fjordbo
i Gråsten har været på

besigtigelsestur på deres
nye arbejdsplads.
Selv om der fortsat er
byggeaktivitet, fik personalet en god fornemmelse

af de nye rammer, som de
fremover skal virke i.
Byggeriet skal stå klar til
indflytning medie marts.
Der er ansat 25 medarbejdere i forskellige fagområder. De nye medarbejdere
tiltræder deres nye stillinger
1. marts, og skal i den første
tid tilrettelægge deres nye
arbejdsforhold. ■

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

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

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45
Eksam. bedemændStoregade
Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Gråsten&Omegns

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

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

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

60 mennesker deltog i
seniorsammenkomsten, hvor
der blev serveret gule ærter
med kogt flæsk, kålpølser og
hamburgerryg og brændevin
som tilbehør. Foto Søren Gülck

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Torsdag den 8. marts, 2018
på Rinkenæshus kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år fremlægges.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter
til bestyrelsen.
Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne:
Henrik Kragh
Arne Bentsen
Walter Brüning
og suppleant Peter Schnuchel
Valg af revisorer og revisorsuppleant
På valg er:
Jes Midtgaard
Eventuelt.
Bestyrelsen

Gråsten

Årsmøde
Onsdag den 7. marts kl. 14.30 – ca. 16.30
i Ahlmannsparken
Dagsorden efter Ældre Sagens vedtægter
med valg af bestyrelsemedlemmer.
Stort gratis kaffebord.
Kun for medlemmer, husk medlemskort.
Der udleveres bestilte billetter til Varde Sommerspil,
hvortil der er ledige pladser.

Tilmelding til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05
senest den 28. februar

Søndagscafé
Søndag den 4. marts kl. 12.00 – ca. 14.00
i Ahlmannsparken, Gråsten
Dagens middag er Kong Fiddes livret med
tilbehør, en genstand og en kop kaffe.
Pris kr. 80,For 60+ som gerne vil hygge og spise sammen med andre.

Tilmelding til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05
senest den 26. februar

BROAGER

BUI Fodbold indviede kunstværk i klubhus
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BUI' s klubhus er blevet
udsmykket af L. Ron Harald.


Af Gunnar Hattesen

BUI Fodbold foretog
lørdag formiddag den
officielle indvielse af
det nye kunstværk i
klubhuset.
Kunstværket er udført af
L:Ron:Harald.
"Det bidrager til, at
gæsterne i huset ikke kun
oplever et hus til omklædning, men en totaloplevelse. I hvert fald er det
håbet, fastslog formanden
for BUI Fodbold Tore
Josupeit ved indvielsen.
"Kunst kan og skal

fortolkes, og med fodboldspilleren i centrum viser
L:Ron, at vi alle sammen
er stjerner i vores lille
fodboldklub. Ligesom
Broager Kirke har to
tårne, har vi også i BUI
både fodbold og rock. Og
bolden er i bevægelse. Det
er vi også. Og på vegne af
bestyrelsen vil jeg gerne
sige tak til L:Ron:Harald
for det fine kunstværk. Jeg
synes, du repræsenterer
noget af det bedste, vi har
i Sønderborg-området.
Og det værk du har skabt,
rammer lige ind i sjælen
på BUI. Sport og musik.

Fodbold og rock. Det er
smukt forenet i kunsten",
sagde Tore Josupeit.
Kunstneren fortæller, at
han lavede tre skitser ud
fra de guide-lines, han
fik af klubben. Der skulle
være en fodboldspiller, noget BUI og noget Broager.
L:Ron:Harald er en alsidig kunstner som tekstforfatter, rapper og maler.
Og lige nu sender frosten
ham indendørs.
"Jeg laver 50-75 af den
slags kunstværker om
året, som jeg nu har lavet
til Broager. En del er
noget større", fortæller

L:Ron:Harald, som også
maler en del på lærred.
Søren Winther, BUI
Rock, er idémanden til
kunstværket i klubhuset.

Han har kendt L:Ron i
mere end 30 år.
"Meget af det han laver
henvender sig jo rigtig
godt til unge og de miljøer,
unge færdes i. Og vi har jo

Foto Jimmy Christensen

mange ungdomshold, som
er i Broager en weekend
på træningshold, og så
står bord-fodboldspillene
jo i området omkring
kunstværket, så det er
genialt med det miljø, vi
nu får skabt", siger Søren
Winther. ■

1-dags bustur til

Skønne Samsø
2. pinsedag mandag den 21. maj



Foto Jimmy Christensen

Sognemøde med præsten
Sognepræst Steffen Klit
Søndergaard holdt gav ved
et møde i Sognegården i

Broager en gribende beretning om "En pludselig
rejse til Rusland", hvor

han fortalte om sin mor,
der var blevet syg under
en rejse i landet. ■

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 kaffe,
færgeoverfart, 2-retters middag, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

kr.

695,-

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

BovAvis
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100 til afstemningsfest i Broagersalen
Af Finn Wogensen

Traditionen tro inviterede Det Nationale Udvalg,
Grænseforeningen
Sønderborg og
Foreningen Norden søndag til afstemningsfest i
Broagersalen.

Der blev sunget danske
sange, drukket kaffe, spist
lagkage og hørt på foredrag
ved afstemningsfesten i
Broager.F oto Jimmy Christensen

Afdelingschef Axel
Johnsen, Museum
Sønderjylland, talte om
selvbestemmelsesretten.
Han fortalte, om grænsedragningerne og de
forskellige mindretal,
der opstod
efter 1.
Verdenskrig
i Europa.

De 5 onsdage på Broagerhus!
afholdes

”En verden af vin”
Onsdag den 21. februar
kl. 19.00

3 vineksperter fortæller om forskellige
vintyper deres historie og kvaliteter.
Musikalsk underholdning med
The true drew Crew!
Grundet begrænset pladser er
der tilmelding efter først til mølle
princippet! - senest den 14. februar.
Tilmeld. via e-mail:
Broagerhus@broager.dk /tlf.26738130
Bestyrelsen
for Broagerhus

Se mere på www.Broager.dk

MANGLER
DU PLADS?

Sønderjyllands største
boxudlejning
- nu mere end 300 boxe!

Egnsspil på
Cathrinesminde
De medvirkende i egnsspillet "Fare Fare krigsmand" var forleden samlet
på Cathrinesminde.
Stykket vises 13.17. juni
og handler om teglværksejer Christian Hollensen,
der indkaldes til tysk
krigstjeneste under 1.
Verdenskrig.

Stykket er skrevet af Jacob
Clausen. Det er blevet
til på baggrund af de ca.
700 breve, som Christian
Hollensen og hans husbestyrerinde, senere
kone, Ingeborg, skrev til
hinanden under krigen fra
1914-1918. ■

Opbevaring og deponering
for private og erhverv til
konkurrencedygtige priser på
en tryg og hensigtsmæssig
måde i isolerede og frostfri
aflåselige rum fra 6 - 50 m3
Ring og
hør nærmere på
tlf. 3095 1848 eller
tlf. 2014 5084
Se mere på
www.flytteboxen.dk
Møllegade 23,
6310 Broager

Skuespillere har været samlet for at gøre klar til sommerens
Foto jimmy Christensen
egnsspil på Cathrinesminde.
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Vores KøberKartotek bliver dagligt fyldt op med købere, der er klar til at slå til. Går du i salgstanker, så kontakt os!

