Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 08

20. februar 2018

10. årgang

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver:

GRÅSTEN ∙ PADBORG

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse
med momsindberetning, skattebetaling mv.
✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst
samt indberetning af selvangivelser til SKAT

Delikatessen tilbyder

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold
✔ Assistance med bogholderiopgaver

SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød flere slags,
frit valg

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

D
FREDAGSTILBU
FR A KL. 10.00

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

Pr. stk.

20,-

VI KØRER OVERALT
ERHVERVSTILBUD
Hamburg Lufthavn ...... kr. 1.800,Billund Lufthavn .......... kr. 1.300,København Lufthavn
ekskl. broafgift ............. kr. 3.100,-

Århus Lufthavn ............ kr. 1.800,0-100 km. pr. påbegyndt
km ................................. kr.
10,Over 100 km. efter aftale

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

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

GULV- & GARDINBUSSEN

TILSTANDSRAPPORTER
ENERGIMÆRKER

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

TLF. 2254 3474 · GRAASTENTAXA.DK

EL-RAPPORTER

Afhentningstilbud

vores Gardinbus
kommer overalt

Hver dag

90,130,55,Hver fredag Uspecificeret smørrebrød . . . . . kr. 25,Pr. stk
Stort flot stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . kr.
Schnitzel Wiener art med tilbehør . . . . . . . kr.
Stor madpakke . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

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

Fliser

Næste dato for Smørrebrødsfestival
fredag den 18. marts kl. 18.30
009 74 65 15 67
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten ·mTlf.
mail@1747.dk · www.1747.dk
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75 05 8

4 47 .flT

gnillitsd

u-dab

75 05 8

4 47 .flT

• Lavere energiforbrug
lavere varmeregning
• Sundere bolig og
bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

Bodelingsaftaler
Forældremyndighedsager
BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

4 47 .flT

HULMURSISOLERE

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

Egernsund og Kværs
El-service

74 05 8

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Skilsmissesager

TIL FORNUFTIGE
PRISER

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

BLIKKENSLAGER MED
OVER 10 ÅRS ERFARING
Vi er specialister indenfor beklædning
og inddækning, lige fra kviste,
skorstene, gavle og facader i holdbare
og vedligeholdelsesfrie materialer.
Alt inden for blikkenslagerarbejde
Christian Olsen

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

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

2

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
Friskhakket oksekød

100,-

Pr person
Kun kr.

SLAGTEREN TILBYDER
Nakkefilet

8-12 %

SLAGTEREN TILBYDER
Marineret svinefilet, 1,6-1,8 kg
+ 2 kg. flødekartofler
R
PERSONE
NOK TIL 6

Pr. ½ kg.

Pr. ½ kg.

24

19

125,-

95

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Croissanter med fyld

DELIKATESSEN TILBYDER
Luksus bolleplade
-4
NOK TIL 3

FLERE SL

Tilbered selv

DELIKATESSEN TILBYDER
Stor leverpostej

R
PERSONE

AGS

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. bakke

20,-

99,-

20,-

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

PA DB OR G
Løs vægt
slik
Pr. 100 g

ER
TILBUD GÆLD
FREDAG

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

7

95

Telefon 73 65 26 00

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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Merrild kaffe
vælg mellem 103 - 500 g,
Koffeinlet - 400 g,
Instant - 150 g

Matilde kakao
skummetmælk

Fastelavnsboller, thebirkes
eller kanelsnegle

0,5%

Dybfrost - Mette Munk, 4-pak

5
SPAR 19,8
FRIT VAL

G

G
FRIT VAL

Ta’ 3 stk.

Ta’ 3 liter

Pr. pk.

99,-

25,-

10,-

Bakkedal

Bähncke
bearnaisesauce

Faxe
sodavand

325 g

150 cl, frit valg

200 g

R I A N TE
FLERE VA

Pr. pk.

Pr. bæger

Pr. stk.

12,-

10,-

10,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER

R

EKSKL. PANT

BLOMSTERAFD. TILBYDER

Flotte Hvidkål

Løs frugt

Kalanchoe

Grønne planter

Dk, kl. 1

vælg mellem æbler,
pærer, bananer, kiwi,
appelsiner

Brændende
kærlighed

frit valg

F L ER E
SLAGS

F L ER E
FARVER
Pr. stk.

Ta’ 8 stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

8,-

15,-

15,-

15,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 20. februar til og med lørdag den 24. 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
Tirsdag den 20. februar
Onsdag den 21. februar
Torsdag den 22. februar
Søndag den 25. februar
Tirsdag den 27. februar
Tirsdag den 27. februar
Onsdag den 28. februar

kl. 9.30
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 19.00
kl. 19.00

Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Stillegudstjeneste i Kværs
Menighedsrådsmøde i Kværs
Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Fortællegudstjeneste i Adsbøl kirke
Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Gråsten-Adsbøl menighedsråd har fremsendt vore
varmeste tanker til Hendes Majestæt Dronningen
og hele den kongelige familie.
Vi har alle lidt et ubeskriveligt tab – et fint,
nuanceret og indsigtsfuldt menneske er her ikke
mere, men efterlader et ubeskriveligt eftermæle.

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder
Gråsten – Adsbøl menighedsråd søger en medarbejder til en nyoprettet
deltidsstilling. Stillingen ønskes besat snarest, og er p.t. berammet til 20 timer/ugtl.

Gråsten har det store privilegie, at Gråsten Slot
bruges som sommerresidens for Kongehuset
og Slotskirken er områdets folkekirke. Det er at
største betydning for lokalområdet, at vi har et
synligt Kongehus hen over hele sommeren og
her har H.K.H. Prins Henrik været et farverigt og
humørfuldt islæt.

Vi søger en aktiv og kreativ medarbejder, der sammen med de øvrige
ansatte, menighedsrådene samt sognenes præst vil udvikle og udvide
de mange kirkelige og oplysende aktiviteter der allerede foregår.
Vi forestiller os, at du skal løse flg. opgaver:
• Deltage i minikonfirmationsundervisningen sammen med præsten.
• Deltage i planlægningen og gennemførelsen af familiegudstjenester, udendørs
pinsegudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste, høstgudstjeneste o. lign.
• Medhjælp for præst, organist og kirkesanger ved arrangementer,
gudstjenester og undervisning når det giver mening.
• Kommunikations- og PR-opgaver
• Få gode ideer til nye tiltag, som øger kendskabet og interessen for Folkekirken.
• Være tovholder for de frivillige. Sørge for medinddragelse og øget interesse.

Vi ønsker, at udvise vores dybeste respekt og
taknemmelighed.
Helle Blindbæk
Formand, Gråsten-Adsbøl menighedsråd

Kirkeklokkerne ringer i sognene tirsdag den 20. februar

Derfor søger vi en medarbejder der er kreativ og initiativrig. Som
har et positivt menneskesyn og kan samarbejde, men som også
kan arbejde selvstændigt og er god til at kommunikere.

Over hele landet ringes der med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige
Højhed Prins Henriks bisættelse. Højtideligheden starter kl. 11.00 i Christiansborg
Slotskirke.

Der er ingen specifikke krav til uddannelse, og der tilbydes de nødvendige kurser.

Vi ringer en halv time før bisættelsen og en halv time efter at bisættelsen har
fundet sted.

Der vil være meget vekslende arbejdstider, da den er meget aktivitetsafhængig.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem
Finansministeriet og Centralorg. Af 2010 for kirkefunktionærer med
kerneopgaver som sognemedhjælper/ kirke– og kulturmedarbejder m. fl.
Aftalerne kan ses på www. Folkekirkenspersonale.dk
Der er ingen rådighedsforpligtigelse til stillingen.
Evt. henvendelser til stillingen bedes rettet til sognepræst Hanne
Beierholm Christensen på 26239609 ( dog ikke søndage og mandage)
Ansøgning med relevante bilag stiles og fremsendes pr. mail til Gråsten-Adsbøl
menighedsråd senest 4. marts til flg. mailadresse: graasten.sogn@km.dk
Samtaler forventes afholdt torsdag d. 8. marts om formiddagen

Helle Blindbæk
Formand, Gråsten-Adsbøl menighedsråd

Mindegudstjeneste for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Søndag den 4. marts kl. 11.00 i Gråsten Slotskirke
Sognepræst Hanne Beierholm Christensen forestår Mindegudstjenesten.
Skuespiller Lars Thiesgaard reciterer udvalgte digte under gudstjenesten.
Disse digte fra Prinsgemalens digtsamling ”I mine lykkelige nætter” læste
Prinsgemalen op den 24. juli 2014 i Gråsten Slotskirke, hvor Lars Thiesgaard
reciterede den danske oversættelse.
Helle Blindbæk
Formand, Gråsten-Adsbøl menighedsråd

Koncerter

Activated

Sys Bjerre

Jazzorkestret

8. marts kl. 19.00 i Gråsten Slotskirke

22. marts kl. 19.00 I Gråsten Slotskirke.

13. april kl. 19.00 i Gråsten Slotskirke

Læs mere om koncerterne i uge 9 på Kirkesiden eller www.graastenadsboelkirker.dk

5

Der kom mange glade kunder til receptionen.

Fotos Tove Hansen

Garnbutik rykker
i større lokaler
Af Gunnar Hattesen

Garnbutikken Garn &
Tøj er flyttet i nye, større
og flottere lokaler i
Ulsnæs-Centret.
Fredag eftermiddag holdt

Jørgen og Lis Christensen i
de større lokaler, hvor der er
plads til flere kunder og mere
Foto Tove Hansen
garn.

Vi ønsker
A
B
C

hjerteligt tillykke med
de flotte lokaler
F

G

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

A
B
C

www.hebru.dk
F

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

Gråsten

Gråsten Blomster

A

D
E
F
G

Kjeld Faaborg

butiksejer Lis Christensen
åbningsreception og der
var stor opbakning.
Blandt gratulanterne var
Strikkeklubben, som Lis
Christensen er mangeårigt
medlem af.
"Jeg er glad for de større
lokaler. Der er et stort
udstillingsvindue, mere
lys og luft, og der er mere
plads på hylderne, så
tingene kommer mere
til sin ret", siger Lis
Christensen. ■
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Prins Henrik var en ven af Gråsten

TUSIND TAK!

Det blev først sommer i
Gråsten, når Regentparret
blev modtaget på Torvet.

for al opmærksomhed og
interesse, i forbindelse med
genåbningen af butikken i
vores nye lokaler.



Vi er glade for at så mange,
fra nær og fjern, havde
mulighed for at kigge forbi, og
fejre dagene med os.
På gensyn!
Lis
Garn og tøjbutikken med det store udvalg
Af Gunnar Hattesen

Prins Henrik besøgte
trofast hver sommer i 50
år Gråsten Slot.

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

ADVOKATVAGTEN
Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15
Advokaterne i Gråsten og Padborg

Nu er Prins Henrik død.
De første blomster blev allerede onsdag morgen lagt
foran Gråsten Slot.
De mange besøg har sat
sig varige spor i manges
erindring.
I slotsbyen var Prins
Henrik kendt og elsket for
sine cykelture, sine bridge
sammenkomster, sine

MODESHOW

lokale indkøb, sine kvikke
bemærkninger.
Det var især ved
Torvedagene, man kunne
møde Prins Henrik,
når han var ude at købe
genbrugslegetøj til
børnebørnene.
"Får du solgt noget",
spurgte han en dreng, som
solgte legetøj.

Ved de årlige sommerfotograferinger af den kongelige familie i slotshaven
gjorde han stort indtryk
ved sit nærvær, sin varme
og charmerende væsen.

Arkivfoto Søren Gülck

For mange var det bevægende øjeblikke, når
Regentparret blev modtaget på byens torv.
Altid smilende, altid
hilste han og ganske ofte
kunne folk veksle et par
ord med ham.
I 2014 indviede han sin
skulptur "Dronningen",
som står placeret tæt
ved Torvet. Den er
blevet Gråstens nye
turistattraktion.
Når Regentparret
begyndte deres sommerophold på Gråsten, blev
det på mange måder et
pejlemærke og gav ekstra
kraft til slotsbyen.
Bon voyage. ■

Ofte kunne man se Prins
Henrik på cykeltur ved
havnepromenaden.


Arkivfoto Søren Gülck

Mange lagde blomster og
varme hilsener foran Gråsten
Fotos Søren Gülck
Slot.

Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00
i BRUHNS
Kom til en hyggelig aften med gode tilbud
og andre overraskelser
Der serveres lidt godt til ganen
Samme aften, efter modeshowet,
får du mulighed for at shoppe i butikken

Entré 50,- pr. pers.
Billetter kan købes i butikken
De sælges efter først til mølle princippet

Modetøj & specialiteter

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten

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.

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

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

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

7

SLUTSPURT
SPAR OP TIL

60%
MDRS RENTEFRI
FINANSIERING
FINANSIER
ING
Dobbeltsenge fra 99

kr. pr. md.

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

Nu 9.999.SPAR 15.000.RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 166.- i 60 mdr.

VIVA LUX KONTINENTAL
Med 8 cm top. Inkl. ben.
Normalpris 24.999.-

pris pr. måned

pris pr. måned

i 60 mdr.

i 60 mdr.

