
Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

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

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

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

SPAR 11,00

Skrabeæg
mellem/stor, bakke 

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Med 10 stk. 

1295

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

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

www.thegunroom.dk

 The Gun Room A/S

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

Fine guns, clothes & accessories

Altid personlig service i butikken

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 09  27. februar 2018 10. årgang

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box Parabol

Standard installation Ingen kortafgift

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

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

Standard installation ortafgiftIngen k

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

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

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

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

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

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

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

HDTV-box
medfølger!

BUM!

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

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

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Få et uforbindende 
tilbud når det gælder

TV - Radio - 
Antenne - Parabol

TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

Afhentningstilbud
Hver dag 
Stort � ot stjerneskud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 90,-
Schnitzel Wiener art med tilbehør  .  .  .  .  .  .  .  kr. 130,-
Stor madpakke   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 55,-
Hver fredag Uspeci� ceret smørrebrød .  .  .  .  . kr. 25,-

Pr. stk

Næste dato for Smørrebrødsfestival
fredag den 16. marts kl. 18.30

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

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 22. marts kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

    TILMELD 
DIG PÅ

TELEFON
74 43 30 00

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • info@benniksgaardhotel.dk

Vi hjælper med hele 
planlægningen af jeres 
fest...

Vi har selskabslokaler til 
både store og små fester, 
og sammen med jer, 
sammensætter vi den 
helt rigtige menu! 

FEST &
      SELSKABER

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



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

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

Lækker menu to 
go bestående af:

Lækre bøffer,
vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Brød
Vin

Tapas til 2 personer
inkl 1/2 baguette og rugchips

kr. 195,-
OBS: Torsdag, fredag og 

lørdage på bestilling!
Tlf. 74 67 33 34

GRÅSTEN · PADBORG

Løs vægt 
slik

FRIT VALG

ALT SAMMEN 
FRISKSKÅRET 

I BUTIKKEN

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

PAKKET MED

2 – 6 STK. PR. PK.

P A D B O R G

Pr. stk.

25,-
Pr. bk.

25,-

Pr. pk. 

100,-

Pr. stk. 

10,-
3 kg. 

100,-

Pr. stk.

4995

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO

Kun kr.   100,-Pr person

TILBUD GÆLDER 

TORSDAG, FREDAG 
OG LØRDAG 

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket svinekød
8-12 %

SLAGTEREN TILBYDER
Storkøb
800-2000 g, vælg bl.a. mellem koteletter, 
schnitzler, tern eller fl æsk i skiver,
frit valg

SLAGTEREN TILBYDER
Tykstegsbøffer
125 g

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 kogt sardel
fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
Varmrøget laks

DELIKATESSEN TILBYDER
Kartoffelsalat med frikadeller, 
ribbensteg med rødkål eller 
medister med rødkål

Pr. 100 g

7 
95

2
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 27. februar til og med lørdag den 3. marts 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Løs frugt
vælg mellem æbler, 
pærer, bananer, kiwi, 
appelsiner

SPAR OP TIL

KR. 17,95

½ PRIS

BEGRÆNSET PARTI

Pr. pose 

1495
Ta’ 8 stk.

15,-

Pr. stk.

10,-

Pr. stk.

20,-
Pr. pk.

1798

Pr. buket

99,-
Pr. stk.

40,-

Håndbundet Amy buket
fl ere farver

1-grenet 
orkide
fl ere farver

Kartofl er
Dk, kl. 1, 4 kg.

BLOMSTERAFD. TILBYDERFRUGT/GRØNT TILBYDER

Peter Larsen kaffe
Rød, 500 g

Tulip Pulled Pork
500 g

Buko friskost
200 g, vælg mellem gul 
pikant, naturel, grøn 
pikant eller ananas

Änglamark køkkenruller, 4 rl., 
eller Änglamark toiletpapir, 8 rl.
frit valg 

Business kopipapir
500 ark

Højer pølser
225-300 g, vælg mellem 
teepølse, guld sardel, leverpølse 
grov/fi n eller løgpølse,
frit valg

Pr. pose

28,-

Pr. pakke

35,-

Pr. pk.

20,-

FRIT VALG

FRIT VALGFRIT VALG
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com - Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

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.
Organist Rut Boyschau spiller blandt andet 
værker af Faure og Saint-Saëns.

Helle Blindbæk
Formand, Gråsten-Adsbøl menighedsråd

Spændende sognerejse!
Gråsten-Adsbøl menighedsråd arrangerer en sognerejse til Israel 
og Palæstina fra den 31. oktober til den 5. november 2018.

Israel og Palæstina er kontrasternes land. Her står gamle ruiner side om side med 
nybyggede skyskrabere. Den ortodokse jøde og fotomodellen deler gadebilledet 
og i løbet af få kilometer ændrer landskabet sig fra ørken til frugtbart land. Midt 
i disse kontraster � ndes de steder, man kan læse om i Nibelen og ofte hører om 
i medierne. Der � ndes næppe noget sted på jorden, der er mere udfordrende 
og interessant – både kulturelt, historisk, arkæologisk, politisk og religiøst.
På denne rejse besøger vi landet, hvor bibelhistorien bliver til konkrete 
steder og hvor vi bogstaveligt talt kan gå i Jesu fodspor.
Vi oplever også det moderne Israel og Palæstina, kulturen og naturen.
Rejseleder: Sognepræst Paul Møller.