NYHED
Gråsten - Adsbøl
Birkevej

NYHED

KfnhdD
142

1122

6

4

VILLA
Kontantpris
Flot og velindrettet familievilla!
Ejerudgifter pr. md.
På Birkevej, få kilometer fra Gråsten, er
denne pæne gulstensvilla beliggende på Udbetaling
en blind villavej i et børnevenligt kvarter. Brutto/netto
Villaen er højtbeliggende i på vejen, hvil- ekskl. ejerudgifter
ket bidrager til en meget rolig atmosfære Sag: 703-01185

1.195.000
1.299
60.000
5.435/4.551
Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrkobbel

Fredensgade

KfnFD
135

289

4

VILLA
Kontantpris
Ejendom i Gråsten bymidte
Pæn og velholdt rødstensvilla centralt be- Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
liggende i Gråsten. Gråsten er en anerkendt smuk by og byder på skønne natu- Brutto/netto
roplevelser, såsom Gråsten skov og Slots- ekskl. ejerudgifter
øen
Sag: 703-01059

1

Energi

495.000
1.470
25.000
2.311/1.933
Tlf: 74441698

Dyrkobbel

KfnhdC
218

NY PRIS
Gråsten

Gråsten

SOLGT

1970 Energi

1197

6

5

1979 Energi

KfnhFC
143

498

4

VILLA
Kontantpris
Indflytningsklar familiebolig
det attraktive boligkvarter Dyrkobbel, fin- Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
der vi denne nydelige bolig. Boligen er
meget velholdt og er lige til at flytte ind i. Brutto/netto
Boligen har en god indretning med nogle ekskl. ejerudgifter
virkelige fine løsninger.
Sag: 703-01207

NYHED
KfndkD

Gråsten

Flot, indflytningsklar villa!
Indbydende villa med god planløsning i
det meget attraktive Alnor, tæt på Flensborg Fjord og Gråsten by. Alnor er et område i Gråsten, hvor vi oplever stor efterspørgsel.

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-01202

LEJLIGHED
Ny ejerlejlighed med kongelig udsigt til Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Slotssøen og slottet
På Slotsgade i Gråsten, i første parket til Udbetaling
Slotssøen, ligger denne store lejlighed i et Brutto/netto
super flot nybyggeri i moderne og stilren ekskl. ejerudgifter
arkitektur.
Sag: 703-01165

127

809

4

1966

30

2

Energi

1.345.000
1.655
70.000
6.156/5.157
Tlf: 74441698

NY PRIS

Kløvervej

Gråsten - Alnor

4

Energi

1.195.000
1.719
60.000
5.491/4.599
Tlf: 74441698

Slotsgade

KnFdeJ
169

4

2

2017

177

Energi

1.995.000
3.982
100.000
9.029/7.563
Tlf: 74441698

BROAGER

v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74441698
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Fastelavnsfest hos Land og Fritid i Ullerup
Over 40 børn i forskellige
aldre deltog lørdag i sjove

Af Claus Frederiksen

og fantasifulde udklædninger, da Land og Fritid i
Sundeved holdt fastelavnsfest i butikken.
Tønderne fik masser af
slag og der blev slået til at
al kraft inden der kunne
udråbes kattekonger- og
dronninger. Der var flotte
præmier til de flottest
udklædte, samt til kattekonger og dronninger.
Efter tøndeslagningen
var der fastelavnsboller
og kakaomælk til de udklædte børn. ■
Børnene uddelte tørre tæsk
til tønden. Foto Søren Gülck

Ministerbesøg i Ullerup

Sundeved Venstrevælgerforening holdt
forleden generalforsamling på Bakkensbro
Aktivitets- og
Kulturcenter i Ullerup.
Forud for generalforsamlingen var sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V)

Sundhedsminister Ellen trane
Nørby talte i Ullerup.

strerer området, og at det
er vigtigt for Venstre.

inviteret til at holde et oplæg om aktuelle politiske
emner med særlig vægt på
sundhedspolitikken.
Det var en velforberedt og
oplagt minister, der mødte
op i Ullerup, og de fremmødte fik rig mulighed for
at få svar på de spørgsmål,
der rejste sig undervejs.
Blandt andet var der en
længere debat om regionernes berettigelse i et
forholdsvis lille land som
Danmark.
Her anførte ministeren,
at sundhedsvæsnet er tættere på borgeren, når det
er folkevalgte, der admini-

Nyvalg
På den efterfølgende
generalforsamling blev
Troels Lyck genvalgt
som formand. På valg
var Arne Brændmose,
Carsten Andersen og
Anne Østergaard, der alle
modtog genvalg.
Øvrige medlemmer
er Kristian Bonefeld og
Ellen-Marie Christensen,
og ny i bestyrelsen
er Kathrine Svane
Christiansen, der er 1.
suppleant til Sønderborg
byråd. ■

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

Blans Vandværk
afholder ordinær

Generalforsamling
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30
på Ballebro Færgekro

Dagsorden iflg. Vedtægterne
På dagsordenen er specielt forslag om
ændring af vedtægterne og orientering om
udbetaling af andelshaverlån
Alle medlemmer er velkomne
Bestyrelsen

Sundeved Venstre holdt
generalforsamling.

150 til koncert på Forsamlingsgården
Drømmenes troubadour
Thomas Kjellerup
indtog fredag aften
Forsamlingsgården
Sundeved i Vester
Sottrup.
Foran 150 tilskuere gav
han en fin koncert, som
samtidig var hans 30 års
jubilæumskoncert. ■

Foto Jimmy Christensen
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Hørt i byen
En lastbil med ler
måtte torsdag give efter
for vægten på Gråsten
Teglværk. Lastbilen
væltede uden dramatik
om på siden og lå i det
våde ler. Ingen kom
til skade og der måtte
assistance til at få lastbilen på højkant igen.
Gråstenerdrengen og
skuespilleren Lars
Thiesgaard rejste mandag til Indien. Han skal
besøge sin kone, Tine,
som i øjeblikket har
en rolle og indspiller
scener til Iqbal (3 film i
børnebogsserien) i New
Delhi.
Søndag formiddag
kørte en 61-årig mand
i grøften på Felstedvej
i Gråsten. Uheldet
skyldtes det glatte føre.
Snefaldet kom bag på
bilisten, der mistede
herredømmet over
bilen.
Søren Thygesen
Kristensen, gammel
Gråstener-dreng, er
netop flyttet tilbage til
Slotsbyen igen.
Papirmuseet i Gråsten
afholder mini-kurser
og spændende aktiviteter dagligt i hele
vinterferien.
Biografgængerne
Camilla Garsdal
Jensen, Gråsten, og
Winnie A. Nissen,
Egernsund, var med
til præmieren på den
nye biograf i Borgen i
Sønderborg.
Kajs Bageri i Vester
Sotrup har natten til
søndag haft indbrud i
butikken.
Gråsten og Omegns
Pensionistforening
kom ud af 2017 med
et overskud på 30.000
kr. ■
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