466.-

JENSEN J5 SEAMLESS
KONTINENTALSENG
Med Softline 3 top.
180 x 200 cm.
Normalpris 38.400.-

Nu 27.998.SPAR 10.402.-

450.-

TEMPUR® PROMISE BOX
180 x 200 cm.
Vejl. pris 34.999.-

Nu 26.999.SPAR 8.000.-

Alle priser er ekskl. ben, sokkel, gavl. og tilbehør, med mindre andet er angivet

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
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Grås

fra Delikatessen:

tenD

eal

mm.indd

rt_85x54

edlemsko

12272_M

2

Flødekartofler, glaseret skinke,
blandet salat & flutes
Minimum 6 kuverter

kort_85x54mm.in

VARM
SELV

dd 2

12272_Medlems

kort_85x54mm.in

dd 2

12272_Medlems

Pr. kuvert

Pris

39,l

en ea
Gråst D

GråstenDeal

Kun online bestilling på
ten.dk
www.superbrugsengraas
Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
Delikatesse · Tlf. 73 65 26 09

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

Demodagen var pænt besøgt, og flere valgte at købe produktet på dagen, hvor man kunne
opnå demo-rabat, mens andre lige skulle hjem og tænke over de mange muligheder, der ligger
Foto Tove Hansen
i disse varmepumper.

Demodag i Bygma
Af Tove Hansen

Jan Larsen fra firmaet Alaska A/S besøgte
fredag Bygma i Gråsten,
hvor han præsenterede

Toyotomi og Vaillant varmepumper, som nemt kan
installeres til almindelige
husstande, garager, udhuse eller hobbyrum.
Flere og flere har fået

øjnene op for disse varmepumper, da der kan opnås
et mindre energitilskud
på op til 3.206 kr. ved
installation. ■

Vi deltager på messen på
Gråsten Plejecenter
Torsdag d. 22. februar
kl. 14.00 – 17.00
Kom og få en snak med os på vor stand,
vi informerer og fortæller bl.a. om
- Ernæringsprodukter
- Mundtørhed
- Hudpleje m.m.

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.
Konferencier

Padborg
Shopping

Natasja
Crone

Ressource
2.0+FIBRE 200 ML.
Tilpasset personer med ekstra
stort protein og energibehov.

er en ny generation af
kløedæmpende pleje til tør og
atopisk hud til hele familien.

Anbefales når det er vanskelig at
spise eller drikke større portioner.

Fås som Lotion, Cream eller Balm
i forskellige størrelser

GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

Travle
dage
Gråsten Blomster har i
de seneste dage haft stor
travlhed. Den meget store
Valentinsdag faldt sammen med H. K. H. Prins
Henriks bortgang. Mange
gråstenere sendte en
blomsterhilsen op til slottet for at udtrykke deres
medfølelse.
Desuden ringende en
mand fra Haderslev til
butikken, efter at have læst
artiklen om Gitte Børm i
Jydskevestkysten, der har
været ansat i 14 år.
Endelig solgte Lis D.
Mains og personalet
mange smukke buketter
og planter til kunder, der
skulle til reception hos
nabobutikken Garn og
Tøj. ■

Bridge

Dagny Bock og
Sonja Schmidt fra
Gråsten Bridge Klub
vandt E-rækken ved
Grænsecuppen i
Grænsehallen, Kruså. ■

Åbningstilbud
Mayflower
Bomuldsgarn
50 gr

kr.

10,Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Gavekort

UDSALG

50%

PÅ ALLE
GLAS
Ældremesse
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sönnichsen Ure & Smykker.
De kan indløses hos
byens handlende.

Torsdag den 22. februar
kl. 14-17
Kom til Gråsten Plejecenter og besøg en messe,
der er skabt til ældre og andre interesseret.
Der er 17 stande, hvor du kan bl.a. se det nyeste teknologi,
få oplysninger, smagsprøver samt nogle af de
forskellige frivillige aktiviteter der findes.

GRATIS
SYNSPRØVE

Vi glæder os til at se jer.

!

Pga. ombygning er
der ikke så mange
parkeringspladser.
Der er mulighed
for at parkere ved
Almannsparken eller
den gamle politigård.

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

Så handler du lokalt...
Kystvej 1 A · 6300 Gråsten

74 43 00 10
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Bygningskonstruktør
DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Murermester

10

og aut. kloakmester

Hvis din bil
kunne vælge

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”

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

Gisselmann

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

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

Find din håndværker her

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

Annonce.indd 1

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

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Hans Henrik Fischer

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

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

Sønderhus
Ferieboliger
Søger sommerhuse
til udlejning
•
•
•
•

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

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

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

www.fischer-advokatfirma.com

• 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

÷50%
på dag nr. 2

Tak fordi
du
handler
lokalt

www.el-teknik.dk

GKV
AUTO

Service og
reparation af
alle bilmærker

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

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
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50 år med foredrag og
samvær
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Ældreklub fejrer
onsdag den 28. marts 50
års jubilæum .

Alfa Hansen var formand
i 25 år.
I 1993 fik Dorthe
Sørensen tildelt opgaven
og hun har også været
formand i 25 år
”Nu har jeg og resten af
klubrådet nået en alder,
hvor vi gerne vil stoppe.
Desværre har det ikke
været muligt, at finde afløsere, så derfor har vi valgt

- en bid bedre!

at nedlægge foreningen og
glæde os over 50 gode år”,
fortæller Dorthe Sørensen.
”Gråsten Ældreklub er
en klub, hvor medlemmerne er mødt talrigt
frem, og vi siger tak for
den velvilje og alle de
positive tilkendegivelser
og al den hjælp, vi har
fået gennem årene”, siger
Dorthe Sørensen. ■

,-

10
SPAR

Ældreklubben har gennem fem årtier været en
hjørnesten for de ældre i
Gråsten med gode foredrag og hyggeligt samvær.
Gråsten Ældreklub
så dagens lys i marts
1968, da socialudvalget i
Gråsten Sogneråd tog den
EN SKARPERE SAV!
beslutning, at der skulle
JONSERED CS 2152
Få din Plæneklipper / Havetraktor
Robust
allroundsav med hurtig acceleration og aggressivt
påbegyndes
omsorgsartemperament til de krævende opgaver. Smal og kompakt
efterset NU!
savkrop samt
brugervenlige detaljer såsom let start,
bejde for folkeogmange
invaliturboluftrensning og effektivt vibrationsdæmpningssystem.
– Så
erudviklet
den klar til foråret
CS 2152 erienGråsten
del af Ulticor -serien, som
er specielt
depensionister
til professionelle brugere. Fås mod merpris med håndtagsvarme.
Vi
henter
og bringer uden
Kommune.
51,7 cc, 2,4 kW, 5 kg. 15" sværd.
Vejl. pris 4.295,i februar og marts
NU beregning
3.795,Alfa Hansen, Gråsten

Serveringsforslag
serveringsforslag
Cuvette i flødesovs

HOTWINS
Lækre krydrede vinger

®

Teglværk, som dengang
SPAR 500,var medlem af Gråsten
Sogneråd, fik tildelt opgaven, Alfa Hansen nedsatte
et klubråd, som blev til
Gråsten Ældreklub.
Det var en klub, der
hurtig blev godt besøgt og
Priserne er incl. moms.
Copyright © 2009 Jonsered. All rights reserved.

kr. 50,-/kg.

Husk: Vi forhandler
maskiner
og
special benzin

www.jonsered.dk

Jørgen Petersen
Maskinforretning

Tilbud uge 8 - fra tirsdag d. 20/2 til og med lørdag d. 24/2

Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

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

Vil du teste diskrete
høreapparater med
den nyeste teknologi?

Testperson
e
søges r

Det er gratis og uforpligtende
AudioNova søger personer over 18 år, der allerede
bruger høreapparater, eller personer der muligvis har
behov for høreapparater. Testen starter med en høreprøve og afsluttes med besvarelse af et spørgeskema.
Det er gratis og uforpligtende at deltage i testen.

Tester du høreapparater hos AudioNova,
får du til gengæld disse fordele:
• Gratis og uforpligtende høretest
• Professionel vejledning
• 14 dages gratis prøve af høreapparater

Resultater fra AudioNovas brugertest* af Selectic

Tilmeld dig senest den 4. marts 2018

• 7 ud af 10 oplever en øget forståelse i
én til én samtale

Ring 88 77 80 17

• 8 ud af 10 oplever en forbedret lydkvalitet
med høreapparater
• 8 ud af 10 har været meget tilfredse
med apparaternes størrelse

www.audionova.dk

* Over 2300 eksisterende og nye høreapparatsbrugere har deltaget i
testen af Selectic høreapparater i løbet af 2017. 51% af testpersonerne
er under 70 år. Testen er foretaget af Audionova.

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1
6300 Gråsten
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Sæt kryds

Gode handler på loppemarked

TILLYKKE

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord

Loppemarkedet var et rigtig
godt sted med smilende
mennesker. Foto Søren Gülck

75 kr.

☐ Tillykke med foto max 25 ord ................................................................................. 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐ ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Af Gunnar Hattesen

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

Smykker
En indbrudstyv stjal
smykker, kontanter og
en Xbox med spil ved et

indbrud i en villa på Gl.
Færgevej i Alnor.
Tyven fik adgang til villaen ved at smadre en rude
i en terrassedør. ■

Et utal af gode handler
var resultatet af det
loppemarked, som
Kræftens Bekæmpelses
lokaludvalg i Gråsten
søndag holdt i
Ahlmannsparken.
Der var tilmeldt 80 stadeholdere, der alle nød
den gode stemning, mens
snakken gik lystigt og et
bredt udvalg af brugte
sager skiftede ejermænd.
Det var 4. år i træk,

Kræftens Bekæmpelse arrangerede loppemarked.
Lokalforeningens formand, Orla Skovlund
Hansen skønner, at mellem 5–600 personer var
forbi Ahlmannsparken.
Mille Meilby Petersen
på bare 12 år havde ladet
sig inspirere af sidste års

12-årige Mille Meilby
Pedersen solgte for over
1.500 kr. til Kræftens
Bekæmpelse. Foto Søren Gülck

FORÅRSFEST

"DE VIGTIGE
FORTÆLLINGER"

Underholdning v/ Knud
Pris pr. person kr. 160,Tilmelding senest den 6. marts:
Karin Martensen 51 27 64 18
Lis Ehmsen 61 78 47 18
Tilmelding er bindende
På bestyrelsens vegne
Karin Margrethe Sørensen

Hvorfor fortæller vi? Hvad er en fortælling egentlig?
Hvilken betydning har fortællingen for os?
Der er altid mere at sige og fortælle om et menneske,
end det man hører og ser — både fra personen selv
og fra andre. Og hvordan hænger det sammen
med den kristne fortælling i verden?

afholder

Lørdag den 10. marts kl. 12.30
i Ahlmannsparken

ved sognepræst Marianne Østergaard
tirsdag den 27. februar kl. 19.00
i konfirmandstuen

Hør lidt om, hvad der blandt
andet kom ud af det, da jeg i
sommer havde studieorlov
under titlen:
Narrativ sjælesorg.

MODESHOW
Fredag den 16. marts kl. 10.00
i Ahlmannsparken
Fri entre
Alle er velkommen

Knæk Cancer og lavet
bloklys, nøgleringe og øreringe med Knæk Cancer
logo, som hun solgte fra
Kræftens Bekæmpelses
stand.
Mille har ligesom rigtigt
mange andre haft kræften

tæt inde på livet i den
nærmeste familie. Det er
én af grundene til, at hun
har valgt at gå aktivt ind i
sagen.
Indtægterne fra salget går til Kræftens
Bekæmpelses arbejde.
Hun solgte for over 1.500
kroner.
"Vi er rigtigt glade og
stolte over Mille´s engagement, det er rigtigt
flot", siger Orla Skovlund
Hansen, formand for
Kræftens Bekæmpelse
Gråsten. ■

KULTURLANDSBYEN 6300

Generalforsamling 2018
iflg. vedtægterne
Gråsten Landbrugsskole (Naturskolen)
Mandag den 26. marts kl. 19.00
Forslag skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen
Formand: Hanne Næsborg-Andersen, Bøgevej 5, 6300 Gråsten
mail: naesborg@gmail.com

Marianne Østergaard
Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

Aftenen starter kl. 19.00 med fortællinger om
Gråsten og om Gråstenskovene - alle er velkomne!
Kaffe kan købes.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 25. februar kl. 11.00
ved Katrine Gaub

Søndag den 25. februar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 25. februar.
Henvisning til Gråsten

KVÆRS KIRKE

Søndag den 25. februar kl. 9.30
ved Katrine Gaub

Søndag den 25. februar.
Henvisning til nabosogne

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 25. februar kl. 10.30
ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE

ULLERUP KIRKE

Søndag den 25. februar
Henvisning til Sottrup

Søndag den 25. februar
Henvisning til nabosogne

SOTTRUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Søndag den 25. februar kl. 10.30
Fælles Gospelgudstjeneste ved Vibeke
von Oldenburg og Mette Carlsen

Sonntag, 25.2., 16 Uhr
Gottesdienst in der Kirche zu Ekensund
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Den lokale mægler, Kjeld
Faaborg, og hans medar-

bejdere kan sætte en stor
lagkage på bordet.
Kjeld Faaborg har nemlig
placeret sig blandt de 10
bedst sælgende Estate

mæglere i Danmark.
Derudover er han kåret
blandt top 10 i markedsandel og top 10 i samarbejdet med Nykredit
Forsikring.
Kjeld Faaborg er blandt
Danmarks top 10 mest
sælgende ejendomsmæglere.
Arkivfoto



Finn Nicolaj Jensen

Weekendåbent
efter aftale

Kjeld Faaborg i top 10
Af Gunnar Hattesen

Min/vor kære søn, bror, svoger, onkel

* 14. september 1965 † 6. februar 2018
er pludselig gået bort
Jean, Adolf
Jane, Jørgen Peter
Helena, Martin
Hendrik og Max Emil

"Det er vi meget stolte af.
Jeg er utrolig glad for den
opbakning vi får lokalt og
den tillid, som bliver os
vist", siger Kjeld Faaborg,
som modtog de tre priser,
da Estate mægler forleden
fejrede 15 års jubilæum.
Kjeld Faaborg sælger
hvert år over 100 boliger.
Estate kæden omfatter 75
ejendomsmæglere i hele
Danmark. ■

Bisættelsen foregår i stilhed

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

En smuk
afsked...