Program kan rekvireres hos formand Helle Blindbæk på 
hebl@privat.dk eller mobil: 4040 6077 eller på Kirkekontoret.

Activated i Gråsten Slotskirke
Activated er et coverband fra Aabenraa/Gråsten som spiller populære 
country, rock og pophits, for det voksne publikum samt unge mennesker 
der elsker den gode lyd af 70’erne op til 00’erne. Kvalitet er i højsæde 
med lyd & vokal. Musikken er naturligvis ”tilpasset” kirkerummet.
Torsdag den 8. marts kl. 19.00
Billetter sælges: RådhusKiosken, Kirkekontoret eller Bruhns i Ulsnæscentret.

Haderslev Domkirkes Pigekor i Gråsten Slotskirke
Pigekoret er et ambitiøst arbejdende pigekor med 40 sangere i alderen 12 - 20 år.
Pigekoret har et højt aktivitetsniveau og optræder årligt 20 - 25 gange 
i ind- og udland ved koncerter, gudstjenester og events. 
Koret ledes og dirigeres af Thomas Berg-Juul.
Onsdag den 21. marts kl. 19.00 
Fri entré

Sys Bjerre i Gråsten Slotskirke
Sys Bjerre er nu klar med sit salmeprojekt i en ukompliceret 
konstellation, som hun turnerer med i 2018. Sys Bjerre har 
skrevet nogle skønne salmer og fortæller om projektet. 
Torsdag den 22. marts kl.  19.00.
Fri entré, men gratisbilletter skal afhentes i RådhusKiosken, 
Kirkekontoret eller Bruhns i Ulsnæscentret.

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den 27. februar kl.  9.30 Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00 Fortællegudstjeneste i Adsbøl kirke
Onsdag den 28. februar kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård
Søndag den 4. marts kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 4. marts kl. 11.00 Mindegudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Torsdag den 8. marts kl. 19.00 Koncert med Activated i Gråsten Slotskirke
Søndag den 11. marts kl.  9.30 Gudstjeneste i Kværs kirke
Søndag den 11. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 18. marts kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 18 marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 Fortællegudstjeneste i Adsbøl kirke
Onsdag den 21. marts kl. 19.00 Koncert med Haderslev Domkirkes Pigekor
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 Koncert med Sys Bjerre i Gråsten Slotskirke
Søndag den 25. marts kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.30 Gudstjeneste i Kværs kirke
Langfredag den 30. marts kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Langfredag den 30. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

4



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

                                 ÅBENT HUS        
Fødselsdagsfest 

FREDAG 2/3, LØRDAG 3/3 & SØNDAG 4/3
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25-50% LÆNESTOLE

Siena lænestol 
Monteret med sort læder i dessin Soleda.  
Space sokkel i krom. Pris 5.999,- 
Sætpris 2 stk. lænestole. Normalpris 11.998,-
Fodskammel. Pris 1.499,- 

Star lænestol 
Monteret med blødt sort læder i dessin 700.  
Flot sokkel i aluminium. Justerbar vippefunktion i ryg, 
samt regulérbar nakkevip. Formstøbt koldskum. Pris 9.999,- 
Fodskammel. Pris 2.199,- 
Sætpris lænestol + fodskammel 12.198,-

Stressless® Sky lænestol 
Monteret med sort læder i dessin Paloma. Sort signaturestel. 
Medium str. Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar 
nakke- og lændestøtte samt BalanceAdaptTM. 
Normalpris 18.120,-
Fodskammel. Normalpris 5.070,- Nu 3.802,- Spar 1.268,-

Siena lænestole 
2 stk.

 NU 5.999,-
    SPAR 5.999       

Star lænestol 
+ fodskammel

 NU 6.999,-
    SPAR 5.199       

INTROPRIS
Stressless® Sky lænestol

 NU 13.590,-
      SPAR  4.530      

NYHED

50% 
Spar

42% 
Spar

25% 
Spar

3 raske
dage 

2/3-4/3 

Blokhus spisebord 

NU 4.999,-
    SPAR 4.999     

Mille spisebordsstol 

NU 499,-
   SPAR 500   

50%
 

Spar

DANSK
PRODUCERET

25%
 

PÅ ALT MISTRAL

Spar

Stressless® Live 
lænestol 

NU 9.999,-
      SPAR 5.061     

BEGRÆNSET ANTAL

33% 
PÅ LÆNESTOL

Spar

Ekornes® Manhattan 
sofa 3 + 2 pers. 

NU 19.999,-
      SPAR 15.951      

BEGRÆNSET ANTAL
44% 

Spar

Manzano sofa  
3 + 2 pers. 

NU 9.999,-
      SPAR 9.999      

50% 
PÅ MANZANO 

SOFA

Spar

Skovby Edition SM27 
spisebord

NU 13.999,-
     SPAR 4.500       

FÅS KUN HOS 

MØBLÉR DANSK
PRODUCERET

SM63 stol 

3.299,-

VI MATCHER ENHVER PRIS - HUSK ALTID GRATIS LEVERING
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v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

Bloms Zoneterapi

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

Fårhus Forsamlingshus

Fotograf
Søren Gülck

Telefon 23 80 12 54

gulck@graastenavis.dk

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

Telefon 31 17 05 27

lnj@graastenavis.dk

Reporter
Pia Koch Johannsen

Telefon 24 64 35 01

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

 Følg os på Facebook

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

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

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.