SKELDE DYNTVEJ 118

VEMMINGBUND BIRKEVEJ 6

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 A
bagindgang. Stort fyrrum/værksted, med
B
plads til hobbyisten. Skal ses!
C

NYHED

875.000
D
1.498
E
45.000
3.938/3.266

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

F

G

Sagsnr. 1583
Bolig/kld. m2 132/28
Stue/vær
1/3

Grund m2
Opført

800
1944

EGERNSUND HAVNEVEJ 10
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
A
vand, fra alle 3 lejemål. En ejendom med
B
mange muligheder.
C

Beliggende med udsigt til Vemmingbund

1.395.000
D
2.394
E
70.000
6.118/5.172

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Sommerhus til totalrenovering, 573 m2 grund med gode muligheder, Mulighed for at
bygge drømme-sommerhuset, Få hundrede meter fra vandkanten, Kort afstand til
Broager By. En ejendom der skal ses for de fantastiske muligheder der ligger.

F

G

Sagsnr. 1580
Bolig m2
Stue/vær

NYHED

303
3/7

Grund m2
Opført

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

603
1882

RINKENÆS NEDERBYVEJ 124

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

m2

Bolig
Stue/vær

NYHED

C
187
1/4

Grund
Opført

m2

Bolig m2
Stue/vær

45
1/1

Grund m2
Opført

TILBUD
ØNSKES

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

D
955

1900
E

1.595.000
1.678
80.000
7.031/5.941

B

Sagsnr. 1241
m2

Bolig
Stue/vær

147
1/4

Grund
Opført

m2

G

GLÆDELIG VALENTINSDAG

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 A
ejendom, på en spændende beliggenhed.
B

NYHED

C
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

835.000
D
1.320
E
45.000
3.752/3.137

Bolig/kld.
Stue/vær

m2

115/44
1/3

VI HAR HJERTET MED NÅR VI
SÆLGER DIN BOLIG

F

G

Sagsnr. 1591
Grund
Opført

m2

Vi kender dit lokalområde, og ved hvad der gør netop din
bolig til noget særligt. Kontakt os for en gratis vurdering.

746
1967

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
www.estate.dk

C
804

1903
D

E

F

KRUSÅ ENGGLIMT 7

573
1954

Gennemrenoveret villa i Alnor med fjordudsigt
Rødstensvilla med sydvendt have, god energimærkning og indretning: pænt
"Vordingborg" køkken med lyse elementer i åben forbindelse med alrum/stue, samt
soveværelse med skabsvæg. De 3 værelser på 1.sal kan nemt ændres til stue/atelier. A

1.295.000
1.707
A
65.000
5.830/4.873
B

Sagsnr. 1592

Sagsnr. 1571

ALNOR GL FÆRGEVEJ 42

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.

675.000
1.267
35.000
3.129/2.595

6300@estate.dk

F
G

Tak fordi du handler lokalt

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

Nyt logistik firma har ordrebogen fuld

Heino Edelskov er medejer af Stone Logistic sammen med Lars Kristensen. Til højre ses sælger ved Solution Fleet Ebbe Termansen.

Uge 07

13. februar 2018

10. årgang

Af Ditte Vennits Nielsen

Foto Ditte Vennits Nielsen

Otte måneder efter start
har firmaet Stone Logistik
succes. Firmaet råder over
30 trailere og syv ansatte.
Stone Logistik blev
grundlagt den 1. juli 2017
af Lars Kristensen og
Heino Edelskov.
Firmaet har hovedsageligt specialiseret sig med
alt, hvad der hører byggebranchen til.
Stone Logistik har til
huse med administration
i Bajstrup ved Tinglev og
har lager i Kliplev.
Stone Logistic har netop
indgået en aftale med
Jacobi Tegl, og fremover
vil deres varer også blive
distribueret fra lageret i
Kliplev.
Firmaet er i rigtig god
fremdrift, og har netop
bestilt yderligere 10 trailere fra Solution Fleet. ■

SALG AF




Køkkener
Vinduer
Døre

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

MENTAL-SLANK
KONCEPT
Gruppehypnose pba. Intuitiv spisning

Infomøder hver tirsdag kl. 18.00
i den gamle byrådssal

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 13.

Biksemad med spejlæg

ONSDAG

Kotelet med rodkål

den 14.

TORSDAG den 15.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

Kalvesteg med bønner

den 16.

Kun

69,-

LØRDAG den 17.

Dansk Bøf

SØNDAG den 18.

Burger med pommes frites eller kartoffelbåde

MANDAG den 19.

Svensk pølseret

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

Creative Denmark

Tlf. 42 31 31 62 • SofiavlPoulsen@minddrive.dk
Plantagevej 4, 6330 Padborg

Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

Voksen

14,90 €
Børn t.o.m 10 år

fra kl. 17.30-21.30

7,00 €

HOLD KONFIRMATIONSFESTEN HOS OS
eller få maden bragt. Buffet- eller menuforslag
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 -461 71628

Lige ved
Zur Krone

Åbningstider: Mandag - søndag kl. 17-22 / Tirsdag lukket

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

Ingen opgave er for lille

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Buffet

LUKKET
HVER
TIRSDAG Alle dage

Industrivej 7 · 6330 Padborg

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

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

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

2

BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 18. februar kl. 11.00
ved Judith Nielsen Legarth

HOLBØL
KIRKE

KOLLUND KIRKE
Søndag den 18. februar kl. 9.30
ved Judith Nielsen Legarth

FELSTED
KIRKE

HOLBØL KIRKE
Søndag den 18. februar kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 18. februar kl. 9.00
ved Henriette Heide

KLIPLEV
KIRKE

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 18. februar kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 18. februar kl. 10.00
ved Henriette Heide-Jørgensen

Sognepræst Kristian Ditlev Jensen fortalte om sit liv, som førte til præstegerningen i Holbøl. 

Sognepræsten
fortalte om sit liv

Foto Jimmy Christensen

Conni Hedegaard og om
vejen til præstegerningen i
Holbøl. ■

Kristian Ditlev Jensen
fortælle om sit liv.
Om opvæksten i Holbæk,
om en jordomrejse, om
bøgerne han har skrevet,
om perioden som spindoktor for miljøminister

Af Gunnar Hattesen

Over 100 mennesker
mødte op på Holbøl
Landbohjem for at høre
den 47-årige sognepræst

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Sognepræst Kristian Ditlev.


Foto Jimmy Christensen

Dødsfald

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Kristian Peder Sørensen,
Kollund, er død, 90 år. ■

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten |

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

Svend Hedegaard

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk
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Skoleelever får 12 for opgave

Smykker

De dygtige elever Yuri
Kildegard, Isabella Depka
Fleggaard og Frederik
Schimann Hansen på
trappen i Lyreskovskolen.