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Erik Kornbeck Hansens

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

bisættelse i Nybøl Kirke.

– Gitte og Steen Kristensen

Tak for blomster og kranse.
På familiens vegne
Ulla Kornbeck Hansen

Min mor

Karen Ida Thomsen
f. Bruselius
* 20. juni 1921 i København

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

† 5. februar 2018 i Gråsten

En kvinde af format er gået bort

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Bisættelsen har fundet sted
Tak til Plejecenter Dalsmark, Rinkenæs for kærlig pleje

Margrethe Lehmann,
Fiskebækskov, er død, 92
år. ■

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Vagn Aage Hansen
* 29. april 1927

† 15. februar 2018

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

•

Vores kære mor, svigermor,
bedstemor og oldemor

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Lis Schmidt

Tak for alt

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12

Mette
Benny og Birthe, Jens Anker og Heidi

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
fredag den 23. februar kl. 13.00

Det kan være vanskeligt at sætte
sidste punktum for et langt liv
Når en af dine kære dør, står de svære beslutninger tilbage...
Hos Helmich & Søn møder vi hver dag mennesker i
sorg, og selvom vi ikke kan mindske din personlige
smerte, kan vi hjælpe dig gennem den svære tid
og de mange praktiske gøremål. Vi tilbyder altid en
uforpligtende personlig samtale, hvor vi nøje forklarer,
hvordan vi kan hjælpe, og hvad der er omfattet af
vores honorar. Kun sådan mener vi, du kan træffe
beslutningen om, hvordan du ønsker at sige det
sidste farvel.

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

www.als-begravelse.dk

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

Gråsten Bedemandsforretning
Min kære mand

er roligt sovet ind
Familien har i stilhed
sagt farvel
Familien

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

Janne

Dødsfald

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid
− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 9.995,-

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11
Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45
Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29
Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

• Fri kørsel i Sønderjylland

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet
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Rejse til
Bornholm
Tag med Quorp’s Busser ApS

6 dage til Bornholm
fra søndag den 24. juni til
fredag d. 29. juni
Prisen er inkl. bus, færge fra Sassnitz til Rønne og
retur, middagsmad med drikkevarer på færgen på vej
til Bornholm, samt morgenmad på færgen på vej hjem,
2 dages udflugt med guide, samt entré til Bornholms
teknisk samling, samt en tur til Rønne. Vi bor på vores
dejlige hotel Klostergården i Allinge, med halvpension.
Alt dette for

KUN 4050 kr. pr. person
+ 650 kr. i enkelværelses tillæg.

Kontakt os gerne pr. mail på:
mail@quorpsbusser.dk
eller ring på 74 65 08 50.

Katrine Johnsen fra Gråsten Skole vandt DM i dansk.

HUSK !!! Hjemrejseforsikring samt pas.

Q

www.quorpsbusser.dk

uorp’s Busser ApS

Hvorforbrugederesfusser,nårdekankøremedQuorp’sBusser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Wolfsburg
og Autostadt

31. august
– 2. september

Kom med en tur til en oplevelsesrig weekend i
Wolfsburg, hvor VW er født og hører hjemme.
Vi oplever byen hvor alt drejer sig om VW
og ser fabrikken hvor VW bliver bygget.

Program:

Fredag: Vi kører tidligt fredag morgen, så vi kan
nå Autostadt til eftermiddagen og få en fabriksrundtur. Aftensmad spises
i Autostadt (voucher på 7 euro udleveres ved ankomst), hvorefter vi kører til hotellet.
Lørdag: Dagen er på egen hånd i Autostadt, hvor der er masser
at se og opleve. Middagsmaden kan købes i Autostadt.
Aftenen står på fælles hygge og spisen på restaurant Altes Brauhaus
zu Fallersleben, der bl.a. byder på grillbuffet inkl. Drikkevarer i
3 timer. Der vil være rig mulighed for en festlig aften.
Søndag: Går turen hjem

Pris: 2250 kr. pr. person

Turen er inkl. Bus, hotel Global Inn x 2
overnatninger, morgenmad x 2, fin buffet
inkl. drikkevarer i Wolfsburg lørdag aften,
indgang til Autostadt x 2 og fabriksrundtur.

Tilmelding på tlf. 74 65 08 50 eller mail@quorpsbusser.dk

Q

www.quorpsbusser.dk

uorp’s Busser ApS

Hvorforbrugederesfusser,nårdekankøremedQuorp’sBusser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Katrine Johnsen
skrev sig til sejr
Af Signe Svane Kryger

14-årige Katrine
Johnsen, der går på
Gråsten Skole, skrev
sig forleden til titlen
som danmarksmester i
dansk.
Alle folkeskoleelever kan
deltage i DM i dansk,
men ikke alle elever har
evnerne til at vinde. Efter
at have hørt om konkurrencen sidste år prøvede
Katrine Johnsen at kvalificere sig, men uden held.
I år havde hun dog heldet
med sig og endte med en
sejr.
”For at kunne deltage
skal man besvare nogle

grammatiske opgaver og
tilmeld skrive en kort stil
derhjemme, hvilket jeg
gjorde. To måneder senere
fik jeg en SMS, hvor der
stod, at jeg var gået videre,
og at jeg skulle dyste i
Aarhus”, fortæller den
velformulerende elev.
En af de udvalgte
Omkring 300 mennesker
var samlet, da godt og
vel 70 elever stod parate
til at dyste om at blive
danmarksmester i dansk.
Hele 2.000 elever havde
deltaget i konkurrencen
på computeren, hvor kun
70 var gået videre. Katrine

Gråsten Revy
Der er rift om billetterne
til Gråsten Revy 2018.
Men det er lykkedes
Ole Gaul Nilum at skaffe
ekstrabilletter til to revy-

Indbrud
Ved et indbrud i en villa
i Stjerneparken i Gråsten

forestillinger på Det Lille
Teater i Ladegårdskov,
som spilles henholdsvis
tirsdag den 13. marts og
torsdag den 22. marts.

blev der stjålet smykker,
Seiko-ur, tasker, fire PHlamper og en designerstol
af modellen Ægget.

Johnsen fra Gråsten var en
af dem.
”Under konkurrencen
skulle vi skrive en analyse og en vurdering samt
lave et produkt omkring
Dansk Supermarked og
deres trainee-uddannelse,
og en time efter konkurrencen var slut, blev jeg
kaldt op på podiet og fik at
vide, at jeg havde vundet”,
siger Katrine Johnsen.
Sproglig og samfundsfaglig
Evnerne inden for de
sproglige fag har hun
tænkt sig at viderebringe
til gymnasiet, hvor linjen
skal have de samme fag.
Katrine Johnsen har
tænkt sig at fortsætte på
Sønderborg Statsskole
efter folkeskolen og regner
med at læse videre på universitet for fremtiden. ■

Aftenen starter kl. 18.30
med 3 revysnitter inkl.
kaffe og fortsætter kl. 19,30
med Gråsten Revy 2018.
Billetter kan bestilles på
www.lilleteater.dk eller
74 65 37 67. ■

Gerningsmanden kom
ind i huset ved at smadre
en rude. ■

BROAGER

Krondiamantbryllup i Skelde
Helga og Ejnar Jannsen har
været gift i 65 år og kan
fejre krondiamantbryllup
i fuld vigør og de kan se
tilbage på et virksomt og
travlt arbejdsliv.
Foto Søren Gülck


Af Gunnar Hattesen

Ægteparret Helga
og Ejnar Jannsen,
Midtballe 15, Skelde,
fejrer onsdag
den 21. februar
krondiamantbryllup.

Helga på 86 år er født og
opvokset i Skelde, mens
Ejnar på 90 år stammer

fra St. Emmerske ved
Tønder.
Som skikken var kom
begge efter konfirmationen ud at tjene forskellige
steder på landet.
De blev gift i 1953, og
kan se tilbage på mange
gode og travle arbejdsår.
De er i god form, hovedet
er frisk og de sætter stor
pris på gode naboer og

Gammeldaws
oksesteg
SPAR 30,00
PR. KG.
Pr. 1/2 kg

95
24
Langelænder
pølser

venner og det sammenhold, der er i Skelde, hvor
man mødes og har det
rart med hinanden.
Ejnar Jannsen startede
i 1952 en maskinstation i
Skelde. Hans første traktor
var en lille grå Massey
Fergusson. Han begyndte
ude ved de forskellige
landmænd med blandt
andet spredning af møg
og pløjning.
I takt med udviklingen
hvor det gik fra håndlæsning af møg til traktor
med frontlæsser og fra
selvbinder til mejetærsker,
udviklede maskinstationen sig til en større virksomhed med flere ansatte.
På det tidspunkt var det
normalt at have de ansatte
på kost, hvilket Helga
sørgede for, samtidig med
at hun passede regnskabet

Mou Hønse- eller
oksekødsuppe

og arbejdede i marken.
Efterhånden rådede de
over tre mejetærskere,
gyllespreder, halmpresser og sprøjtemaskine.
Ægteparret har altid været
fremsynet og aldrig stået
tilbage for at prøve noget
nyt og følge udviklingen.
"Det var ofte lange arbejdsdage, men det var
40 gode år", mindes Ejnar
Jannsen.
Både Helga og Ejnar
Jannsen har været aktive,
udadvendte og engagerede i foreningslivet på
Broagerland. Ejnar var i
18 år formand for Skelde
Forsamlingshus, formand
for Skelde Borgerforening
i to år, aktiv brandmand i Skelde Frivillige
Brandværn og med i arbejdet i Skelde GF.
Helga har været med i
husholdningsforeningen,
stået for hjemmet og haft
ansvaret for opdragelsen
af de tre børn. Joan bor i
Børkop, Lars i Bredsten
ved Vejle og Leif i Skelde.
Krondiamantparret er
bortrejst på dagen. ■

Livet er det
bedste vi har
Højskoleforstander Mads
Rykind-Eriksen, Rødding
Højskole, er onsdag den
21. februar kl. 19.00 gæst i
Broager Sognegård.
Her kommer han
med sangforedraget
"Livet er det bedste vi
har - Eksistensfilosofiske
efterklange".

00
25
Burgerplatte

00
69

SuperBrugsen Broager

En efterklang er i musikalsk forstand den lyd, der
bliver hængende i et rum,
efter at den originale kilde
er blevet tavs.
På samme måde har livet
sine efterklange, og det er
ofte her, de væsentligste
tanker bundfælder sig. ■

BROAGER HALLEN
indkalder hermed til

Ordinær
Generalforsamling
Tirsdag den 13. marts kl. 19.30
i Broager Hallen

1.

DAGSORDEN
Valg af dirigent og protokolfører.

2.

Årsberetning ved formanden, Aksel Nielsen
og revideret regnskab ved Herman Møller.

3.

Valg af medlemmer til repræsentantskab,
valg af 2 suppleanter.

4.

Indkomne forslag.

5.

Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen,skal være formanden
skriftligt ihænde senest tirsdag den 6. marts.
Bestyrelsen

Klovborg
skæreost

UNDER
½ PRIS

Broager

1 kg

00
10

00
39

Sukker

Risifrutti

1 kg

4 bg.

½ PRIS

Flere varianter
Pr. pakke

15

95
3
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K

Maks. 3 pk. pr. kunde

Appelsiner
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Luksus
smørrebrød
0
FRA KL. 10.0

1,5 kg

00
15

U

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 24. februar 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Pr stk

00
15

Kan forudbestilles på tlf. 74 44 15 16

tlf. 73 44 15 00
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Egernsunder med fart på

KONCERT

Af Signe Svane Kryger

med Christoffer Brodersen
& Jazzensemblet

Mohammed Adil på
19 år er oprindeligt fra
Irak, men er vokset
op i Sønderjylland,
hvor han går i 2.g på
Det Blå Gymnasium
i Sønderborg, mens
han samtidig er
selvstændig.

Søndag den 11. marts kl. 16.00
i Broager Kirke
Gæstesolist:
Ditte Meisler, København
Jazzensemblet:
Christoffer Brodersen (sang, guitar, banjo)
Søren Hulvei (piano, guitar, sang)
Lea Regitze Nielsen (trækbasun, flygelhorn)
Børge Thomsen (klarinet)
Normann Günthner (trommer)
Peter Brodersen (kontrabas, sang).
Gæstedeltagere:
Kor 92, Vester Sottrup
spiller og synger traditionel jazz, musicals, bluegrass og danske sange.

WWW.BROAGERKIRKE.DK

ENTRÉ
100 KR.