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Få din Plæneklipper / Havetraktor 
efterset NU!
– Så er den klar til foråret

Vi henter og bringer uden 
beregning i februar og marts

Husk: Vi forhandler 

EN SKARPERE SAV! 
JONSERED CS 2152
Robust allroundsav med hurtig acceleration og aggressivt 
temperament til de krævende opgaver. Smal og  kompakt 
savkrop samt mange brugervenlige detaljer såsom let start, 
turboluftrensning og effektivt vibrationsdæmpningssystem. 
CS 2152 er en del af Ulticor®-serien, som er  specielt udviklet 
til professionelle brugere. Fås mod merpris med  håndtagsvarme. 
51,7 cc, 2,4 kW, 5 kg. 15" sværd. 
Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-   

www.jonsered.dk

Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

SPAR 500,-    

Priserne er incl. moms. 
Copyright © 2009 Jonsered. All rights reserved.

 maskiner
og  special benzin

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

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

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

opgaver du mangler at få lavet i hjemmet.

Henvendelse på tlf. 50 71 62 58
Træffes bedst 17.00-19.00 

25 år med trivsel og 
rummelighed
Af Lene Neumann Jepsen

Leder af Gråsten 
Plejecenter, Bente 
Normann Kaehne, kan 
torsdag den 1. marts 
fejre 25-års jubi-
læum hos Sønderborg 
Kommune.
Siden 1993 har Bente 
Kaehne arbejdet indenfor 
plejeområdet i kom-
munen. Hun startede 
som hjemmesygeplejer-
ske i akuttjenesten ved 
Sønderborg Sygehus, men 
efter familien var vokset 
fra to til fire havde Bente 
brug for en mere regel-
mæssig hverdag. 

Efter at have været 
konstitueret leder i en 
kort periode, blev Bente 

Kaehne i 1996 assisterende 
leder for hele plejeområdet 
i Gråsten Kommune. 

Hun fik sin daglige gang 
på Gråsten Plejecenter, 
som dannede base for alle 
plejetjenester i Gråsten 
Kommune. Dengang om-
fattede det både hjemme-
pleje, sygepleje, plejecentre 
og fysioterapeuter. 

Succes
Siden 2002 har Bente 
Kaehne været leder for 
Gråsten Plejecenter og er 
16 år senere, stadig glad 
for sit arbejde. 

”Jeg er sygeplejerske med 
stort S. Jeg har aldrig for-
trudt mit valg” siger Bente 
Kaehne, som går højt op 
i at skabe en arbejdsplads 
med god trivsel, for både 

personalet, beboerne og 
de pårørende. 

”Jeg brænder for stedet 
og ønsker mig, at vi i 
fællesskab kan skabe suc-
ceser”, siger Bente Kaehne.

Og succeser har Bente 
Kaehne opnået, da 
Gråsten Plejecenter to 
gange har modtaget 
arbejdsmiljøprisen og 
i 2012 fik CSR People 
Price for rummelighed på 
arbejdspladsen. 

Rummeligheden ses bl.a. 
på, at 20 % af medarbej-
derne er fleksjobbere og 
der er altid praktikanter at 
finde på plejecentret. 

”Vi er stolte af, at vi får 
70 % af vores praktikanter 
enten i varigt job eller 
i uddannelse” fortæller 
Bente Kaehne.

Gymnastik
Også i sin fritid bræn-
der Bente for at skabe 
gode rammer for andre. 
Således har hun været 
aktiv i Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening (GIG) 
i 25 år, hvor hun sidder i 
bestyrelsen. Hun startede 
i sin tid som frivillige, da 
børnene gik til gymnastik. 
Men hendes engagement 
har holdt ved langt efter 
børnene er blevet voksne

Efter fyraften deler Bente 
sin hverdag med sin hund 
og sin mand Mogens i et 
parcelhus i Alnor, hvor de 
har boet siden 2012.

Bente er slet ikke i tvivl 
om hvad fremtiden brin-
ger for hende, hun vil 
gerne være hvor hun er og 
arbejde videre på at blive 
endnu bedre. 

”Udvikling stopper 
ikke, bare fordi man er 
samme sted” siger Bente 
Kaehne. ■

Bente Kaehne har 25 års jubilæum i Sønderborg Kommune. I 16 år har hun været leder af Gråsten Plejecenter.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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                                 ÅBENT HUS        
Fødselsdagsfest 

FREDAG 2/3, LØRDAG 3/3 & SØNDAG 4/3

56% 

Spar

Soulmate Elegant  
continentalseng 180 x 200 cm

 NU  9.999,-
    SPAR 12.860         

ZensiZone elevationsseng
inkl. gavl 180 x 200 cm

 NU 13.719,-
     SPAR 13.719      

50% 
INKL. SPLITTOP  

OG GAVL

Spar

ZensiZone boxmadras 
140 x 200 cm

 NU 4.999,-
   SPAR 5.241               

52%
 

Spar op til

Mood continentalseng
140 x 200 cm

 NU 3.999,-
   SPAR 4.500   

Dunlopillo boxmadras
180 x 200 cm

 NU 14.998,-
      SPAR 9.599      

Normalpris 24.597,-

Mood elevationsseng
140 x 200 cm

 NU 5.999,-
 SPAR 5.198,- 

Mood elevationsseng
180 x 200 cm

 NU 7.849,-
   SPAR 7.849,-   

Designed for Sleep Comfort

Jensen Ambassadør 
kontinentalseng 

180 x 200 cm

 NU 20.998,-
     SPAR 7.482        

Jensen Exact 
hævesænkesystem
2 stk. 90 x 200 cm

 NU 5.000,-
     SPAR 5.000     

Fødselsdagsfest med pakkeløsning 
Ved køb af Jensen kontinentalseng, får du  
to x Jensen Exact hævesænkesystem til halv pris

50%
 

PÅ EXACT

Spar

VI MATCHER ENHVER PRIS - HUSK ALTID GRATIS LEVERING
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KLINIKASSISTENT SØGES
TIL LÆGEPRAKSIS I GRÅSTEN

Vi søger social- og sundhedsassistent eller 
lægesekretær til en stilling på 35 timer/uge 
fra den 1. april 2018, eller snarest muligt.