Af Ditte Vennits Nielsen

Lyreskovskolens 8. klassetrin har afsluttet en
spændende opgave.
Opgaven bestod i at skrive
om et politisk parti og
præsentere et oplæg.
De tre elever fra 8. a,

Yuri Kildegaard, Isabella
Depka Fleggaard og
Frederik Schimann
Hansen valgte at lave
en opgave om partiet
Venstre.
"Vi kender borgmester
Thomas Andresen, og
da vi nærlæste Venstres

politiske program, var det
absolut det parti, vi var
mest enige i, og så er det
jo også det største parti i
byrådet", supplerer de tre
skoleelever hinanden.
Valgvideo
Gruppearbejdet resultere-

Ny formand i Frøslev
Ringridning
Af Ditte Vennits Nielsen

Frøslev Ringridning har
holdt generalforsamling,
hvor Hans Henrik Post
blev valgt til ny formand.
Hans Henrik er et kendt
navn i lokalsamfundet i
Frøslev..
Han afløser Tina Hellige,
der ikke ønskede genvalg.
Næstformand er Preben
Thomasson, kasserer og
PR er Margrethe Ocksen
Asmussen, sekretær blev
Anita Terp og menigt
bestyrelsesmedlem blev
Svend Erik Petersen.
Stine Møller og Anker
Terp ønskede ikke genvalg
som suppleanter.
Det blev besluttet, at der
d. 28. februar indkaldes
til en ekstraordinær generalforsamling også på
brandstationen i Frøslev
med det primære formål,
at få foreningens nye vedtægter vedtaget og få valgt

eventuelle suppleanter til
bestyrelsen.
Bestyrelsen vil denne
aften byde på et let
traktement.
Vedtægterne vil blive
offentliggjort på foreningens Facebook gruppe
"Frøslev ringriderforening

F.R.E.M.", hvor interesserede er velkomne til
at melde sig ind og gennemlæse de nye vedtægter.
Har man kommentarer til
de nye vedtægter kan man
møde op til den ekstraordinære generalforsamling,
inden de skal vedtages. ■

Kollundhus

Generalforsamling
Onsdag den 7. marts kl. 19.00
i Kollundhus

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
aﬂeveres skriftligt til formanden Peder Damgaard
evt. på mpdamgaard@gmail.com.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Ved et indbrud i en villa
på Bækvej i Smedeby blev
der stjålet smykker og en
playstation.

PRØV GRATIS

Foto Ditte Vennits Nielsen

de i en valgvideo. Frederik
Schimann Hansen optrådte som kandidat, og
de tre skiftedes til at filme.
Videoen blev bl.a. optaget
hos Fleggaard Holding og
rundt i naturen omkring
Kollund.
Eleverne indkasserede et
flot 12-tal for opgaven. Om
der ligger en politiker spire
gemt i een af dem, må tiden
vise, men de mener ikke
selv, det er usandsynligt.
"Det sjoveste ved det
hele var, at vi gik fra at
vide ingenting, og nu er vi
godt opdaterede", smiler
de tre til hinanden, mens
de sidder på trappen på
Lyreskovskolen og stolt
viser deres valgplakat
frem. ■

Tyven er kommet ind i
huset ved at bryde en terrassedør op. ■

Crosskids
6-12 år
Lørdag den 17. februar
(VINTERFERIEN)
Tilmelding på SMS nr. 51 60 71 86

Introduktion til crossfit gennem leg og Forældre kan
spil. Udvikling af motorik, kondition
og styrke passende til barnets
styrketræne
alder. Holdstørrelse på 8-10 børn.
Gælder for maks.
FOR 10 KLIP
1 voksen pr.
Inkl. oprettelsegebyr.
barn og kun den
Barnet får eget login
17. februar.

GRATIS

KR. 250,-

Industrivej 1 - Padborg · Tlf: 51 60 71 86
Læs mere om medlemskaber på www.fitnfun.dk

MAN Lastbiler Danmark

MAN Truck & Bus Padborg
mangler ikke succes
Til gengæld mangler vi en lastvognstekniker samt lastvognsopbygger,
der kan indgå i vores dygtige team af lastvognsmekanikere
på service- og opbygger værkstedet i Padborg.
Du:
• Er Kvalitetsbevist
• Værdsætter god kundeservice
• Har Flair for elektronik
• Er Team player
• Fleksibel og vil indgå i vores skifteholdturnus
Vi tilbyder et spændende job i en professionel organisation
med dedikerede og kvalitetsbeviste kollegaer.
Tiltrædelse snarest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Driftschef Martin R. Johansen på tlf. 20 10 80 83
eller martin.johansen@man.eu
Hvor ansøgning ligeledes kan stiles til.

MAN Truck & Bus Danmark A/S
Hermesvej 17 • DK-6330 Padborg • www.mantruckandbus.dk
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Butik med tøj til store
piger
Af Ditte Vennits Nielsen

Bentes Shop i Padborg
har så stor succes med
salg af tøj til store piger,
at indehaveren Bente
Smedegaard har besluttet, at hun fremover kun
vil satse på tøj fra str. 42
og opefter.

Bjarne Bendstrup ses i baggrunden ved orgelet.Arkivfoto

Randis Dans har
mistet Bjarne
Den kendte duo Randi
og Bjarne, der i en
menneskealder har
drevet danseskolen
"Randis Dans" har mistet
Bjarne med efternavnet
Bendstrup.

Langt de fleste her i området kender de to, og
parret havde i mange år
danseundervisning på
Kliplev Forsamlingsgård
med efterfølgende store

afdansningsballer i Kliplev
Hallen.
Parret optrådte de senere
år på både Valdemarshus
og Birkelund Plejecenter
til stor glæde for de ældre.
Bjarne Bendstrup døde
stille efter kort tids sygdom, 69 år. ■

Tøj fra "lillepigeafdelingen" sælger hun ud med
meget fordelagtige rabatter - også nyheder, som
netop er kommet ind i
butikken.

"Hvis jeg har taget en
beslutning, så fører jeg
det ud i livet med det
samme. Det har jeg det
bedst med, smiler Bente
Smedegaard. ■

"Salget af tøj til store piger
går simpelthen så stærkt,
at jeg har set mig nødsaget
til at droppe afdelingen
med de små størrelser,
således der er mere plads
til Zizzi, Zhenzi m. fl.,
som er tøjmærker, der
udpræget henvender sig
til +size", fortæller Bente
Smedegaard.

Bente Smedegaard satser på
tøj fra str. 42 og opefter.
Arkivfoto

SUVO
SUND VOGN
RUSTBESKYTTELSE
Din sikkerhed mod rust i bilen

SUVO er sund fornuft!
Hos Sønderjysk Undervognscenter sikrer
vi din bil et langt liv uden rust. Jo tidligere
du starter din undervognsbehandling,
jo længere holder din bil.
Hvis du starter behandlingen i tide så
garanterer Suvo for at din bil holder.