I 2004 flyttede Mohammed til
Sønderjylland med sin
familie, hvor han voksede
op i Sønderborg.
I dag bor han sammen
med sin jævnaldrende
kæreste i Egernsund.
Til daglig går han på
Det Blå Gymnasium i
Sønderborg, hvor han går
på en linje fokuseret på
ledelse, med fag som virksomhedsøkonomi, afsætning og organisation.
”Jeg har altid godt kunnet lide at handle, siden
jeg var helt lille. Da jeg
var 15 år gammel startede

jeg min egen webshop,
hvor jeg solgte mobiltelefontilbehør samt ydede
mobilreparationer. Det
har ført til, at jeg i dag er
selvstændig med mit eget
firma, som jeg glæder mig
til at udvikle endnu mere
med årene.”, siger han
beslutsomt.
Ungdomsuddannelsen
skal gerne føre til en videregående uddannelse
indenfor samme retning.
Mohammed arbejder
frem mod at uddanne
sig inden for økonomi,
hvilket han i sidste ende
håber, kan ende ud
med en revisortitel på
arbejdsmarkedet.
Ved siden af skolen er

han selvstændig og har
eget firma, der specialiserer sig i detailsalg af personvogne samt eksport af
samme. Der er udvikling i
firmaet, og han har i 2017
haft en omsætning på en
halv million kroner og
forventer en omsætning i
2018 på en til to millioner.
”I forhold til fremtiden
håber jeg på at kunne
drive min virksomhed
samtidig med at videreuddanne mig. Jeg regner
med at blive ved med at
bo i Sønderjylland, da jeg
godt kan lide roen og den
smukke natur i Egernsund
og lokalområdet, og derudover er jeg tæt på min
familie”, smiler han. ■

Mohammed Adil er selvstændig ved siden af, at han
studerer.
Foto Signe Svane Kryger


Broager Lokalbestyrelse

ÅRSMØDE MED DAGSORDEN JF. VEDTÆGTERNE
14. marts kl. 14.00 Broagerhus. Lokaleadgang fra kl. 13.15.
KUN FOR MEDLEMMER.
Indvarslingen er sket sammen med bladpakken fra Ældre Sagen postomdelt primo
Sundsnæs 4
Norgesvej 24
Telefon
Mail
december 2017. Der indlægges kaffepause for kaffe/The og 2/2 boller.
6300 Gråsten
6100 Haderslev
7460 8351
mobler@hebru.dk
Efter mødet vises billeder fra ”Året Der Gik”. Næstformanden i Broagerhus
Forleden blev der inden
for DGI Skydning afholdt
vil fortælle om huset og vise rundt for dem, som måtte ønske det. Kl. ca. 17.00
Jyllandsstævne.
Kartoffel/Porresuppe
med tilbehør. Deltagerbetaling for traktement kr. 30,00,
www.hebru.dk
der betales ved indgangen. Tilmelding fra torsdag kl. 10.00 til Mona Rathje
Åbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15
tlf. 5135
9550 og senest den 10. marts. Drikkevarer skal købes i Broagerhus.
SØNDAGSCAFÈ GADESYGEPLEJERSKEN FORTÆLLLER
Livet er det bedste, vi har
18. marts kl. 12.00. Lokaleadgang fra kl. 11.15. Middag bestående af hakket
karbonade med tilbehør. Drikkevarer skal købes i Broagerhus. Senere kaffe
Eksistensfilosofiske
og kransekage. Linda Holtz Pedersen er ansat som gadesygeplejerske ved
Sønderborg kommune, og hun fortæller om sit job. Tilmelding fra torsdag
efterklange
kl. 10.00 til Mona Rathje tlf. 5135 9550. Seneste tilmelding den 14. marts.
Medlemspris kr. 75,00 som betales ved indgangen.
VARDE SOMMERSIL 2018 ENKELTE LEDIGE PLADSER
7. juli afgang fra Broager Kirke kl. 12.00. Pris kr. 495,00 for bus, billet og
med Højskoleforstander
middag. Tilmelding Mona Rathje tlf. 5135 9550. Betaling Broager Sparekasse
Mads
Rykind-Eriksen,
Rødding Højskole
9797 000-06-77183.
BUSTUR 5 DAGE TIL KIRCHHEIM (KASSEL OMRÅDET)
ONSDAG den 21. februar kl. 19.00
Afrejse den 13. august kl. 07.00 fra Broager Kirke. Pris kr. 3700. Detailprogram
fås ved Frede Weber Andresen f.w.andresen@gmail.com Tilmelding Mona Rathje
i Broager Sognegård
tlf. 5135 9550.
(og ikke som først annonceret torsdag d. 22. februar).
ANNNONCER OG ANDRE TILBUD PR. MAIL
------Vi sender vore annoncer og andre tilbud med kort frist pr. mail.
Sognecafé fredag d. 23. marts er AFLYST
Tilmelding f.w.andresen@gmail.com
og det planlagte foredrag om ”Når jeg
Besøg også vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/broager for nyheder og
bliver gammel...” med Aase Porsmose
opdateringer.
bliver i stedet fredag d. 28. september 2018.
STØT VORE SPONSORER – De støtter os
Efterårsprogrammet kommer senere.

Flot placering til skytter

Gråsten
SOGNEAFTEN

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Næste annonce forventes uge 11 her i Gråsten Avis.

Mail
mobler@hebru.dk

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Stævnet er et af de største
stævner i DGI-regi, og
kunne blandt andet skydes i Broagerlands Skytte
forening ved Broager
Hallen.
Skytter fra hele landsdelen deltog i konkurrencen om at skyde sig
til en god placering, og
nogle fine resultater blev
det også til for skytterne i DGI Sønderjylland
Skydning. Blandt andet
skød Sune Christensen
fra Broagerlands
Skytteforening sig til en 1.
plads i ung åben klasse 2
på cal.22 riffel. ■

Sommer
hus
Et sommerhus på Egevej
i Broager var forleden
udsat for indbrud. Tyven
aflistede en rude, men der
blev ikke stjålet noget,
og der er ingen tegn på,
at tyven har været inde i
sommerhuset. ■
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+45 28 70 87 81
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Sælg
på auktion
Alle kan indsætte varer på
vores auktioner - vi modtager
både fra privat og erhverv.

Uge auktioner
Hver onsdag kl. 20.00 på www.campenauktioner.dk

Se på www.campenauktioner,
hvor let det er at handle med
os - eller kontakt os på
tlf. 28 70 87 81eller
skriv til os på
lb@campenauktioner.dk

For private og virksomheder køb og sælg på campenauktioner.dk!!
Hos os kan du sælge alt det du ikke længere har brug for, den
gamle boremaskine, plæneklipperen, støvsugeren, Weber grillen,
værktøj, båden, cyklen du
bruger mere, og så videre.
30ikkeigangværende
Vi modtaget også
gerne dødsboer
auktioner
med

Vi har åben hver tirsdagmere
kl. 8.00 end
– 16.004000
og torsdag
kl. 12.00 – 19.00 hvor du kan aflevere de ting du vil sælge,
nr.
eller hente de ting du harkatalog
købt på netauktionen.

30 igangværende
auktioner med
mere end 4000
Campen Auktioner A/S er et af
katalog nr.
Danmarks mest alsidige auktionshuse.
Vi afholder både net- og fysiske
auktioner.

+45 28 70 87 81

www.campenauktioner.dk

AUKTIONSTYPER: Ugeauktion,
oprydningsauktion, flytteauktion,
dødsboauktion, konkursauktion,
specialbilauktioner, overskudsauktioner,
eventauktioner, hesteauktioner, lej en
auktionarius, m.m.
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Sogneeftermiddag
Torsdag den 1. marts
kl. 14 - 16
i præstegården
Tilmelding til
Sv. Aage 23 98 96 36

Egernsund Seniorer ændrer vedtægter
Af Signe Svane Kryger

Egernsund Seniorer,
der før hed Egernsund
Pensionistforening,
afholdt generalforsamling på den nye skole i
Egernsund, fordi regnskabsåret skulle flyttes.
Foreningen blev i 2017
medlem af Danske
Seniorer, hvilket også
har ledt til navneskiftet.

Generalforsamling
den 8. marts kl. 19.00
på Broagerhus

Dagsorden i følge vedtægterne.
Se dagsorden i klubbens lokaler
Forslag der ønskes behandlet skal
være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.

Dødsfald

Fhv. gårdejer Viggo
Jensen, Broager, er død,
92 år.
Han var født og opvokset
på en gård i Skodsbøl.
Som ung var han ude at

Det nye navn er mere
passende til foreningen,
da man ikke behøver at
være pensionist for at
være med, fortæller Gerda
Christensen, der er næstformand i foreningen.
Flytning af regnskabsår
Den ekstraordinære generalforsamling behandlede
et ønske om ændring af
regnskabsåret. Tidligere

tjene på gårde, før han i
1956 vendte hjem og blev
gift med Bodil.
De købte en gård i
Bojskovskov, som de drev
op til et mønsterlandbrug.
Han renoverede gården
med egen, flittig hånd.

har det kørt fra oktober
til september. Efter ønske
blev det vedtaget, at det
skal følge kalenderåret
istedet.
Der mødte omkring
50 medlemmer frem til
generalforsamlingen, hvor
der også blev berettet om,
hvad der er sket i det forgangne år.
Desuden var der infor-

mation om fremtidige ture
og feriearrangementer.
Fremover vil foreningen
afholde arrangementer
i form af blandt andet
bankospil i kulturhuset
Egernsund gamle skole,
hvilket vil ske allerede fra
foråret. Det sker i lyset af
de utilstrækkelige parkeringsforhold for foreningsmedlemmerne ved den
nye skole i Egernsund ■

For godt 25 år siden
solgte de gården til deres
ældste datter Jette, og flyttede til Broager.
Viggo Jensen var et hyggeligt, rart og respekteret
menneske at være sammen med, en trofast ven,
meget samfundsinteres-

seret og havde et gemytlig
sind.
Han efterlader to døtre,
Jette i Bojskovskov og
Anne-Grethe i Sønder
borg og to børnebørn.
Viggo Jensen begraves
onsdag den 21. februar kl.
11.00 fra Broager Kirke. ■

Uheld i Broager

Povl Hvidkilde
mailadresse: povlhvid@yahoo.dk
Aktiv nøglebrik er adgangsgivende.
Bestyrelsen
Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17

Motionsklubben Broager
Møllegade 23, Broager · tlf. 6175 8740
www.broagermotionsklub.dk

Sct. Pauli 28 - 6310 Broager
Telefon 74 44 24 25
Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

En personbil var lørdag kl.
12.27 impliceret i et færdselsuheld på Storegade i
Broager.
Personbilen kørte i sydlig
retning. På det sted, hvor
fortovet strækker sig henover vejen, ramte bilen

en 52-årig passerende
kvindelig fodgænger fra
Broager. Der skete ingen
personskade.
Bilisten, som var en
82-årig mand fra Broager
land, blev sigtet for overtrædelse af vigepligten. ■

SUNDEVED

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

Udlodning til foreninger
for børn og unge
På bestyrelsesmødet den 31-01-2018
besluttede en enig bestyrelse, at
Sundeved Kulturelle Aktivitets Forening
udlodder kr. 15.000,Ifølge SKAF´s vedtægter kan alle foreninger
i tidligere Sundeved kommune søge om
penge til aktiviteter for børn og unge.
Ansøgningen sendes til byfestsottrup@gmail.com
I ansøgningen skal det fremgå klart, hvorledes
pengene skal anvendes til gavn for børn og unge.
Ansøgningsfrist er onsdag den 11. april 2018.
Lørdag klokken 12.00 den 26. maj 2018 til byfest
og ringridning offentliggøres de heldige foreninger.
Med venlig hilsen
SKAF
Opstartsmøde for alle foreninger
i gl. Sundeved kommune den
onsdag 7. marts 2018 kl. 19.30
i rideklubbens cafeteria

Brandmænd på øvelse
Af Pia Koch Johannsen

Sottrup Frivillige
Brandværn og Ullerup
Frivillige Brandværn holdt
lørdag fælles øvelse.

27 brandmænd deltog
i øvelsen, der fandt sted
på Kasmosevej i Vester
Sottrup.
Øvelsen var en "gårdbrand", hvor 6 brand-

Madsted i Ullerup
Af Pia Koch Johannsen

I den private stue på
Kirkepold 4, Ullerup,

Dødsfald
Erik Kornbeck, Nybøl, er
død, 79 år.
Han var født og opvokset
i Nybøl, og var en nøfling
hele sit liv.
I 37 år var han en dygtig,

arbejder Ulla og Robert
Johannsen på at åbne
et madsted ved navn
“Landsbyen”.

omhyggelig og værdsat murer i murerfirmaet Harald
Wolff i Nybøl, og talrige er
de huse, han har bygget.
I sin ungdom var han
en ivrig idrætsudøver,
og spillede fodbold og
badminton.
For 14 år siden blev han

mænd fra Broager
Frivillige Brandværn
mødte op som figuranter,
så det hele virkede meget
realistisk.
"Øvelsen var en positiv

Der bliver kun åbent
lørdag og søndag.
Åbningsdatoen er ikke
helt på plads endnu.
Ægteparret har tidligere haft Ullerup Kro og
på det seneste stået for

ramt af en blodprop, og
det svækkede ham i den
sidste del af livet.
Han blev i 1962 gift
med Ulla, og i ægteskabet voksede to børn op,
Allan i Nybøl og Lenette i
Broager. ■

oplevelse. hvor vi kunne
konstatere, at vores samarbejde fungerer", siger
brandkaptajn Ken Julius,
Vester Sottrup. ■

maden i forbindelse med
Landsbylaugets fællesspisnings-arrangementer på
Bakkensbro Skole. ■

Indbrud
Ved et indbrud i et hus på
Smedegade i Blans blev
der stjålet smykker.
Tyven er kommet ind
via en knust rude til
soveværelset. ■
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Hørt i byen

Stemningen er fortsat god i
Gråsten Venstre trods tabet af
det lokale byrådsmedlem.