Arbejdsområderne er varierende med både 
sekretæropgaver, patientkontakt, regnskab 

samt praktiske opgaver i huset.

Vi forventer � eksibilitet mht. arbejdstid 
og arbejdsopgaver og tilbyder en fast 
ansættelse i et velfungerende team.

Ansøgningsfrist tirsdag den 11. marts 2018

Har du ikke hørt fra os efter den 28. marts 2018, 
er stillingen besat til anden side.

Ansøgningen sendes til:
Lægernes Hus Gråsten

Ulsnæs 20 A
6300 Gråsten

I 2018 er det 50 år siden, at publikum for første 
gang kunne stifte bekendtskab med Danmarks 
mest folkekære forbryderbande; Olsen Banden. Vi 
besøger den eksklusive Olsen Banden særudstilling 
på Nordisk Films Scene 4 i København - scenen 
hvor de � este af Olsen Banden-� lmene blev 
indspillet. Vi ser kulisser fra � lmene, som blandt 
andet bunkeren fra Jylland, Yvonnes hyggelige 
stue og Hallandsens pompøse kontor.

Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen og 
Storebæltsbroen til Sorø, hvor vi spiser middagsmad 
på Støvlet Katrine. Derefter kører vi til København, 
hvor vi får en guided rundvisning i nogle af de mest 
ikoniske og mindeværdige Olsen Banden-scener.

Ka� en indtager vi på Svogerslev Kro, og 
derefter ser vi Roskilde Domkirke, hvor de 
� este danske konger ligger begravet.

Pris kr. 695,- som incl. bus, rundstykke, 
middagsmad, entre og guide på Nordisk Films 
studier, ka� e og besøg i Roskilde Domkirke.

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg ...7.30 
Nybøl Kirke ......................7.45
Broager Kirke ...................  7.50
Egernsund Elektriker ........ 7.55
Ahlmannsparken Gråsten 8.00
Rinkenæs Bager ................8.10
Annies Kiosk, Sønderhav ..8.15
Elektrikeren, Kollund ...... 8.20 
Kruså Bankocenter .......... 8.25
Bov Kirke ......................... 8.30
Cirkel K, Padborg ............ 8.35
Dagli’ Brugsen, Kliplev .... 8.50

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683.

Særudstilling
Lørdag den 

7. april

Olsen Banden 50 år 

BovAvis

Genvalg
Bestyrelsen for Gråsten 
Handelsstandsforening 
har konstitueret sig med 
Gunnar Hattesen som 
formand, Morten Latter 
som næstformand, Allan 
Gellert som kasserer og 
Trine Brink Vilsen som 
sekretær.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Karina 
Sönnichsen, Kim 
Stokholm, Jette Pertou og 
Gitte Bruhn. ■

Skat i Gråsten
Gråsten Skatklub samlede 57 medlemmer til klubaften i Ahlmannsparken.

1. Runde
1. Jens Fredi Schulz, Gråsten, 1319
2. Peter Speck, Kruså, 1314
3. Hans Jørgensen, Felsted, 1260
4. Sven Eirdorf, Gråsten, 1224
5. Knud Hansen, Gråsten, 1173

2. Runde
1. Peter Speck, Kruså, 1444
2. Knud Hansen, Gråsten, 1368
3. Carl Kristiansen, Padborg, 1310
4. Sven Eirdorf, Gråsten, 1271
5. Vagn Christensen, Aabenraa, 1182

Nye spillere

1. Runde
1. Preben Mathiesen, Ullerup, 672
2. Hans Peter Alnor, Kruså, 653
3. Børge Hansen, Gråsten, 362

2. Runde
1. Luke Petersen, Gråsten, 1068
2. Preben Mathiesen, Ullerup, 568
3. Peter Nordbag, Vester Sottrup, 465
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Nyt hold står klar hos Profil Optik
Af Lene Neumann Jepsen

Profil Optik i Gråsten 
besættes fremadret-
tet af et hold fra både 
Gråsten og Sønderborg.
Butikschef Finn Halberg 
er klar til at præsentere 
de fire personer der står 
klar i butikken i Gråsten. 
De fordeler ugen mellem 
sig og har alle forskellige 
specialer.

Butikschefen Finn 
Halberg er glad for holdet 
af både nye og kendte 
ansigter.

”Vi har fundet en god 
kombination af medarbej-
dere, så vi kan give al den 
relevante faglige betjening 

til kunderne i Gråsten”, 
siger Finn Halberg.

Holdet er sammensat 
af Martin Poigneé fra 
Sønderborg, der mandag 
og fredag yder faglig 
vejledning i både optik 
og specialoptik. Martin 
har over 40 års erfaring i 
branchen. 