ANTI-RUST

Vi ses på messen i
Grænsehallerne
den 24. – 25. februar

Auktion over effekter
Af Ditte Vennits Nielsen

Siden 1996 har produktionshøjskolen Meritten
haft lokaler beliggende
på Visherredsvej 3 i Bov.
Efter købet af EFA Syd i
Rødekro blev de to produktionshøjskoler lagt
sammen. Aktiviteterne

Egevej 24 - 6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 - www.biludenrust.dk

blev i sommeren 2017
samlet i Rødekro.
Nu er personalet ved at
tømme lokalerne i Bov.
Der er en større oprydning er i gang.
I løbet af foråret er det
aftalt med forvaltningen,
at lokalerne skal være helt
tømt, så bygningerne kan
overdrages til kommunen.

"På et tidspunkt i nær
fremtid afholder vi en
auktion over de tiloversblevne effekter", fortæller en af lederne Jochen
Podlech.
En del af værkstederne er allerede
lejet ud til Aabenraa
Ungdomsskole. ■

24. - 25. februar i Grænsehallerne, Kruså 

Finn Kristensen får gang
i folk
Af Ditte Vennits Nielsen

Finn Kristensen, der
er aktiv i Bov CC, Bov
IF, Cyklistforbundet
Danmark, Rønshaves
Venner og Padborg
Vandrelaug er en ildsjæl,
der gør meget for andre
mennesker.
Padborg Vandrelaug tæller nu 40 medlemmer, og
hver søndag kl. 10,30 startes vandrerne ud fra den
gamle stadion i Padborg,
hvor Finn Kristensen og
hans kone Anni har tilrettelagt en skøn tur rundt i
den herlige natur.
"Jeg vil rigtigt gerne
have endnu flere med for
det er en nødvendighed
for folk at bevæge sig.Jeg

har i øjeblikket fået en
herre med ud at gå en lille
tur hver dag kl. 17 efter
fyraften. Han er kvikket
betydeligt op og har fået
mere mod på livet", fortæller Finn Kristensen, som
er sikker på, at han sparer
kommunen for en masse
penge i sundhedsvæsenet
på grund af de dejlige van-

dreture, hvor man også
møder nye mennesker og
får en god snak undervejs.
"Når jeg engang går på
efterløns, har jeg masser
af nye idéer for de ældre",
smiler Finn Kristensen
glad.
Finn Kristensen arrangerer vandreture hver
søndag. ■

BOLIG & LIVSTILSMESSEN

5

VINDUER FOR LIVET

– MONTERET AF SPECIALISTEN

TØMRERARBEJDE OG TAGSTEN

PROFESSIONEL

VINDUESMONTERING FRA A-Z

BESØG OS
PÅ BOLIG OG
LIVSSTILSMESSEN

VELFAC har udvalgt, uddannet og certificeret en række VELFAC
VinduesMestre, som sikrer, at alt spiller. Lige fra opmåling og tilbud til
montage og oprydning. Hele processen er i en ægte fagmands erfarne
hænder, og du skal ikke gøre andet end at glæde dig til resultatet.
kender VELFAC vinduer og døre til bunds
har gennemført omfattende kurser i produktviden og montage
har udført masser af montageopgaver – professionelt og sikkert
har direkte kontakt til produkteksperter hos VELFAC
kan få svar på spørgsmål øjeblikkeligt

Klintetoften 3, Hjordkær 6230 Rødekro
Tlf.: 20 15 94 55 Mail: fc-byg@live.dk www.fc-byg.dk

You relax - iMow
Finn Kristensen
Arkivfoto

Præmie
spil
Bov IF Petanque holdt
forleden præmiespil på de
frosne baner i Padborg.
Følgende spillere kunne
tage en flaske vin med
hjem.
Ruth Stubberup, Jytte
Matthiesen, Bodil Jensen
Henning Kjellerup,
Dieter Greisen, Birthe
Jørgensen, Anne Marie
Christiansen, Ruth
Sønderup og Vera
Fabiansson.
Den varme kaffe i klubhuset efterfølgende gjorde
særdeles godt. ■

MØD MIG PÅ MESSEN
- og hør hvad
jeg kan tilbyde
af behandlinger til
netop dit problem.

• HURTIG
• INTELLIGENT
• EFFEKTIV

2016

Din Lægeeksaminerede
massør, akupunktør
og myoreflexterapeut
Mette Träger Lund

Hent VIP fribilletter til Boligdage hos os

Besøg os på stand 93
og få et godt tilbud inkl.
montering og opsætning
af din nye iMow
Varnæsvigvej 20, Varnæs • 6200 Aabenraa
Tlf. 23 28 63 84 • www.kliniklund.dk
- med tilskud fra private Sundhedsforsikringer og
Sygeforsikring Danmark

Navervej 5 - 6360 Tinglev - Tlf. 74 64 40 94 - www.hansholm.dk
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Flerstyrkeglas
med bredt læsefelt

2.500,–

*

fra kr.

Enkeltstyrkeglas
topkvalitet
fra kr.

600,–

1.000,-

kr.
*

Vinterbonus

* 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. 1.5,
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.
* index
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

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

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:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

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

Stenhuggeri

Weekendåbent
efter aftale

Afstemningsfest samlede 90 mennesker
Fhv. overlæge Andreas
Johansen sammen med
formanden for Historisk
Forening for Bov og Holbøl
Sogne H.C. Jørgensen.

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

Sønderhav og Omegns Mødehus’ Legat
Ansøgninger om tilskud af Legatets midler
skal senest den 28. februar 2018 sendes til formanden
Ib Krogh-Nielsen
Fjordvejen 76A
Sønderhav
Kruså
Iflg. fundatsen er legatets formål at yde
støtte til folkekirkelige, danske eller kulturelle formål,
fortrinsvis i Holbøl sogn.

Tusind tak
for opmærksomhed og deltagelse,
i forbindelse med min 70 års fødselsdag.
Jeg havde nogle uforglemmelige dage, både
på selve dagen og til festen i lørdags.
Mange tak!
Eskild Eskildsen, Kliplev

VILSBÆK – HUSET
afholder

Lad os hente de møbler, du ikke
længere har brug for
– til glæde for andre

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt.
få afhentet.
1/2 pris på al beklædning og fodtøj
den første lørdag i hver måned.

GØR ET
KUP

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.
Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg.
Tlf. 3091 3028.