Foto Søren Gülck

Signe og Erling Nissen i
Rinkenæs fejrede lørdag
aften deres guldbryllup med en stor fest på
Restaurant Knapp ved
Aabenraa. Som en overraskelse under festen,
mødte Broager Egnskor
op for at synge nogle
sange. Signe er mangeårigt medlem af koret.
Louise Kahlig, frisk og
populær ansat i Super
Brugsen i Gråsten,
kunne forleden fejre
10 års jubilæum. Hun
har til daglig ansvaret
for slikafdelingen og
pålægsafdelingen.
Tidligere byrådsmedlem
Sven Jensen, Tørsbøl,
har meldt sig ud af
Gråsten Venstre. Han
blev i 2013 medlem af
Sønderborg Byråd, dengang valgt for Slesvigsk
Parti, men foretog et
partiskifte først i valgperioden. Ved valget i
november 2017 opnåede
han ikke genvalg.
Rinkenæs Frivillige
Brandværn samlede
forleden 27 medlemmer og pårørende til en
hyggelig bowlingaften i
Grænsehallerne i Kruså.
Billetsalget til Kvinde
messen i Gråsten
torsdag den 15. marts
går forrygende. Der er
allerede solgt knap 100
billetter.
Efter 55 år trofast
medlemskab af Gråsten
Rotary Klub har
97-årige Sven Kjems
besluttet at sige farvel
og tak til deltagelse i de
ugentlige klubmøder på
Benniksgaard Hotel.
Sognepræst Hanne
Beierholm Christensen
var lørdag sammen
med sin mand, Per, og
datteren Marie forbi
Christiansborg Slots
kirke, for at tage afsked
med Prins Henrik, som
lå på Castrum doloris smertens leje. ■

Venstre vil ryste posen
Af Gunnar Hattesen

Nedturen for Venstre
ved kommunalvalget i
Sønderborg Kommune
bør være signalet til,
at man ryster posen i
partiet.
Det var konklusionen,
da Gråsten Venstre holdt
generalforsamling på Den
Gamle Kro.
Her diskuterede medlemmerne på en positiv

og fremadrettet måde,
hvordan Venstre får ny
fremgang.
Holdningen var, at man
ønsker fornyelse ind i bestyrelsen og nye kandidater, også gerne med yngre
engagerede mennesker.
Det er ingen hemmelighed, at man slikker sårene
efter tabet af det lokale
byrådsmedlem, Jens Peter
Thomsen, som efter 24 år
i kommunalpolitik ikke

Der er et liv
efter de 60
Gråsten Ældreklub får
onsdag den 28. februar kl.
14.45 i Ahlmannsparken
besøg af Flemming Rishøj,
Esbjerg.
Han har kaldt sit foredrag” Plusalderen”
"Pludselig en morgen
blev jeg klar over, at stive
og ømme led var en del
af den nye dags morgenritual. Ak ja , der er intet
så dejligt og beroligende,
som at være ligesom

andre", siger Flemming
Rishøj som appetitvækker
til foredraget.
Det er et humoristisk,
tankevækkende og livsbekræftende foredrag
om at acceptere livet som
værende skønt og levende
– også efter de 60, og at vi
selv kan gøre rigtig meget
til, at vi lever, selvom håret er gråt og benene lidt
skæve. Der er et liv efter
de 60 år. ■

Få en aktiv fritid – red dyr
Dyrenes Beskyttelse søger frivillige i området Gråsten/Kruså
Kunne du tænke dig at bruge et par timer om
ugen på at hjælpe dyr? Du må gerne have erfaring
med dyr, men vi supplerer med kurser.
Læs mere på www.dyrenesbeskyttelse.dk
Kontakt områdeformanden på mail. mandbjerghus@mail.dk

opnåede genvalg trods et
flot personligt stemmetal.
”Desværre blev
Jens Peter Thomsen
ikke genvalgt. Daniel

Staugaard er nu det eneste
V-byrådsmedlem i vores
område”, konstaterede
formanden Sten Holm,
som kunne se tilbage på et
travlt valgår.
Peter Brodersen, Alnor,
beklagede, at Jens Peter

Thomsen ikke blev
genvalgt.
”Venstre havde et stærkt
kandidathold til kommunalvalget, men vi må se i
øjnene, at Venstre ved regionsvalget fik godt 13.000
stemmer i Sønderborg
Kommune, mens vi ved
kommunalvalget kun fik
9.000 stemmer”, sagde
Peter Brodersen.
Kim Agerley Thomsen,
Johannes Nielsen og Jens
Peter Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen, mens
Johannes Jacobsen, Kværs,
ikke ønskede genvalg.
Gråsten Venstre har 53
medlemmer, og har fået
syv nye medlemmer i
årets løb. ■

Hvad er Røde Kors familienetværket og
hvad betyder det for de voksne og børnene
som er med iflg. en ny Oxford research.
En ny evaluering af Røde Kors familienetværk for børnefamilier
i en udsat situation viser, at netværkene giver værdifulde
relationer og nye venner til de børn og voksne, der er med.
Familienetværket i Gråsten blev etableret i 2014, og også her oplever
aktivitetsleder Bente Schmidt, at familienetværket gør en stor forskel
for deltagerne. ”Vi oplever, at familienetværket kan have helt afgørende
betydning for både de børn og de voksne, som er en del af netværket. I
netværket får de et rum, hvor de kan tale med andre i samme situation,
og der er frivillige, som både kan hjælpe, aflaste og lytte. ”
I alt 13 børn og 9 voksne deltog i 2017 i netværket
i Gråsten sammen med 5 frivillige.
Familierne og de frivillige laver mange forskellige
sociale aktiviteter sammen, især fællesspisning,
hvor de spiser sammen, spiller spil, snakker
og hygger ude i spejderhytten Æ’Arnstej. De
tager også på skovture, i biografen, endagsure
til f. eks. Givskud Zoo og meget andet.
Familienetværket henvender sig til
børnefamilier, der oplever at have en presset
hverdag eller mangler et socialt fællesskab.
Det kan være familier, der har svært ved at få
pengene til at slå til, er ramt af sygdom, eller har
andre udfordringer, der tynger dem i hverdagen.

De fleste får nye venner

Oxford research har evalueret Røde Kors’ familienetværk i perioden fra
april 2014 til juni 2017. Helt overordnet viser rapporten, at familierne får
meget ud af deltage i familienetværkene, og er glade for at komme der.
Hele 97 procent af forældrene angiver, at de godt kan lide at komme i
familienetværkene, og det samme gør 88 procent af børnene. Og måske
endnu vigtigere, så har 84 procent af forældrene angivet, at familienetværket
har hjulpet dem til at få nye venner og/eller bekendte. Desuden svarer
78 procent af børnene, at de har fået en god ven i familienetværket.
Et barn omtaler i undersøgelsen sit netværk som ”en familie”.
En del af familierne modtager også julehjælp fra Røde Kors og i nogle
familienetværk hjælper de frivillige også forældrene med at søge økonomisk
støtte til eksempelvis børnenes fritidsaktiviteter gennem bl.a. Edmond fonden.
Hvis du vil vide mere om familienetværket, er du meget velkommen
til at henvende dig til aktivitetsleder Bente Schmidt, Gråsten,
på telefon: 6179 446, mail: bente.schmidt@gmail.com.
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VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

GRÅSTEN BRYGGEN 17

GRÅSTEN BRYGGEN 17

NYHED

NYHED

Dejlig andelsbolig ved Gråsten Havn
Attraktiv andelsbolig ved Gråsten Havn. Boligen er beliggende i stueetagen, og fremstår
pæn og indbydende. Andelsboligen er omgivet af en skøn natur, hvor man kan nyde
udsigten over vandet med ind og udsejlning til Gråsten havn. Men der er også mulighed
for dejlige gåture i den nærliggende skov. Der er gåafstand til Gråsten centrum, hvor der
findes gode indkøbsmuligheder, bus/togstation m.m. Fra stuen har du udgang til en
hyggelig overdækket terrasse med skøn udsigt til vandkanal samt Nybøl Nor. Til Boligen
er der parkeringsmuligheder samt redskabsrum.

GRÅSTEN SOLBAKKEN 18

Kontant
Mdl. boligydelse

195.000
5.071

A

B
C

Sagsnr. 1604
Bolig m2
Stue/vær

90
1/2

D

Etage
Opført

st th
2002
E

RINKENÆS VÅRHØJ 30

NYHED

Hyggelig andelsbolig med udsigt til vandet og havnemiljø.
Attraktiv andelsbolig beliggende på 2.sal i dejligt havnemiljøområde direkte ved Gråsten
Havnefront. Boligen er beliggende i en attraktiv ejendom, hvor der både er elevator,
parkeringsmuligheder. Fra stuen har du udgang til en dejligt og hyggelig overdækket
altan, hvor du kan sidde i læ og nyde udsigten til vandet. Gåafstand til centrum, hvor der
er gode indkøbsmuligheder, bus- & togstation m.m. samt den dejlige natur i skovene og
Gråsten slot. Den månedlige ydelse er incl. udgifter til ejerforeningen (fællesudgifter).En
pæn og velholdt andelsbolig i en i velfungerende andelsboligforening.

Kontant
Mdl. boligydelse

495.000
5.071

A

B
C

Sagsnr. 1613
Bolig m2
Stue/vær

90
1/2

D

Etage
Opført

2 th
2002
E

F

F

G

G

BROAGER MØLLEGADE 38

NYHED

NYHED

A
B

Hyggelig villa i flere plan

C
Hyggelig villa beliggende med gåafstand til Gråsten Slot samt Centrum. Ejendommens
D
placering på skråningen, betyder at der fra underetagen er udgang til haven. God kælder
E
med thekøkken, to værelser og badeværelse. Dejlig have i flere niveauer.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.295.000
1.674
65.000
5.990/5.009

F

Sagsnr. 1607
Bolig/kld.
Stue/vær

m2

163/68
1/3

Grund
Opført

m2

G
1.003
1957

A

Gulstensvilla centralt i Rinkenæs

B
Centralt beliggende i Rinkenæs, ligger denne etplans villa. I Rinkenæs er der skole og
C
børnehave, samt noget af danmarks smukkeste natur. Fra ejendommen er der kort
D
afstand til Gråsten. En ejendom med muligheder.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

850.000
1.837
45.000
3.885/3.247

E

Sagsnr. 1474
m2

Bolig
Stue/vær

138
2/2

Grund
Opført

m2

F
874

1962
G

Villa med mulighed for to familier centralt i Broager

A
Tidligere 2 familieejendom, Gåafstand til skole og midtby med indkøb, Yderdør fra 2014,
B
flere vinduer fra 2011, Ny kloak med rottespærer fra 2016, Kort afstand til Sønderborg
C
og motorvej. En spændende ejendomme med flere muligheder.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

595.000
1.531
30.000
2.707/2.260

D

Sagsnr. 1560
m2

Bolig
Stue/vær

190
2/5

Grund
Opført

m2

E
779

1926
F

G

GRÅSTEN VIBEVEJ 34

NYBØL AMTSVEJEN 38

NYHED

NYHED

A
B
C

Løbende vedligeholdt ejendom centralt i Gråsten
Beliggende i roligt villa kvarter, centralt i Gråsten, finder vi denne velholdte ejendom i god
stand. Fra ejendommen gåafstand til Ulsnæs centeret der byder på indkøb af både dagligog detailvarer, lægehus og apotek, samt cykelafstand, via stisystem, til skole og
børnehave, fritidsaktiviteter samt tog- og busstation. Huset er løbende vedligeholdt, med
bla. badeværelsesinventar fra 2015, bryggers fra 2014, køkken fra 2009, sternbrædder,
gavlende, tagrende, carport og overdækket terrasse fra 2012 og meget mere. Til huset
hører: Garage med elport. Carport fra 2012.

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

6300@estate.dk

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

1.245.000
A
1.427
B
65.000
5.751/4.810

D

Sagsnr. 1611
Bolig m2
Stue/vær

C

128
1/3

Grund m2
Opført

E

726
1970
F

G

Central beliggende ejendom med potentiale
Centralt i Nybøl ligger denne rødstensvilla, med carport og indkørsel mod den rolige
Tingvej. Nybøl er en aktiv by med gode indkøbsmuligheder, bager og velfungerende skole
samt børnehave. Derudover ligger byen centralt i forhold til motorvejen, som giver kort
afstand til Sønderborg og Aabenraa m.m. Til huset hører. Forhave. Vestvendt terrasse med
udgang fra bryggers. Have med bede samt køkkenhave, drivhus samt hønsehus/
redskabsrum og carport med indkørsel fra Tingvej.

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

375.000
D
1.001
E
25.000
1.721/1.438

Sagsnr. 1614
Bolig m2
Stue/vær

F

G
130
1/4

Grund m2
Opført

799
1928

Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 08

20. februar 2018

10. årgang

Holbøl får købmandsbutik

Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise

Heino Pedersen bliver
fremover købmand i Holbøl.

Ingen opgave er for lille



Foto Jimmy Christensen

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

ÅBENT HUS
TORSDAG DEN 8. MARTS
KL. 16.00-18.00
TORSDAG DEN 5. APRIL
KL. 16.00-18.00
eller efter aftale

Børnehuset Evigglad
åbner 1. august 2018
Tilmelding af børn på mail:
info@boernehuset-evigglad.dk
mrk. Bov
Kontakt os gerne på
tlf. 52 24 74 00 for yderligere info.
(tast 1 for kontor)

Af Gunnar Hattesen

Om kort tid åbner uddeler Heino Pedersen en
Let-Køb dagligvarebutik
i Holbøl.

høje. Og for ham er det
vigtigst, at Holbøl bevarer
sit lokale indkøbssted.