Om tirsdagen er butiks-
chefen Finn Halberg klar 
til at hjælpe med alminde-

lig og erhvervsoptik. Han 
har været hos Profil Optik 
i over 26 år.

Tovholder
De to ansatte Karen 

Lauesen og Susanne 
Loumann fortsætter i 
butikken i Gråsten. Karen 
hjælper onsdag og torsdag 
med vejledning indenfor 
kontaktlinser og briller. 

Susanne Loumann kan 
man møde næsten hver 
dag i Gråsten, da hun er 
den lokale tovholder og 
hun har som stilkonsulent 
et godt øje til at matche 
kunden med den rette 
brille.

Noget af det første holdet 

giver sig i kast med er at 
forberede den forestående 
Kvindemesse torsdag d.15.
marts i Ahlmannsparken.

”Vi har lidt forskelligt 
med til de besøgende og 
glæder os til at fremvise 
den nye solbrillekollek-
tion”, siger Finn Halberg. ■

Martin Poigneé vælger det 
helt rigtige par briller til 
kunden.

 Foto Lene Neumann Jepsen

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
Slotsgade 4 · 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2516

WWW.PROFILOPTIK.DK

Martin
Optik og 

specialoptik

Susanne
Stilkonsulent og 

tovholder

Karen
Optik og 

kontaktlinser 

Finn
Optik og 

erhvervsoptik

PROFIL OPTIK
øger 

kompetencerne 
i Gråsten

Vores team i Gråsten 
er nu fastsat og består 
af kendte ansigter fra 

Sønderborg og Gråsten.

Kom ind og få faglig 
betjening og nye briller.
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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.

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 � g. opgaver:
• Deltage i minikon� rmationsundervisningen 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.

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.

Der er ingen speci� kke krav til uddannelse, og der tilbydes de nødvendige kurser.

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. � .
Aftalerne kan ses på www. Folkekirkenspersonale.dk 

Der er ingen rådighedsforpligtigelse til stillingen.

Evt. henvendelser til stillingen bedes rettet til sognepræst
Hanne Christensen – 26239609 ( dog ikke søndage og mandage)

Ansøgning med relevante bilag stiles og fremsendes pr. mail til Gråsten-Adsbøl 
menighedsråd senest 4. marts til � g. mailadresse: graasten.sogn@km.dk

Samtaler forventes afholdt torsdag den 8. marts om formiddagen.

Gråsten – Adsbøl menighedsråd

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

Salgsassistenter
2 salgsassistenter på 20-25 timer søges

Kom ind forbi butikken, 
med et C.V. og en ansøgning, hvis 

du kan sige ja til følgende:

- kreativ
- smilende 

- faguddannet
- kundeminded og ikke mindst:

- sælgende

Mulighed for tiltrædelse omgående og 
den anden stilling pr. 1 maj 2018

På gensyn
Gitte N. Bruhn

Busrejse til Rhinen,

Rüdesheim 
og Berleburg

Mandag den 6. august til
fredag den 10. august 2018

Det er en 5 dages rejse til en af de hyggelige byer langs Rhinen, den populære, berømte og 
livlige vinby, Rüdesheim. Vi skal opleve bjerge med vinmarker, ruiner, � ot natur og li� ig vin.

MANDAG DEN 6. AUGUST
Efter opsamling kl. 6.15 i Gråsten og kl. 6.30 i Kruså kører vi over grænsen og med passende 
ophold undervejs kører vi sydpå gennem Hamborg og forbi Hannover, Kassel og Frankfurt am 
Main. Ankomst i Rüdesheim sidst på eftermiddagen til aftensmad og indkvartering. Vi bor på 
Hotel Zwei Mohren, som ligger med en smuk udsigt over Rhinen. Her taler værten dansk.

TIRSDAG DEN 7. AUGUST
Vi tager på en tre timers smuk sejltur på Rhinens smukkeste strækning til Koblenz, hvor vi 
sejler forbi den verdenskendte og sagnomspundne klippe, Lorelei. som hæver sig højt over 
landskabet. Vi stiger i land tæt ved det berømte punkt Deutsches Eick, hvor � oderne Rhinen 
og Mosel løber sammen. Strækningen er også på Unescos liste over verdens kulturarv. I 
land venter nogle dejlige timer til fri afbenyttelse i Koblenz. Aftensmad på hotellet.

ONSDAG DEN 8. AUGUST
Vi kører til den mondæne by, Baden-Baden, som engang var Europas sommerhovedstad, 
mødested for de kongelige, de rige og de smukke.
Vi hører om byens historie, ser de berømte seværdigheder og nyder centrum på egen hånd.

TORSDAG DEN 9. AUGUST
Vi ser det spændende kloster Eibingen, som Hildegard af Bingen overtog i 1165. 
Klosteret ligger omgivet af egne vinmarker. Derefter besøger vi weinbrandfabrikken 
Asbach Uralts besøgscenter. Derfra kører vi op til det berømte Niederwald 
denkmal, Germania, hvorfra der er en storslået udsigt ud over Rhinen, og 
hvorfra man har mulighed for at tage med svævebanen ned til Rüdesheim.

Resten af eftermiddagen til egne eventyr i Rüdesheim, som er en dejlig handelsby med 
smalle stræder og gyder. Vi skal opleve den kendte Drosselgasse med musik, dans, vin 
og glade mennesker. Aftensmad på hotellet. 