Generalforsamling
Fredag den 2. marts 2018 kl. 20.00
Dagsorden iflg. vedtægter.
Se vedtægterne på www.vilsbækhuset.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden skriftligt i hænde
senest den 23. februar 2018.
Inden selve generalforsamlingen fra kl. 19.00 er
Vilsbæk - Huset vært ved en middag.
Tilmelding til Tina Jakobsen på tlf. 22 28 43 06
senest den 23. februar 2018.
Efter selve generalforsamlingen
er der underholdning med
tryllekunstner Ole Beck.
Alle er velkommen.
Vel mødt!
Bestyrelsen

Af Ditte Vennits Nielsen

98-året for afstemningen
i 1920 blev sædvanen tro
fejret på Frøslev Kro.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Der var 90 mennesker,
som hørte et spændende
foredrag om mennesket,
lægen og politikeren Frits
Clausen, Bovrup.
Foredragsholder var
Frøslev-drengen, fhv. overlæge Andreas Johansen,
som tryllebandt de mange
fremmødte.
Afstemningsfesten var
traditionen tro arrangeret
af Historisk Forening for
Bov og Holbøl Sogne. ■

HAVESELSKABET

PADBORG
HAVEKREDS

HAVEINSPIRATION
BREGNER OG
ALPINE PLANTER
Torsdag den 22. februar kl. 19.30
på Bov Bibliotek
Børge Christensen fra Grenå kommer
og fortæller om bregner og deres mange
anvendelsesmuligheder. Han viser havebilleder
til inspiration og snakker om alpine planter.
Børges egen have er japansk inspireret
og han har planter med til salg.
Entre: Gratis for medlemmer,
ikke medlemmer betaler kr. 50,Der serveres kaffe og kage og der er amerikansk lotteri.
Alle er meget velkomne

Nyvalg i Bov IF Fodbold
Af Ditte Vennits Nielsen

Det var en god og positiv
aften med 20 fremmødte medlemmer, da
Bov IF Fodbold holdt
generalforsamling i
Grænsehallen.
Formanden Frank Thietje
nævnte i sin beretning, at
kunstgræsbanen stort set
er i hus.
"Vi mangler nogle bereg-

ninger over omkostningerne til en nedsivningsordning. Det afhænger af,
hvor stort et hul, der skal
graves, så al nedbøren kan
sive over i en etableret sø.
Det kan vi først få, når
vejret tillader det", fortalte
formanden Frank Thietje.
Planen er, at etableringen
starter til foråret, når de
sidste ting er faldet helt på
plads.

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således
ud:
Frank Thietje, Birgitte
Liljegren, Preben Maass,
Poul Pedersen, Jacob
Hytting, Erik Elmholt og
Lars Johnsen (nyvalgt).
Ud gik Erling Bressen.
Bestyrelsen konstituerer
sig på det førstkommende
bestyrelsesmøde. ■

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene på
Julemærkehjemmet Fjordmark Kollund

Tværgade 1B - 6330 Padborg
VI SÆLGER BRUGTE:
Malerier, bøger, lamper, el-artikler, tøj og sko til
børn og voksne, køkkentilbehør, forskellige møbler,
legetøj, Deko, DVD-film og meget mere.

Åbningstider: Man-fredag fra kl. 13 - 17

Den 1. lørdag i hver måned kl. 10 - 14

Mod forevisning af denne annonce får man
frem til den 25. februar 2018 en rabat på hele

50%

Tak fordi du handler lokalt

Foredrag i
Grænsehallerne med
ForedragKirk
i
Nikolaj
7

Grænsehallerne med
Nikolaj Kirk Nak & Æd

Prisvindende kok og forfatter

Kommer til Grænsehallerne og fortæller om

Nikolaj Kirk vil blandt andet fortælle om, hvordan han får inspiration til at arbejde kreativt med
Prisvindende
forfatterhedder programmet Nak & Æd? Smager en husmår godt? Det er nogle
naturstoffet
påkok
TV.og
Hvorfor
de spørgsmål, Nikolaj vil svare på i foredraget. Nikolaj vil desuden fortælle om, hvordan han arbejd
med programmet Nak & Æd, om hans holdninger til jagt og om vildtet han går efter i de nye
Kommer til Grænsehallerne og fortæller om Nak & Æd
programmer.
Nikolaj Kirk vil blandt andet fortælle om, hvordan han får inspiration til at arbejde kreativt med
naturstoffet på TV. Hvorfor hedder programmet Nak & Æd? Smager en husmår godt? Det er nogle af
de spørgsmål, Nikolaj vil svare på i foredraget. Nikolaj vil desuden fortælle om, hvordan han arbejder
med programmet Nak & Æd, om hans holdninger til jagt og om vildtet han går efter i de nye
programmer.

Fredag den 4. maj
kl. 19.00
Fredag den 4. maj
pris
kr. 175,00
kl. 19.00
bestilles via www.gransehallerne.dk

pris kr. 175,00

bestilles via www.gransehallerne.dk

Grænsehallerne tilbyder fra
kl. 18.00 en jagt buffet samt
Grænsehallerne tilbyder fra
ved arrangementet
kl.børnepasning
18.00 en jagt buffet
samt
Pris kr. 125,00
børnepasning
ved arrangementet
Pris
kr. 125,00 kr. 79,00
Børnebuffet
Børnebuffet kr. 79,00

Harkærvej 13 6340 Kruså 74671414
Harkærvej 13 6340 Kruså 74671414

www.gransehallerne.dk - kontor@gransehallerne.dk
www.gransehallerne.dk - kontor@gransehallerne.dk

Udflugt til

Udflugt til Føhr

Bremen
2. påskedag
mandag den 2. april
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 flotte 10 meter
høje Rolandsstatue danner en perfekt ramme.
Ved Rådhuset finder 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 kaffe og frokost.
Vi er hjemme ved 22-tiden.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

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 ...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

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.

BovAvis

Tilmelding på telefon 2116 0683

BovAvis
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Hørt ved Lyren

En hundelufter mødte
forleden en løsgående
hund, der nok så frejdigt kom spadserende
på Gendarmstien. Da
de kom tættere på,
viste det sig, at det var
en ræv.
På trods af Bjarne
Brendrups død fortsætter "Randis Dans"
allerede i uge 8.

Produktionshøjskolen
Meritten holdt forleden
gallaaften. Eleverne
blev stylet og var iført
det flotteste tøj, mens
lærerne serverede lækker middag.

Inviterer til

Forårsbanko

Onsdag den 21. februar kl. 19.00
på Bov Kro

Bov IF Futsal måtte
igen tage imod et
nederlag mod Hjørring
Futsal, så nedrykningen er nu uundgåelig
Sidste visionsseminar for Fritids- og
Aktivitetscentret
Grænsehallerne har
fundet sted. Der er
kommet masser af
nye gode forslag til
fremtiden, og det bliver
samlet og forelagt
kommunen, hvorefter
bestyrelsen arbejder
videre med planerne.

Arkivfoto

Odemorstoft danner
palmesøndag rammen
om det populære sønderjyske kaffebord.

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.

”Det er noget af et tilløbsstykke, når vi serverer
kaffe og the sammen med
et utal af gamle kendte
kagekageopskrifter.

Gæsterne skal naturligvis
heller ikke snydes i år”,
fortæller museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff.
Kaffebordet finder sted i

de smukke gamle stuer på
Oldemorstoft og man kan
allerede bestille billetter. ■

Ny sæsonstart i Bov IF
Fodbold

De venligste Forårs hilsner
Bov Sogn Ringridnings
Bestyrelse

Af Ditte Vennits Nielsen

Der mødte over 20
fodboldspillere op til
træningsstart, da Bov IF
Fodbold skød sæsonen
i gang.