Det sker i de lokaler, hvor
LokalBrugsen ligger.
Ifølge formanden for
Holbøl og Omegns
Brugsforening, John
Jørgensen, er fællesudgifterne til Coop blevet for

Hærvejen 11, Bov, 6330 Padborg

MØD OS PÅ BOLIG- OG
LIVSSTILSMESSEN
I KRUSÅ

SALG AF




Køkkener
Vinduer
Døre

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

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
Boller i karry med ris og wok tai

ONSDAG den 21.

Mexicosteak med salat

TORSDAG den 22.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG den 23.

Ribbensteg med rødkål

LØRDAG den 24.

Dansk Bøf

SØNDAG den 25.

Burger med pommes frites eller kartoffelbåde

MANDAG den 26.

Frikadeller med stuvet hvidkål

Kun

Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
Gardiner

Tæpper

Trægulve

Fliser

entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

69,v/ malermester

Per Møller Ihle

A la carte menu kl. 7 - 21.30
• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Sisseck boligudstyr ApS

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma

TIRSDAG den 20.

• Pariserbøf
• Æggekage
• Stjerneskud

Bestyrelsen i den selvstændige brugsforening
skal endeligt vedtage

forslaget på et bestyrelsesmøde torsdag aften.
Trods skiftet fra Brugsen
til Let-Køb bliver OK
Benzintanken stående i
Holbøl. ■

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

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
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 25. februar kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL
KIRKE

KOLLUND KIRKE
Søndag den 25. februar kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE

HOLBØL KIRKE
Søndag den 25. februar
Ingen gudstjeneste

FELSTED KIRKE
Søndag den 25. februar kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 25. februar kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

Dødsfald Dødsfald Gun Room sælger
geværer til prominente
Else A.M. Christensen,
Bov, er død, 95 år. ■

Elfie Lohne, Padborg, er
død, 75 år. ■

The Gun Room i Padborg har
succes med at sælge dyre
geværer – helt op til 300.000
kroner.Arkivfoto

Af Ditte Vennits Nielsen

For nogle år siden fik
Roeland Schultz fra The
Gun Room i Padborg
en spændende idé:
Han begyndte at sælge
jagtudstyr og geværer i
alle prisklasser

Vor kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Aase Teckemeier
* 11. juni 1940
er stille sovet ind
Padborg, den 12. februar 2018
Nu lukker vi dig i hjertet ind
og gemmer dig inderst inde.
Her skal du fredfyldt bo i vort sind,
som et kært og dyrebart minde.
Lars og Jette
Henrik og Annemette
William og Josefine

Det hele startede med, at
Roeland Schultz købte en
jagtbutik på Sjælland, som
han efter et lille års tid
valgte at flytte til Padborg
for selv at få hånd i hanke
med den daglige drift.
Omsætningen er siden
steget støt, og her godt
to år efter er Gun Room
blevet en veletableret jagtbutik med kunder fra både
ind- og udland. Datteren
Camilla Kjær Schultz
tager sig af den daglige

Lone og Kurt
Sebastian, Oliver
og Benjamin

Bisættelsen finder sted onsdag den 21. februar
kl. 12.30 fra Bov Kirke
Højtideligheden slutter ved kirken

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

drift de tre dage om ugen,
butikken har åbent.
Jagtinteresseret
Familien Schultz er en
meget jagtinteresseret familie og interessen er gået
fra far til søn igennem
generationer.
Roeland Schultzs børn,
Casper og Camilla, har
begge fra barnsben været
med på jagt og er nærmest
flasket op med skydevå-

for opmærksomheden ved

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

På Flensborgvej i Kruså
er Aabenraa Kommune
i gang med opsætte den
elektroniske informationstavle, hvor forskellige

Carsten Schmidt Jürgensen’s
begravelse den 31. januar ved Bov Kirke.
En særlig tak til bedemand Kirsten Rejner,
Sognepræst Kristian Ditlev Jensen og Frøslev Kro

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Venlig hilsen
Agnete Jürgensen og familie

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

”Det skyldes, at vi er den
eneste danske importør
af det eksklusive og specialfremstillede gevær
Perazzi, der fabrikeres i
Italien”, fortæller Camilla
Kjær Schultz.
”Det tager mellem 6
måneder og helt optil et
1 år at få bygget sådan et
gevær, fordi det er håndlavet og med kunstgraveringer på skæftet”, nævner
Camilla Kjær Schultz.
Prisen er også derefter,
for geværet koster ca.
300.000 kr.
”Vores udvalg i butikken
er stort, for vi sælger også
standardgeværer fra kr.
75.000 og opefter tillige
med brugte geværer samt
en masse andre skønne
ting til den jagtglade”,
fortæller Camilla Kjær
Schultz.
Succesen med forretningen er så stor, at der netop
er åbnet en ny afdeling af
The Gun Room i Osted på
Sjælland. ■

Informationstavle

En stor tak

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ben, fordi deres far, som
ivrig skytte, har deltaget
i diverse konkurrencer
og mesterskaber rundt i
landet.
The Gun Room bærer
præg af familiens entusiasme, og butikken er bestemt et besøg værd. Der
hænger masser af trofæer
på væggene, og butikken
bugner med alt til både
almindelig jagt men også
til eksklusiv godsjagt.
Jægere fra hele landet
ynder at besøge butikken,
og The Gun Room har
solgt geværer til flere prominente kunder.

VARNÆS KIRKE
Søndag den 25. februar kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

Bov-Padborg Begravelsesforretning

aktiviteter og events fra
nærområdet fremadrettet
kan vises.
Pylonen kan benyttes af såvel private som
kommunale og andre
interessenter. ■

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Dødsfald

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

•

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

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

Gunnar Theodor Schwarz,
Sønderhav, er død, 73 år. ■

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale
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Bovrup
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Ny frisør hos Modesalon Søs i Padborg

3

Faktaboks
Modesalon Søs har ligget på sin nuværende
adresse siden 1988.
I 1999 overtog Lis
Petersen salonen efter
Søs Ragn.
Lis har været inden for
frisørfaget siden hun var
17 år gammel.
Der er nu 6 ansatte i
salonen, der har åbent
mandag til lørdag.

28-årige Ditte Holm Jensen begynder som frisør hos Modesalon Søs.
Af Ditte Vennits Nielsen

Den 1. marts tiltræder
Ditte Holm Jensen som
ny frisør hos Modesalon
Søs i Padborg.
Ditte Holm Jensen blev i

2011 uddannet som frisør
hos salon Mary i Kliplev.
Efter endt lærertid ville
hun prøve noget andet og
blev handicapmedhjælper
på en rideskole i Rødekro.
"Jeg har altid været en

hestepige og har haft min
egen hest, siden jeg var
10 år gammel", fortæller
Ditte Holm Jensen. For
hende var det en drøm at
arbejde med heste.
Nu er tiden dog kommet,

disko plasko

SJOV LØRDAG
I BOV SVØMMEHAL
LØRDAG DEN 24. FEBRUAR
DISKO
FAMILIE r med forældre
nder 9 å
0
for børn u
.00-18.0
6
1
.
L
K
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L
L
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-22.00
KL. 19.00
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40,-
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HOT DOG

For at gøre det rigtig
hyggeligt slukker
vi det store lys og
tænder i stedet vores
projektorer, der lyser
ned i vandet. Diskotek
Saxon spiller hele
aftenen med lysshow
og fuld knald på lyden.
VI GLÆDER O
S
TIL AT SE DIG
MED VENLIG
HILSEN
PERSONALET

Foto Ditte Vennits Nielsen

hvor Ditte Holm Jensen
gerne vil tilbage til frisørfaget og bruge sin kunnen
igen.
"Den teknik, jeg har lært
som frisør, den glemmer
man aldrig", fortæller

Ditte Holm Jensen, som
siden svendeprøven har
klippet både familie og
venner, så hun har aldrig
sluppet saksen helt.
"Jeg er opvokset i
Bov og har altid kendt

Lis Petersen, der ejer
Modesalon Søs. Da jeg
erfarede, at de manglede
en ny frisør slog jeg til.
Jeg har prøveklippet nogle
modeller, og Lis Petersen
er tilfreds med mit arbejde, så nu starter jeg til
den 1. marts", smiler en
glad pige.
Ditte Holm Jensen bor i
Kollund med sin kæreste
Thomas Schmidt, der er
afdelingsleder hos H.P.
Therkelsen. ■

BOLIG & LIVSTILSMESSEN 
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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.

24. - 25. februar i Grænsehallerne, Kruså

Bolig- og Livsstilsmesse
i Grænsehallerne
Af Ditte Vennits Nielsen

Grænsehallerne slår i
den kommende weekend, lørdag og søndag
den 24. og 25. februar
atter dørene op for den
populære Bolig- og
Livsstilsmesse, som
hvert år trækker over
15.000 besøgende fra
nær og fjern.
Igen i år er der masser af

inspiration at hente, og
124 forskellige udstillere
vil vise nyheder og give
tips, gode råd og idéer til
alt inden for bolig, livsstil,
mad og fritid.
Mange lokale virksomheder vælger hvert år at
deltage, og i år er heller
ingen undtagelse. Det
giver nemlig kunderne
en enestående mulighed
for i ro og mag at få en

Klinik Lund tilbyder massage

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

ANTI-RUST

god snak på de forskellige
stande, og både kunder og
udstillere får en masse god
feedback.
De besøgende kan i år
også opleve et sceneprogram, hvor der byder på
foredrag og forskellige
konkurrencer.
Det er 22. år i træk, der
er Bolig- og Livsstilsmesse
i Kruså. ■

Mette Träger Lund deltager
på messen i Kruså.

Af Ditte Vennits Nielsen

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

Natur!

&'Ejendoms'service'ApS!

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

Træfældning

Anlægsgartner

Træfældning

Nyanlæg af have & design

Beskæring & Topkapning

Vedligehold af have

Stubfræsning

Hækkeklipning

Tømrer & Snedker Afdelingen

LIONS BOV er i teltet ved indgangen til
årets Bolig- og Livsstilsmesse
den 24. og 25. februar i Grænsehallerne
Der kan købes ringriderpølser
og enkelte forfriskninger.
Gør et stop ved teltet, og
gæsterne er med til at
understøtte de mange sociale
aktiviteter, som Lions bidrager til.

MØD MIG PÅ MESSEN
- og hør hvad
jeg kan tilbyde
af behandlinger til
netop dit problem.
Din Lægeeksaminerede
massør, akupunktør
og myoreflexterapeut

Udskiftning af døre & vinduer

Mette Träger Lund

Ombygning & renovering
Diverse Tømrerarbejde

Algebehandling
Tag, Murværk, Belægning
Med og uden imprægnering

Klaus Tranum

2047 5290

Dennis Lorenzen 2758 8750
Ejner Tranum

5050 8722

s på
Mød o
ssen
tilsme
s
v
i
L
&
Bolig
2018

www.LTnatur.dk

Varnæsvigvej 20, Varnæs • 6200 Aabenraa
Tlf. 23 28 63 84 • www.kliniklund.dk
- med tilskud fra private Sundhedsforsikringer og
Sygeforsikring Danmark

Mette Träger Lund
fra Varnæs har fået
rigtigt godt gang i sin
klinik. Og i den kommende weekend deltager hun på Bolig- og
Livsstilsmessen i Kruså.
Mette Träger Lund laver
behandlinger, hvor hun i
samarbejde med kunden
finder ud af, hvilken teknik, der virker bedst.
Behandlingerne er enten
massage, akupunktur eller
myoreflexterapi, og det er
symptomer som smerter i
kroppen, allergier, eksem,
forhøjet blodtryk, psykiske
problemer, inflammationsskader, fordøjelsesproblemer og meget andet,
som Mette Träger Lund
kan afhjælpe kunderne
med.
I hendes klinik kan
kunden også få laserbehandling, som er rigtig
god til f.eks. hælspore eller
tennisalbue, og som det
seneste, har Mette uddannet sig til rygbehandler.
Mette Träger Lund glæder sig til at møde såvel
nye som gamle kunder på
messen, og hun er klar til
give kunderne et lille indblik i alt det, hun tilbyder i
klinikken. ■

BOLIG & LIVSTILSMESSEN

24. - 25. februar i Grænsehallerne, Kruså 

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
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BOLIG OG LIVSTILSMESSE
KRUSÅ 24.-25. FEBRUAR

HAVECENTER

ANLÆGSGARTNER

ÅBNER 5. MARTS

FORTÆL OS OM DIT
HAVEPROJEKT OG LAD OS
SAMMEN FINDE EN LØSNING

INSPIRATION OG RÅDGIVNING
ALT i planter, træer, buske,
krukker, tilbehør og blomster

• Haveservice • Træfældning • Beskæring
• Græsplæner • Støttemure • Belægning

MØD OS PÅ STAND 112
1. PRÆMIE:
GAVEKORT 1000 kr.
OG DELTAG I VORES
3 x 2. præmie: Gavekort á 250,- kr.
KONKURRENCE
Tlf. 74 61 35 06

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

Nye låger

– monteret på 1 dag

Skift kun låger, skuffer, evt.
bordplade og... dit køkken
bliver som nyt med låger
efter mål!

Kom og
hør nærmere
og se vores
store udvalg!