FREDAG DEN 10. AUGUST
Efter morgenmad kører vi til Berleburg, for 
at se Prinsesse Benediktes kendte slot. Vi 
kigger indenfor i gemakkerne. Derefter 
sætter vi kursen mod Sønderjylland, 
hvor vi ankommer midt på aftenen.

Priser 3415 kr. pr. person i dobbeltværelse. 
Tillæg for enkeltværelse 500 kr.
Prisen inkluderer al kørsel i 
bus, også på ud� ugter, hotelophold 
på dobbeltværelse med bad/toilet og 4 x 
morgenmad og 4 x aftensmad, rejseleder, sejltur på Rhinen og entreer.
Ikke inkluderet er frokoster og drikkevarer. 

Gråsten Avis Bov Avis og Gråsten Rejser i samarbejde 
med Quorps Busser, som er teknisk rejsearrangør.

Rejsegarantifonden nr. 2799.
Tilmelding til mail@quorpsbusser.dk eller tlf. 7465 0850

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

Vinduer der

Holder på
varmen
Skift til Rationel vinduer. Med nye Rationel vinduer kan
du nyde de kolde vinterdage i dit varme hjem.

Du opnår følgende fordele med nye vinduer:

1    Reducering af din varmeregning

2    Ingen trækgener

3    Maximalt lysindfald

Gå ned i din lokale Bygma of få hjælp til dit vindueskøb.
Du kan læse meget mere om vores produkter på rationel.dk

SPAR

-: 35%
på vejl. priser

i uge 9,10 og 11

Kun i BYGMA 
Gråsten!

Serveringsforslag
Cuvette i flødesovs

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik
Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten

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

Find os på: Her kan betales med:

- en bid bedre!

Tilbud uge 9 - fra tirsdag d. 27/2 til og med lørdag d. 3/3

 2 stk.
Landkyllinger

min. 1500g

kr. 150,-

serveringsforslag

Fuldt hus hos 2dreams
Af Lene Neumann Jepsen

Rotary Aabenraa be-
søgte forleden 2dreams 
i Gråsten til 2 ½ times 
privat shopping og 
modeshow.
Jonna Seemann og Jane 
Hansen, der driver da-
metøjsbutikken 2dreams, 
havde hænderne fulde, 
da 17 glade og købelystne 
kvinder besøgte deres 
butik.

"Damerne var i godt hu-
mør og afholdt selv et lille 
modeshow her i butikken. 

Det var en super hyg-
gelig aften og de var vildt 
begejstret for vores varer”, 
fortæller butiksejer Jonna 
Seemann.

Én af 2dreams stam-
kunder havde selv taget 
initiativ til kundearrange-
mentet og Jonna Seemann 
har mod på flere.

"Vi står gerne klar til 

flere kvindeaftener af den 
slags, hvor der kan være 
mellem 5 og 17 personer”, 
siger hun og tilføjer, at 
man lige nu forbereder sig 
til Kvindemessen den 15. 
marts, hvor man glæder 
sig til at vise de nye varer 
frem for alle de mange 
besøgende. ■

2dreams holdt kundeaften 
for 17 damer fra Aabenraa.

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

Padborg
Shopping Konferencier 

Natasja Crone

KVINDEMESSE 2018

KVINDEMESSE 
2018

Padborg
Shopping

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

Billetter á 150,- købes hos:
Bageriet Kock - Matas - Bruhns og Møblér med Hebru samt Rie Meyer

Konferencier 

Natasja 
Crone

Mød vores udstillere: 
2 Dreams · Brudekjoler Laila Helt · Rie Meyer · Den Gamle Kro & Rådhuskiosken · 
Imerco Gråsten & Padborg · Bruhns · Gråsten Ringriderforening · Fri Bike Shop · 
Flügger Farver · Garn & Tøj · Gråsten Apotek · Din Hørespecialist · Hebru · Husets Frisør · 
Bageriet Kock · Enjoy Resorts Marina Fiskenæs· Garagen frisør · Gråsten Blomster · 
Matas · Pro� l Optik · Salon Sanne · Pink Cup | Støt Brysterne · Super Brugsen Gråsten · 
Sönnichsen Ure · Den Gamle Skomager · Optimism2Day · Tanja D Skønhedspleje · 
Ahlmannsparkens cafeteria

Stor tilslutning til Kvindemessen 2018
Af Lene Neumann Jepsen

Der er stor tilslutning 
fra byens butikker til 
Kvindemessen torsdag 
den 15. marts.
TV-jornalisten Natasja 
Crone er vært, når dørene 
i Ahlmannsparken slås op 
kl.19.00 til en gentagelse af 
sidste års store succes.

Over 30 af områdets bu-
tikker er klar til at frem-
vise deres nyeste varer til 
de besøgende.

Alt hvad man kan 
tænke sig inden for tøj, 
brugskunst, personlig 
pleje og fritidsinteres-
ser har fundet plads på 
Kvindemessen.

“Det er jo et must som 
butiksejer i Gråsten at 
være med til denne store 
begivenhed. Vi glæder os 
meget til aftenen” siger 
Jonna Seemann, der er 
medejer af 2dreams.

Lene Kock fra ar-
bejdsgruppen bag 
Kvindemessen er glad for 
den store opbakning fra 
de lokale forretninger:

“Vi har lavet lidt småju-
steringer på baggrund af 
tilbagemeldinger fra sidste 
år fra både publikum og 
udstillere. Og vi håber på 

endnu en god aften i år”, 
siger Lene Kock. 