Bov
indbyder til

IT-kurser og
IT-foredrag
Der tilbydes følgende 2 IT-kurser:
• Gem dine billeder, så du kan finde dem igen
4 tirsdage fra kl. 14.00 til 16.30,
start tirsdag den 20. februar (uge 8).

• Kom godt i gang med din iPhone og iPad
4 mandage fra kl. 14.00 til 16.30,
Start mandag den 5. marts (uge 10).
Kurserne foregår på Aktivitetshuset, Jernbanegade, Padborg.
Kurserne koster kr. 200,- per deltager.
Tilmelding til Annelise Følster
mobil 2094 3595 eller e-mail: a-hfoelster@mail.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Derudover afholdes 2 foredrag om IT-emner:
www.hebru.dk
• ”Hvilken smartphone skal jeg købe”,
”Hvilket mobilabonnement skal jeg vælge”

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

Fastelavnsfesten på
Brandstationen i
Padborg var igen et tilløbsstykke med mellem
60-70 børn og voksne. ■

Det sønderjyske kaffebord er
et trækplaster.

Af Ditte Vennits Nielsen

Døren åbner kl. 17.30
der vil være 54 spil
med mange flotte præmier.
Det er dubbe spil og
et sæt koster kr. 130,Husk medlemskort. Gæstekort kan købes.

På Aabenraa
Erhvervsforenings
generalforsamling blev
speditionsfirmaet H.P.
Therkelsen fra Padborg
udnævnt til årets firma.
En stolt direktør Peter
Therkelsen gav kage til
firmaets ansatte.

Sønderjysk kaffebord på
Oldemorstoft

Mandag den 26. februar kl. 14.00 – ca. 15.45
på Bov bibliotek
Få gode råd og vejledning til at vælge ”den rigtige”
smartphone og et fornuftigt mobilabonnement.

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Gråsten
Formand for Bov IF Fodbold Frank Thietje er glad for, at
mange vil spille fodbold.Arkivfoto

• ”Gode app’s for seniorer”
Torsdag den 15. marts kl. 10.00 – ca. 11.45
på Bov bibliotek
Få et overblik af ”gode app’s” for seniorer.
”Hvad kan de”, ”Hvordan bruges de”.
Foredragene foregår på Bov bibliotek, i salen nede i kælderen.
Foredragene er åbent for alle, så bare mød op.

Rønshaves Venner
afholder

GENERALFORSAMLING

Der serveres kaffe/te i pausen, og der opkræves
et gebyr på kr. 20,- per person ved indgangen.

Tirsdag den 27. februar kl. 19.00
i cafeen på Rønshave Plejecenter

Annoncen er sponsoreret af Hebru-møbler,
støt vores sponsor, de støtter os.

Dagsorden i følge vedtægter.

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

På vegne af Rønshaves Venner
Formand
Jonna Skau
Lindholmvej 17, 6330 Padborg

Spillerne var fordelt i
alderstrinene fra 17-32 år,
så det var en god og fin
spredning.
"Vi begyndte med at
spille fodbold udenfor",
fortæller formand for Bov
IF Fodbold, Frank Thietje.
Derefter var der
hygge og fællesspisning
i Grænsehallen, hvor
de mange spillere blev
informeret om de videre
planer for den nye sæson
af trænerteamet Michael
Klarup og Karsten Soll
samt målmandstræneren
Per-Bo Pirschler.
Der var yderligere tilsagn
fra nye spillere, så spillertruppen når op på godt
30 spillere, hvilket glæder
Frank Thietje meget. ■
Permanent . . . . kr. 500,Klip inkl. vask . . kr. 170,Klip . . . . . . . . . . kr. 160,Vipper farves . . kr. 80,Bryn farves . . . . kr. 70,-

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag
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Hvad skal du lave i vinterferien?
Af Ditte Vennits Nielsen
Fotos Ditte Vennits Nielsen

Louise Christine Wind, 9 år,
Harrislee
"Jeg skal lege med min
hund i haven. Jeg spiller
meget playstation sammen med min storebror
Thomas, der er 12 år, så
det skal vi helt sikkert
også. Måske skal jeg besøge min mormor i Kruså.
I påsken skal vi alle sammen til Frankrig på ferie.
Dér må min hund Trunte
altså blive hjemme".

Kasper Carlsen, 8 år, Padborg
"Min farmor, der bor
i Aalborg, kommer og
besøger os. Hun skal sove
hos en nat. Vi skal spille
kort, for det elsker jeg.
Vi skal også en tur til
Sønderborg, hvor vi skal
besøge min mormor og
morfar.
De andre dage skal jeg
sove længe. Glæder mig
også til at spille playstation sammen med min
storebror".

Liva Johannsen, 14 år,
Padborg
"Jeg skal holde min fødselsdag lørdag. Den skal
holdes hos min farmor,
hvor hele familien på 12
gæster kommer og får
kaffe med kage til.
Resten af ferien har jeg
ikke de store planer, men
jeg skal være sammen
med mine veninder".

Heldagstur til

Jesperhus Blomsterpark
Nordens største blomsterpark på Mors

Casper Berg Gosch, 10 år,
Padborg
"Jeg skal ud og se
SønderjyskE damer spille
håndboldkamp. Jeg spiller selv håndbold i Bov IF
og hele holdet har vundet
billetterne til kampen, så
vi skal alle af sted.
Jeg skal også en tur til
København sammen med
min mor, far og tvillingebror for at besøge min oldefar, der er over 90 år. Vi
skal se Nationalmuseum,
Den Blå Planet og Tivoli".

Toby Hansen, 10 år, Bov
"Jeg skal i biografen sammen med mor og min
søster. Vi tager til den nye
biograf i Sønderborg, men
jeg ved ikke, hvad vi skal
se.
Vi skal også en tur ud at
bowle i Grænsehallen, og
de må hellere sætte banderne op på min bane.
Til hverdag spiller jeg
fodbold, men vi holder fri
for det her i vinterferien.
Det er helt rart, for vi
bruger meget tid på det i
hverdagen".

Trine Marquardsen, 10 år
Padborg
"Jeg skal på gymnastikweekend i Vojens. Jeg
træner springgymnastik i
Bov IF. Vi skal have ekstra
træning, men vi skal også
hygge os.
Jeg skal også på besøg hos
min farmor i Bajstrup
ved Tinglev. Vi hygger os
meget sammen. Jeg ser
lidt sjov ud i hovedet, for
jeg har lige været til fastelavn i skolen, hvor jeg var
zombie. Der var ingenting
i tønderne, men vi fik alle
en fastelavnsbolle bagefter.

Minikrydstogt på

Kielerkanalen
Onsdag den 25. april
Det er en udflugt, der vil stå i søfartens
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895,
den er 98 km lang og her sejler ca.
50.000 skibe igennem om året.

Lørdag den 12. maj
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 kaffe, middagsmad og kaffe
og kringle i Jesperhus Blomsterpark.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

kr.

750,-

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

BovAvis

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 buffet. 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 buffet.

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

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

BovAvis
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80 gæster til fællesspisning på Kollundhus
Af Ditte Vennits Nielsen

Der kunne ikke proppes
flere ind ved bordene, da
der var søndag var fællesspisning og foredrag
på Kollundhus.