Sdr. Hostrup Toftevej 28
6200 Aabenraa
Fra 5. marts: Man-lør 9-17 - søn 10-15
www.havekompagniet.dk

You relax - iMow
• HURTIG
• INTELLIGENT
• EFFEKTIV

2016

Ring og aftal tid
til et gratis
hjemmebesøg!
Hent VIP fribilletter til Boligdage hos os

MØD OS TIL KRUSÅ-MESSEN D. 24. OG 25. FEBRUAR

KØKKENRENOVERING

HEINRICH
STEINBECH

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

T: 2941 1470

OK

SE MERE PÅ WWW.OKKR.DK

Besøg os på stand 93
og få et godt tilbud inkl.
montering og opsætning
af din nye iMow
Navervej 5 - 6360 Tinglev - Tlf. 74 64 40 94 - www.hansholm.dk
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Disko Plasko i
svømmehallen
Af Ditte Vennits Nielsen

Der er atter Sjov Lørdag
i svømmehallen i Bov.
Det sker lørdag den 24.
februar.
Halinspektør Knud-Gert
Diedrichsen og det øvrige
personale forventer en
fyldt svømmehal.
Eftermiddagen starter
kl. 16.00 for børn under 9

år i selskab med forældre,
hvor de kan svømme, pjaske, lege og hygge sig frem
til kl. 18.00.
Fra kl. 19 er det så for
alle over 9 år frem til kl.
22.00. Der vil være masser af aktiviteter, og lyset
slukkes for at give den helt
rigtige effekt til de mange
projektører, der lyser i
vandet.
Udover det spiller
Diskotek Saxon med fuld
knald på, og det er muligt
at købe pizza og franske
hotdogs. ■

Loppehuset i Kruså har
succes med stande
Arkivfoto

Af Ditte Vennits Nielsen

PADBORG

& omegns Brugsforening

Generalforsamling
Torsdag den 12. april kl. 19.30-21.30
i SuperBrugsen Padborg i butikslokalet
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen får
Vi besøg af
Tim Hansen
der vil levere musikalsk
underholdning.
Imens vil der være
smørrebrød, kaffe og
kage på bordene.
Vi glæder os til en hyggelig
aften i godt selskab.
Kun for medlemmer af Padborg og Omegns Brugsforening.
Billetter kan hentes i kasse 1 i Kliplev og Padborg
Depositum kr. 20,- pr stk.
Gratis bustransport fra Kliplev

Loppehuset i Kruså
har så stor succes med
udlejning af stande, at
der er venteliste på både
reoler og gulvpladser.
Jette Broe Christensen,
der er daglig leder af
Loppehuset, som ligger i
den gamle Metrobygning
i Kruså, er mere end tilfreds med den udvikling,
der er sket på bare et år.

Idéen, som hendes mand
Agner Broe Christensen
fik, har vist sig at være det
helt rigtige.
"Vi har mange lokale
kunder, men vi har også
rigtigt mange tyskere, og
så har vi en meget stor del
grænsependlere, der kigger forbi, når de alligevel
skal over grænsen", fortæller Jette Christensen.
"I sommer havde vi
rigtigt mange campister
inde, så der er rigtig god
omsætning for både os og
vores udstillere", tilføjer
Jette Christensen. I forbindelse med Loppehusets
1 års fødselsdag serveres
der kaffe og lagkage i hele
åbningstiden mandag d.
26. februar. ■

VI TILBYDER FØLGENDE KURSER I
DE KOMMENDE MÅNEDER:
SPANSK FOR BEG. OG LET ØVEDE ved Ruth Juárez.
Vi starter på Gråsten skole mandag den 19. februar
Kl. 17.30-18.40 i alt 8 gange 700 kr.
SPANSK TIL REJSEBRUG ved Ruth Juárez.
Gråsten skole mandag den 19. februar kl. 18.50-20
I alt 8 gange – 700 kr.
TEMAAFTNER PÅ GRÆNSEEGNENS FRISKOLE I HOLBØL
ved Majlinda Schmidt.
Onsdag den 28. februar kl. 19-21.30
”Jeg har rygrad som en regnorm”. Smil og selvindsigt går hånd
i hånd. 1 aften 160 kr. Næste temaaften er onsdag den 7. marts
kl. 19-21.30: Hvad er homøopati ??? 160 kr.
Temaaften den 14. marts kl. 19-31.30 Æteriske olier – et
Skatkammer af hjælp til selvhjælp 160 kr. Og sidste temaaften
står der mad på programmet uden sukker, laktose og
gluten onsdag den 21. marts kl. 18-21.30 – 210 kr.
BABYSVØMNING
Starter den 18. marts, ring og hør hvilke tider
der er ledige pladser. 8 gange 586 kr.
BABYMOTORIK ved Lene Friis
Starter i Ahlmannsparken.
Onsdag den 7. februar kl. 10-10-45 max 8 deltagere.
8 gange 450 kr. – Næste hold starter den 4. april.
EFTERFØDSELSTRÆNING ved Lene Friis i Ahlmannsparken
Onsdag den 7. februar kl. 11-11.45 – 8 gange 450 kr.
Kurset er for mødre, der har født mindst 6 uger eller mere
inden holdstart. Næste hold starter den 4. april.
HÅR, MAKEUP OG HUDPLEJE ved kosmetolog Helene Daabeck.
Nu kommer foråret, så er det skønt at få plejet sin hud,
ordnet negle, vipper og bryn. Vi starter på Rinkenæs skole
onsdag den 7. marts – i alt 6 gange 680 kr. Nyt hold starter 17. april.
FØRSTEHJÆLP TIL SMÅBØRNSFORÆLDRE ved Birgit Asmussen.
Du lærer at handle hurtigt, effektivt og rigtigt, hvis dit barn
skulle komme til skade. Kurset byder på hjertemassage, samt
fremmedlegemer i luftvejene og ulykker med gift og kemikalier.
Lyreskovskolen i Bov onsdag den 7. marts kl. 18-21.30 eller
Rinkenæs skole onsdag den 14. marts kl. 18-21.30. 210 kr. pr. hold.
TILMELDELSE til post@aftenskolerne.com eller på tlf. 7465 1187.
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Skatspil

LEJLIGHED SØGES SNAREST
TIL ÆLDRE ÆGTEPAR

Padborg Skatklub samlede
22 skatspillere til klubaften på Valdemarshus.

2-3 værelses lejlighed eller mindre hus ønskes til leje
tæt på Torvet i Padborg eller Rønshave i Bov.
Meget gerne med lille have eller terrasse.
Ring eller skriv til Lisbeth G. Petersen

TLF. 4011 0659 eller lisbeth@lgp-consult.dk

1. runde
Nr. 1 Svend Åge Jessen,
Aabenraa, 1323 point
Nr. 2 Aage Juhl, Padborg,
1171 point
Nr. 3 Torben Jørgensen,
Padborg, 941 point
Nr. 4 Hans Emil Nissen,
Bov, 939 point

VINTERTILBUD
med 4 års
garanti og rabat

Special tilbud på levering og
montering af disse tilbud-

PEHUSET-KRUSA.DK
P
O
L

kun kr.

300,- pr enhed
ÅRS

KOMFUR 40116 VV-WN

ÅRS
GARANTI

GARANTI

ÅRS GARANTI

A++
ÅRS GARANTI

• Stor rummelig ovn
med selvrens
ÅRS
ÅRS
og teleskop udtræk
• Dobbelt kogezone
GARANTI giver ﬂeksibilitet GARANTI
ÅRS GARANTI
på den ﬂotte kogeplade
• Pop ud knapper
giver elegant design
ÅRS
ÅRS
• 4 års garanti
ÅRS
GARANTI

2. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen,
Bov, 1188 point
Nr. 2 Kaj Hansen,
Kollund, 952 point
Nr. 3 Gynther
Bonnichsen, Bov, 942
point
N. 4 Anders Fogh,
Padborg, 826 point. ■

SPAR

2350,-

NU KUN

Vi fejrer

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI
Vejl pris kr. 8345,-

GARANTI

5999,-

ÅRS GARANTI

GARANTI

ÅRS GARANTI

1 års fødselsdag
Mandag den 26. februar
Vi giver gratis
kaffe og lagkage hele dagen

Tak fordi du
handler lokalt

Sønderborgvej 2-4 · 6340 Kruså
ÅRS GARANTI
Tlf. 3190 3029 / 2424 0701 / 2127 6577
Åbent alle ugens
dage
ÅRS
fra kl. 10.00 - 17.00
www.loppehuset-krusa.dk
GARANTI
loppehuset-krusa@outlook.dk
ÅRS GARANTI

Vaskemaskine WAN
282B8Dn

• 8 kg kapacitet
• Elektronisk styret med stort display
ÅRSomdr. centrifugering
• 1400
GARANTI
• mange
programmuligheder
ÅRS GARANTI
• Energiklasse A++
ÅRS
• 4 års garanti
Vejl pris kr. ÅRS
7199,-

GARANTI

ÅRS

ÅRS GARANTI

GARANTI

ÅRS GARANTI

ÅRS

ÅRS
GARANTI

GARANTI

ÅRS GARANTI

ÅRS
GARANTI

GARANTI

ÅRS GARANTI

ÅRS

ÅRS GARANTI

A++

Lav energi
tumbler - WTH852B8DN
ÅRS

ÅRS GARANTI

ÅRS

ÅRS
• 8 kg GARANTI
kapacitet
GARANTI
ÅRS GARANTI
ÅRS GARANTI
GARANTI
• Elektronisk styret giver perfekt
tørring ÅRS
med display som viser
resttid
ÅRS
• Krølfri tørring Lav energi i
GARANTI
GARANTI
Energiklasse
A++
ÅRS GARANTI
ÅRS GARANTI
• 4 års garanti
ÅRS
GARANTI

GARANTI
SPAR
GARANTI

1300,-

ÅRS GARANTI

ÅRS
GARANTI

NU KUN

Vejl pris kr. 6299,-

4999,-

2. påskedag
mandag den 2. april
Udgangspunktet på denne rejse er
Bremen, det nordvestlige Tysklands
pulserende hjerte og hjemby for de
verdensberømte Bremer Stadsmusikanter.

OPVASKEMASKINE FFB
52610ZW

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.

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg ...7.00
Vi får en guided bytur på dansk, hvor vi ser
Nybøl Kirke ...................... 7.15
den stor Marktplatz. Vi skal beundre det
Broager Kirke................... 7.20
fantastisk smukke rådhus, som stammer
Egernsund Elektriker ........7.25
tilbage fra 1400-tallet. En imponerende
Ahlmannsparken
Gråsten .7.30
bygning, som sammen med den flotte 10 meter
høje Rolandsstatue danner en perfekt ramme.
Rinkenæs Bager ................7.35
Ved Rådhuset finder vi også den berømte
Annies Kiosk, Sønderhav ..7.40
statue af Die Bremer Stadtmusikanten. Der
Elektrikeren, Kollund ....... 7.45
bliver mulighed for at shoppe på egen hånd.
ÅRS
Kruså Bankocenter
...........7.50
GARANTI
Pris kr. 750,- som inkluderer bus, guide, ÅRS GARANTI
Bov Kirke.......................... 7.55
rundstykke og kaffe og frokost.
Cirkel K, Padborg ............ 8.00

Vi er hjemme ved 22-tiden.ÅRS

ÅRS

4999,-

ÅRS
ÅRS
GARANTI

ÅRS

GARANTI

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

ÅRS GARANTI

ÅRS GARANTI

GARANTI

Bremen

ÅRS
ÅRS
GARANTI
GARANTI

ÅRS
GARANTI

GARANTI

ÅRS

NU KUN

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

ÅRS

ÅRS
GARANTI
GARANTI

ÅRS

Udflugt til

A++

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

SPAR

2200,-

ÅRS
GARANTI

ÅRS

BovAvis

• Rummer 13 kuverter, lavt
lydniveau på kun 44 dB(A)
• Energiklasse: A++
• Med Ny ”air dry teknologi” giver
maskinen godt tørre resultat
• 4 års garanti
Vejl pris kr. 5399,-

ÅRS GARANTI

ÅRS

ÅRS

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

GARANTI

ÅRS

A++

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

ÅRS

reparerer
HUSK det er os der gerne
prisdine hvidevarer til en fair
GARANTI

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

GARANTI

ÅRS

GARANTI

ÅRS
GARANTI

NU KUN

3999,-

ÅRS GARANTI

ÅRS

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

GARANTI

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg

ÅRS
GARANTI

GARANTI

SPAR

1400,-

ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

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

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Årsmøde i Bov Venstre
Når Venstre i Bov holder generalforsamling
mandag den 26. februar
kl. 19.00, bliver aftenen
indledt med et besøg på
Rønshave Plejecenter,
hvor driftsleder Dorte

Soll vil fortælle om
demensdaghjemmet.
"Det bliver en god mulighed for at høre om kommunens demensstrategi,
og hvordan forholdene er
på plejecentret", fortæl-

ler formanden Michael
Gabrielsen, Kruså.
Den ordinære generalforsamling afholdes efterfølgende i caféen, hvor
Venstre er vært ved kaffe
og franskbrød.