Modeshow
Der er også sørget for 
underholdning i løbet 
af aftenen. Stylist, frisør 
og make-up artist Mike 
Hjortlund deler ud af 
sine tips og tricks og på 
scenen kan man følge et 
modeshow med forårsny-
hederne fra de deltagende 
butikker.

Natasja Crone vil føre 
damerne igennem afte-
nens program. 

Billetter á kr. 150,- til 
arrangementet kan kø-
bes hos Bageriet Kock 
og Matas i Gråsten, på 
Ulsnæs hos Bruhns og 
Møblér med Hebru og i 
Padborg er det hos guld-
smed Rie Meyer. ■

TV-journalist Natasja Crone 
er konferencier på 
Kvindemessen.



KVINDEMESSE 2018 Torsdag den 15. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken 
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BESØG OS PÅ KVINDEMESSEN

LIGE NU!

 2 for 1*

på massevis 
af mærkevarestel 

Køb en brille og få en ekstra 
brille med i prisen.

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
Slotsgade 4 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 2516

WWW.PROFILOPTIK.DK
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Kom ind og få en brillesnak
 på Kvindemessen

*Ved køb af en komplet brille, får du en ekstra brille i din styrke (det billigste par) 
med i prisen. Tilbuddet gælder t.o.m. 20. marts 2018 og kan ikke kombineres med

Lifestyle Abonnement, andre tilbud og organiserede rabatter.
455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

Man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

6300 Gråsten

konfirmation
Forny stuen eller værelset
så alt står klart til
konfirmationen.

Vi står klar med rådgivning og
vejledning både på messen og i
butikken. 749,-

10 l vaskbar Flutex 5 i hvid og
lyse nuancer. Fast lav pris.

Vi ses på
messen.

kr. 749,-
10 l vaskbar

Flutex 5 i hvid
og lyse nuancer.

Fast lav pris.

Vi ses på
messen

Gør klar til foråret…
Forny din stue eller værelserne.

Vi er behjælpelig med råd og
vejledning både på kvindemessen
og i butikken.

Vi deltager på kvindemessen
Kig forbi vores stand på kvindemessen, hvor du får inspi-
ration til selvforkælelse - eller inspiration til to-somhed 
med kæresten eller veninden. Vi har også gode tilbud 
med på produkter og behandlinger. Og så kan du prøve 
en behagelig håndmassage...

Book behandlinger 
eller tilmed dig 
Velværeaftener på 
tlf. 7365 0033 

• Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • www.enjoyresorts.dk •

Husk vores 
VELVÆREAFTENER 

– inkl. entré til wellness, let 
buffet, badekåbe…

Tyrkisk, Yoga, 
Kæreste, Thai eller  
Saunagus aften…

Se mere på enjoyresorts.dk 
under aktiviteter..
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Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

Bluse

69995

Fås også i sort 
med rød print

VI SES TIL KVINDEMESSEN

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen

Kom og besøg vores stand på 
Kvindemessen

i Ahlmannsparken

Gråsten blomster
Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

www.brudekjoler-lailahelt.dk

DÅB - KONFIRMATION - GALLA - FEST - BRUD 

MØD OS PÅ 
KVINDEMESSEN  

Mød mig i Gråsten på 
kvindemessen 2018

- interesserer du dig for alternativ behandling?

- har du helbredsmæssige ubalancer?

- så har jeg nogle gode messetilbud til dig på dagen.

Nytænkning og optimisme rykker markant.

Fra idegrundlag til styring af dine vaner,
med værktøjer der rykker.

Få livet igen. Alt har en årsag.

Drømmene blir til virkelighed

Optimism 2day
Majlinda Genèe Schmidt
Personlig health mentor (og livscoach)
Tlf. 2380 0259 www.optimismtoday.info

0 

Torvet 9 · Gråsten · Tlf. 61 60 74 00

VIN · CHOKOLADE · GAVER · IS · SOUVENIRS

Mød os på
kvindemessen 

Kom og se
de flotte varer!

Nygade 11, 6300 Gråsten  ·  Tlf. 5151 3678
Vi modtager Mobilepay og kontanter

Åbningtider
Mandag-torsdag 10-17.30    Fredag 10-18  ·  Lørdag 10-13

Vi deltager i kvindemessen med

Masser af forårsnyheder 
i smart modetøj

Gråsten fik megen medieomtale

Prins Henrik bisættelse gav stor medieomtale af Gråsten. Sognepræst Hanne Beierholm Christensen gav interviews til både TV 
2 og DR TV og TV Syd om Prinsens store betydning for Gråsten. Foto Ingrid Johannsen 
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GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN

PRØV NOGLE AF
VORES LÆKRE
VICHY
PRODUKTER

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Se vort store 
udvalg i

i den flotte 
nye butik

Egnens 
største 
udvalg

ÅBNINGSTIDER: 

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-17.30

Onsdag kl.9.00-20.00 og fredag kl. 9.00 - 18.00

Lørdag lukket – eller efter aftale

Bliv overrasket
– kig forbi vores stand

Husets Frisør

Kom forbi 
standen og få 

en lækker
gave

Jernbanegade 7, Gråsten · Tlf.  74 65 11 10 · Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

Tlf. 60  80  63  10  |  www.tanjad.dk

Vi ses til Kvindemessen

Gråsten i hjertet
Af Lene Neumann Jepsen

Katrina Lentfer 
Petersen er én af 
de fire ildsjæle bag 
Kvindemessen.
Til dagligt arbejder 
Katrina Lentfer Petersen 
som indretningskonsulent 
hos Møblér med Hebru, 
men i disse uger har hun 
desuden travlt med at 
organisere Kvindemessen 
2018, som finder sted i 
Ahlmannsparken torsdag 
den 15. marts 2018.