Menuen bestod af krebinetter og "snysk", leveret af
Grænsehallerne.
Efter formanden Peder
Damgaard havde budt
velkommen indledtes aftenen med "Der er et yndigt

land". Foredragsholderen
var bysbarnet Kaj
Johansen, som levende
og engageret fortalte
om arbejdet i Dansk
Håndboldforbund og om
arbejdet med talentudvik-

ling samt de unge spilleres
uddannelse.
Efter foredraget
bortaktionerede Kaj

Johansen Rene Toft's
OL-landsholdstrøje.
Ole Nielsen fra Nybolig
bød højest, og pen-

gene gik ubeskåret til
Kollundhus. ■

Det var en velopagt Kaj
Johansen, som fortalte
om håndboldlandsholdet.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Der var udsolgt til fællesspisningen på Kollundhus.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Bo

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
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 • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Norman
Rudbeck

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

Gulvafslibning

v/ malermester

Oliering - lakering

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

NYHED

PH 5 MINI
i ﬂere farver
Design: Poul Henningsen

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

Elis’ hvidevarer

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

ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

Mail: info@elis.dk

Tak fordi du handler lokalt

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

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Salg & service
af hårde hvidevarer
Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!
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Skatspil på Valdemarshus
Nr 3 A. C. Petersen,
Padborg Skatklub samlede 18 spillere til klubaf- Padborg, 1118 point
ten på Valdemarshus.
Nr 4 Torben Jørgensen,
1. runde
Nr 1 Kaj Hansen, Kollund,
1198 point
Nr 2 Hans Emil Nissen,
Bov, 1127 point

Padborg, 1005 point

2. runde
Nr 1 Anders Fogh,
Padborg, 1284 point
Nr 2 Svend Åge Jessen,
Aabenraa, 1210 point

Nr 3 Hans Emil Nissen,
Bov, 1048 point

...Jetzt wird’s heissss!...
Steaks
tilberedt på lavagrill
flere variationer...
DubrovnikBalkan
specialeter
Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520

Skat i
Holbøl

Holbøl Skatklub samlede 30 kortspillere til
klubaften på Holbøl
Landbohjem.
Aftenens vinder blev
Klaus Petersen, Broager,
med 2459 point efterfulgt af Henning Nissen,
Vilsbæk, med 2318 point.
På 3. pladsen kom Orla
Rodenberg, Padborg, med
2263 point. ■

Nr 4 Kaj Hansen,
Kollund, 950 point. ■

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

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

www.essen-in-flensburg.de / dk

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE
ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag:
9.00-13.00 og 14.00-18.00
Lørdag:
9.00-13.00

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,pr. par

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0
Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5

- kvalitets
letvægtsglas
- super antirefleks
- hærdning
- inkl. bredt læsefelt
- inkl. synsprøve

www.colibri-optic.de
HUSK! Også med tilskud
fra Sygesikring danmark

OPTIC

RENSERI

Vi taler dansk

Kan ikke
kombineres med
andre tilbud

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

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Dr. Bent Borg • Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg
Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

LUNDTOFT

98 til grønlangkål i Felsted

Dødsfald Dødsfald
Esther Clausen, Bovrup,
er død, 87 år. ■

Bent Matthiesen, Varnæs,
er død, 67 år. ■

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

Historisk forening
for Felsted sogn/
Patsches hus
Indkaldelse til

Generalforsamling
Tirsdag den 20. februar kl. 19.30
i Felsted forsamlingslokaler.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Ældre Sagen i Lundtoft samlede 98 mennesker til grønlangkålsspisning og hyggeligt samvær på Damms Gård i Felsted.


Foto Jimmy Christensen

Efter generalforsamlingen fortæller
Bente Løwe Christiansen, Egernsund, fortællersagn
og andre gode historier fra vores lokalområde.
Entre: 60 kr incl. kaffe og brød.

12 LUNDTOF T

Asta Flyvholm Kjær på
sønderjysk
Af Karin J. Hansen

Asta Flyvholm Kjær
gæstede forleden Kliplev
Voksenundervisning,
hvor hun fortalte om sit
liv på søndejysk.
Hun er en fortæller af
Guds nåde. Levende og
humoristisk, tilhørerne
kunne slet ikke lave være
at lytte, når hun først fik
begyndt.

Hun fortalte om sit liv på
Broagerland fra skolegang
til pensionisttilværelse.
Det blev til historier om
”Midde og Dres”, bedstemor og naboen, der altid
var meget interesseret
i, hvad der foregik hos
andre i byen, anekdoter
fra årene i Gråsten, hvor
familien boede overfor
Gråsten Slot, hvor hun
fulgte livet tæt på konge-

familien, når de kom på
sommerophold. ■

Asta Flyvholm Kjær gav
tilhørerne en super god
aften i Kliplev Hallen.


Foto Jimmy Christensen

Bovrup i vores
barndom
Historisk Sogneforening
for Bovrup og Varnæs
høstede stor anerkendelse

Kærgården

for at invitere til en historisk aften.
Her fortalte Lilly
Laursen, Dybbøl, der er
slagterdatter fra Bovrup,
og Gurli Olsen, der er barberdatter fra Bovrup, erindringsglimt om Bovrup i
deres barndom. ■
Danske kartofler

Original eller let
200 g

10.-

Tilhørerne lyttede til fortællinger om gode gamle dage i Bovrup.

Foto Jimmy Christensen

PR. STK

2 KG

10.-

SKARP PRIS

Kohberg
Herkules
rugbrød

Cocio chokolademælk
Classic eller one
60 cl

1 kg

KIRKESANGER

10.PR. FLASKE

PR. STK

10.-

STILLINGEN SOM KIRKESANGER VED KLIPLEV OG ENSTED KIRKER,
ER LEDIG PR. 1. MARTS 2018.
Stillingen er gennemsnitlig på 19 timer pr. uge.

SKARP PRIS

Banderos

Kløver sødmælksyoghurt

Tortilla, chips, skaller
eller saucer

Flere varianter
1 kg

10.-

Ansættelse sker ved Kliplev Sogns Menighedsråd,
beliggende Præstevænget 1A, Kliplev.

PR. STK

SKARP PRIS

Kliplev Sogn har 2250 indbyggere og 5 ansatte.
Ensted Sogn har 2425 indbyggere og 5 ansatte.
Sanger og organist betjener begge sogne.
De to kirker har nært samarbejde omkring gudstjenester, koncerter og andre
arrangementer.

PR. STK

10.-

FELSTED

Østergade 2
6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 13. februar til og med fredag den 16. februar 2018.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Nærmere oplysninger om stillingen kan ses på www.kliplevkirke.dk, hvor du
vil kunne finde alle relevante informationer
Ansøgningen med relevante bilag sendes til:
Kliplev Menighedsråd,
Kontaktperson Arne Rasmussen
Midtløkke 56, Kliplev
6200 Aabenraa,
eller på mail til 9027@sogn.dk.
Senest mandag den 26. februar 2018.