Genvalg i pensionistforening
Af Ditte Vennits Nielsen

Pensionistforeningen
ved Grænsen samlede
50 medlemmer til generalforsamling, som sæd-

Andagt efterfulgt af foredraget:

”VI MØDES I BRUGSEN”
med sognepræst og forfatter
Kristian Ditlev Jensen
Torsdag den 8. marts kl. 19.00
Holbøl kirke og landbohjem

I 2016 fyldte Brugsen – og den danske andelsbevægelse
– 150 år. Kristian Ditlev Jensen, Holbøls nye præst,
som også er forfatter, har skrevet hele Brugsens
historie, som COOP udgav i anledning af jubilæet.
Kristian Ditlev Jensen vil fortælle om de
150 år med alle de dagligvarer, vi kender,
og om 150 års udvikling i detailbranchen
– og der er lysbilleder af det hele.
Inden foredraget på Holbøl Landbohjem
mødes vi til en kort andagt i Holbøl kirke.
Foredraget er arrangeret i samarbejde
med Holbøl Lokal Brugs.
Der er fri entré og menighedsråd
og Brugsen er værter
ved en kop kaffe og kage.
Tilmelding
er ikke nødvendig

vanen tro blev holdt på
Valdemarshus i Padborg.
Generalforsamlingen
tog blot et kvarter og
der var lutter genvalg til
bestyrelsen.

Formand blev Flemming
Jørgensen, næstformand
er Werner Schmidt, kasserer er Irmi Deckmann,
sekretær er Kaj Hansen,
mens Linda Seberg og

Stort og hjerteligt
tillykke
med de 75 år
tirsdag den 27. februar.
Knus og kram fra alle
dine børn,
svigerbørn og børnebørn

KRUSÅ HUSMODERFORENING

HUSK

Generalforsamlingen
Onsdag, den 21 februar 2018 kl. 19.00
i Grænsehallernes Multisal
På bestyrelsens vegne
Giesela Paulsen

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer
til besøg hos

Flügger Farver i Kruså
Torsdag den 8. marts kl. 18.30

Charlotte Tjørnelund vil fortælle os om forretningens start fra
idé til handling samt produktinformation. I hobbyafdelingen
kan vi få ideer og inspiration til påskens pynt.
Charlotte er vært ved en kop kaffe.
Pris: kr. 50,00
Tilmelding til Rita Clausen på mobil 2944 4916 fra torsdag
den 22. februar kl.12.00 til senest mandag den 26. februar.
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

Hvis man inden generalforsamlingen ønsker at
blive medlem af Venstre
Bov, kan man henvende
sig til formanden Michael
Gabrielsen på tlf. 3056 56
40. ■

Gerda Gosch er menige
bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter blev Kaj
Larsen og Inge Petersen,
bilagskontrollant blev Åge
Juhl og suppleant Inge
Petersen. ■

BMW fik
ridser
En BMW som holdt
parkeret på Dammen i
Padborg blev forleden
ridset hele vejen ned ad
højre side.
Desuden blev der knust
en rude og et sidespejl i
bilen. ■

Stort
beløb
Ved et indbrud i en virksomhed på Buskhøjvej i
Padborg blev der stjålet en
laptop samt en kasse med
et forholdsvis stort beløb i
euro. ■

MITGLIEDER
VERSAMMLUNG
am 02.03.2018 um 16 Uhr
in der Bingohalle Kruså

Støtteforening Sommervind

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

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

Bov Lokalafdeling

HUSK

Foredraget
”Hvilken smartphone skal jeg købe”,
”Hvilket mobilabonnement
skal jeg vælge”

Mandag den 26. februar kl. 14.00 – ca. 15.45
på Bov bibliotek, Bovvej, Padborg i kælderen
Få gode råd og vejledning til at vælge ”den rigtige”

Maja Johansen Madsen, Camilla Otzen Therkelsen (leder), Dorthe Seberg Pedersen og
Henriette Rytter Jensen der ansættes i Børnehuset Evigglad Bov.
og flytter derfor med til
afdelingen i Bov.
Børnehuset Evigglad i
Aabenraa har allerede få
år efter åbningen måttet oprette en venteliste,
der er ansat i et vikarariat så det er en populær
Af Ditte Vennits Nielsen
institution, der efter somsom pædagogmedhjælmerferien åbner i Bov. Der
per i Evigglads afdeling
Det nye børnehus
Evigglad, der 1. august
indbydes til åbent hus i
i Aabenraa, og tidligere
starter ny afdeling op
marts og april, hvor intedagplejer Dorthe Seberg
i Bov, har allerede fået
resserede kan få et indtryk
Pedersen, der er ansat i
flere indskrivninger.
af det nye børnehus. ■
flexjob. De tre medarbej"Jamen det går rigtigt godt dere bor i nærområdet
og vi kan også allerede nu
præsentere vores nye pædagoger og medhjælpere",
fortæller den administrative leder Anne Therkelsen
Schultz.
Udover lederen Camilla
Otzen Therkelsen er der
ansat tre kendte ansigter.
Det er Maja Johansen
Madsen, som tidligere i
flere perioder har været
ansat som pædagogvikar i Kruså Børnehave,
Henriette Rytter Jensen,

Børnehus åbner
op for tilmeldinger

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ

Mail
mobler@hebru.dk

TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl. 8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl. 8.30-16.00
Torsdag.................. kl. 8.30-14.00
Fredag ................... kl. 8.30-efter aftale

TAK FORDI DU STØTTER

HOLBØL FOREDRAGS- OG IDRÆTSFORENING

KIROPRAKTISK KLINIK
Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 10 11
www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

14.502 kr.

til Holbøl Foredrags- og Idrætsforening

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

FR ISØR
Birte

Bladt

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

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

Holbøl

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk
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Hørt
ved Lyren
Gråsten

Claus Sisseck fra
Garant i Padborg
fejrede for nylig sin
fødselsdag i Afrika,
hvor han var på ferie.
Dagen blev fejret med
bl.a. en surf tur.

Lokalforeningen for
Kollund, Sønderhav og
Rønshoved mangler
hjælp til at indhegne
Kollund Naturunivers
på Nørrevej for at
sikre 5.000 nyplantede
træer og buske. Det
finder sted den 26., 27.
og 28. februar kl. 9 og
15.
Harm Mammen &
Sønner A/S fik forleden en kæmpe opgave.
Den består i at ligge et
stort parti køreplader
ud på et større græsareal ved Sønderborg
Lufthavn, sål mindre
fly havde et "tørt" sted
at stå. De klarede opgaven til UG.
Grænseegnens
Bridgeklub afholdt
Grænsecup i weekenden. Det var 20. gang,
og der var 120 deltager
fra hele landet. Det
lykkedes for det lokale par Annemarie
Bressen og Mette
Jakobsen at vinde
D-rækken.
Lokale borgere klager over, at der står
gamle ting og roder
ved Oldemorstoft
Museum. De ansatte fortæller, at de er
igang med en større
oprydning, og det
derfor kan det tage lidt
tid, inden alle effekter
bliver fjernet.
Vineriet Klemhest, der
har til huse i Kliplev,
er godt igang med at
beskære vinstokke.
Bent Krause, der har
spillet bas i det lokale
band Activated, er
begyndt at spille i det
populære Kim Larsen
band "Munch &
Broderskabet". ■
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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 tilret-

Finn Kristensen arrangerer
vandreture hver søndag.
Arkivfoto

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
• 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

NYHED

PH 5 MINI
i ﬂere farver
Design: Poul Henningsen

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

Vognmandsﬁrmaet

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

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

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

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

Bred VVS ApS

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg
Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk
Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Mail: info@elis.dk

CVR 34 22 35 72

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

en.dk
cobs
et h-ja cobsen.dk
n
n
e
kj@k nnet h-ja
.ke
www

Kloakservice
V

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

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

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

Bo
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• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle til/fra
Hamborg Lufthavn

med afhentning på hjemadressen

HUSK!

Ejeren Lene Damsgaard Nielsen og crossfitinstruktør Lasse Mosgaard gav gode råd til børnene.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Crossfit styrker børns motorik
Af Ditte Vennits Nielsen

FitNFun havde forleden
inviteret børn i alderen
6-12 år til gratis prøvetime i fitnesscentret på
Industrivej i Padborg.
Og det tilbud tog 14
drenge og piger imod.
"Crossfit for kids er
en god måde at udvikle
motorik, kondition og
styrke, som passer til et

Buket

Tina Pankuweit har været
ansat hos Modesalon
Søs i 10 år. Som tak
modtog hun en fin, stor
buket blomster i dagens
anledning. ■

barns alder igennem leg
og spil", fortæller ejeren af
FitNFun Lene Damsgaard
Nielsen, som peger på,
at børnene får brugt hele
kroppen.
De mange børn nød
tydeligt udfordringerne,
som instruktøren Lasse
Mosgaard havde stillet op
til dem.
"Det er et rigtigt godt
alternativ for de børn,

der ikke spiller fodbold,
håndbold eller dyrker
anden motion", siger Lene
Damsgaard Nielsen, som
opfordrer både forældre
og børn til at komme i
fitnesscentret, hvor de
voksne kan dyrke fitness,
mens børnene kan lave
crossfit for kids.
Lene Damsgaard Nielsen
er ansat i en halvdagsstilling hos Ak Trading i

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: info@rcfl.de • www.rcfl.de
Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

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

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

Heldagstur til

Jesperhus Blomsterpark
Nordens største blomsterpark på Mors

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

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

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

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

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.

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

Padborg. Resten af tiden
bruger hun i fitnesscentret
sammen med 12 andre
instruktører. ■

Hvad du finder på nettet,
får du også ved os!

Vi taler dansk

Kan ikke
kombineres med
andre tilbud

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
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Vægttab
Bovrup-Varnæs
Husholdningsforening
inviterer torsdag den
22. februar kl. 19.30 på
Sundeved Efterskole til
foredrag om kost og vægt-

Tricktyv
En tricktyv var forleden
på spil på Kirkegårdsvej i
Kliplev.
En kvinde på mellem 24
og 26 år, der talte engelsk,

tab ved Ida Holm, som er
forhandler for Sense.
Sense er en forholdsvis
ny slankemetode, som går
ud på at fordele maden
fornuftigt, så man kan
opnå både en ernæringsrigtig kost og vægttab. ■
opsøgte en ældre kvinde
og tilbød hende massage.
Det undrede den ældre
dame noget. Det lykkedes
ikke tricktyven at stjæle
noget. ■

Kliplev Ferguson Klub
AFHOLDER ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

Kliplev Forsamlingsgaard er solgt
Af Søren Frederiksen

Andelsselskabet Kliplev
Forsamlingsgaard er
blevet solgt til Syddansk
Boliginvest.
Bag selskabet står to
lokale erhvervsdrivende,
nemlig Kjeld Hansen fra
Søgård Byg og vognmand
Flemming Johannsen,
der driver og ejer J.P.
Johannsen A/S.
Overtagelsen er foregået
i fuld overensstemmelse
med bestyrelsen i Kliplev
Forsamlingsgaard, og formanden Arne Rasmussen,
oplyser, at købssummen
er forhandlet frem til, at

ALLE MED GYLDIGT MEDLEMSBEVIS ER

STEMMEBERETTIGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN
På foreningens vegne

afholder foredrag

”En kur der dur”

Lurpak

Torsdag den 22. februar kl. 19.30
på Sundeved Efterskole
Sense er en ny slankemetode,
som går ud på at fordele maden
fornuftig, så man opnår både en
ernæringsrigtig kost og vægttab.
Entré og landgangsbrød 70 kr.
Hurtig tilmelding til Grethe
tlf.: 21 39 52 55

Bestyrelsen

Rynkeby blandet

Smør eller smørbar
250 g

Original
eller light
1 liter

10.PR. STK

PR. STK

SKARP PRIS

10.-

Max 6 stk pr kunde

Hatting
Naturligvis

Danske små
hurtige kartofler

Flere varianter
420-490 g

6.PR. POSE

10.-

SKARP PRIS

Cheasy yoghurt

K-salat

Flere varianter
1 kg

Flere varianter
100-175 g

10.-

Max 6 stk pr kunde

800 g

PR. POSE

PR. STK

SKARP PRIS

PR. STK

10.FELSTED

man har kunnet finde en
løsning med de kreditorer
der havde penge tilgode
i selskabet efter man har
måttet lukke huset ned.
De nye ejere har endnu
ingen konkrete planer for
huset, og har endnu ikke
taget nogle beslutninger
for, hvad der skal ske.
Den hurtige beslutning
om overtagelse var først
og fremmest krævet for
at hjælpe selskabet ud af
de forestående gældsproblemer der allerede var

Bovrup - Varnæs Husholdningsforening

TORSDAG D. 8. MARTS 2018
KL. 19.30 I KLIPLEV HALLEN
DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE.

Kliplev Forsamlingsgaard er
blevet solgt til Syddansk
Boliginvest.Arkivbillede

Østergade 2
6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 20. februar til og med fredag den 23. februar 2018.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

opstået efter et år stort set
uden indtægter.
Keglecenter fortsætter
Salget af Forsamlings
gaarden har på intet tidspunkt involveret Kliplev
Keglecenter, der fortsætter
i bedste velgående, og de
nye ejere har en god dialog
med keglecenteret, hvis
der skal laves ændringer

på grunden, idet de to
huse stadig deler ydervæg.
Andelsselskabet Kliplev
Forsamlingsgaard vil formentlig indenfor kort tid
afholde en generalforsamling, hvor andelshaverne
får mulighed for at tage del
i fremtiden, men i og med
at selskabets eneste aktiv
nu er afhændet, vil man
nok se sig nødsaget til at
lukke selskabet helt ned. ■

Bovrup & Varnæs Birk Borgerforening
afholder

Generalforsamling
Torsdag den 22. marts. 2018. kl. 19.30
på Varnæs Skole

Dagsorden ifølge vedtægter
Efter kaffen, oplæg og dialog om Bovrup / Varnæs – boliger mm.
Vel mødt
Bestyrelsen