Sammen med de tre 
andre kvinder, Lene Kock, 
Gitte Bruhn og Ingrid 
Skovbo Johannsen knok-
ler arbejdsgruppen bag 
Kvindemessen med at in-
vitere områdets butikker, 
lave reklame for messen 

og planlægge programmet 
ned til mindste detaljer.

 Katrina Lentfer Petersen 
er meget glad for hendes 
tre kolleger. 

”Vi kommer alle med 
vores forskellige vinkler 

til arbejdsgruppen og 
har mange gode ideer”, 
fortæller Katrina Lentfer 
Petersen. 

Engagerer sig lokalt
Der går mange timer 
af fritiden med at plan-
lægge og gennemføre et 
så stort arrangement som 

Kvindemessen. Men det 
arbejde lægger Katrina 
med glæde.

”Jeg vil gerne engagere 
mig lokalt og gøre en for-
skel i mit frivillige arbej-
de”, siger Katrina Lentfer 
Petersen, der har Gråsten 
i hjertet. 

”Det er min by og ved at 

hjælpe til med et arrange-
ment som Kvindemessen 

kan jeg støtte op om 
vores lokalområde og gøre 
Gråsten mere attraktivt”, 
siger Katrina Lentfer 
Petersen. ■

Katrina Lentfer Petersen er 
med i arbejdsgruppen bag 
Kvindemessen.

 Foto Lene Neumann Jepsen
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Se mere på www.fribikeshop.dk  •  ved Torben Nielsen  •  Borggade 3, Gråsten  •  telefon 7465 1031

Scott E-Sub 
Active lady

Vejl. pris

18.999,-

KOM OG 
MØD OS
på standen og se og
smag vore lækkerier

KOM OG 
MØD OS

Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670  ·  www.salon-sanne.dk

Hår · Mode · Hudpleje

Mød os på KVINDEMESSEN 

Se vort udvalg
af Aloe Vera 

÷10 %
på alt

KUN denne aften

MØD OS PÅ 
KVINDEMESSEN

Vi demonstrerer vores 
lækre Matas Natur-serie 

til både ansigtet og 
kroppen denne aften.

Kom og besøg os!

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, Gråsten, tlf. 7465 1054

䴀搀 漀猀 瀀 䬀瘀椀渀搀攀ⴀ洀攀猀猀攀渀 搀⸀ 㔀⸀ 洀愀爀琀猀
   

    䘀 氀愀瘀攀琀 攀渀 栀爀攀猀挀爀攀攀渀椀渀最
    匀攀 搀攀 渀礀攀猀琀攀 搀椀猀欀爀攀琀攀 栀爀攀愀瀀瀀愀爀愀琀攀爀
    䠀爀 漀洀 瘀漀爀攀猀 昀漀爀洀猀琀戀琀攀 栀爀攀瘀爀渀

䐀攀氀琀愀最 椀 欀漀渀欀甀爀爀攀渀挀攀渀 漀洀 攀琀 最愀瘀攀欀漀爀琀
琀椀氀 䜀爀猀琀攀渀 䠀愀渀搀攀氀琀椀氀 䜀爀猀琀攀渀 䠀愀渀搀攀氀

Dyrhøj 27, 6300 Gråsten · Book online: www.garagen-graasten.dk 

Vi ses på kvindemessen

Ulla: 4110 8210

Dan: 6018 0616

KVINDEMESSE-TILBUD

Der tages forbehold for  pris- og  afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

 Borggade 2 | 6300 Gråsten Jernbanegade 26  | 6330 Padborg 

Kom ned og smag en lækker forret
TORSDAG DEN 15. TIL OG MED LØRDAG DEN 17. MARTS

Få en rabatflyer på messen, og kom 
ned i butikken med din gamle pande 
og få 300,- rabat ved køb af ny 
pande over 500,-*
*Gælder ikke i forvejen nedsatte pander 

DEMO 
PÅ BLINISPANDEN

KVINDEMESSE 2018 Torsdag den 15. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken 1 6



Nygade 13 - 6300 Gråsten

Mød os til

kvindemessen
i Gråsten

Vi fortæller lidt om vores nye Pub og Cafe.

Alle der møder op på vores stand får en smagsprøve 
og en rabatkupon til et cafe besøg.

Venlig hilsen
Ina og Morten

Slotsgade 7, Gråsten • tlf. 61 38 86 34
mail: satosi@bbsyd.dk • Sönnichsen Ure & Smykker  

Se også 

vores store 

udvalg af 

ure fra 

OBAKU

NYHED HOS OS

MØD OS PÅ 
MESSEN

hvor vi præsenterer
smykker fra 

Kom og mød os på vores stand
Der vil være smagsprøver på bl.a. Kurzke specialiteter 

fra eget pølsemageri, Ryesminde Mosteri, 
Hestehavegaard og Peter Larsen kaffe

Gråsten

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

150 skrev kondolencebog

Prins Henrik var populær i Gråsten. Godt 150 mennesker skrev tirsdag en sidste hilsen i Prins 
Henriks kondolencebog på Gråsten Slot.  Foto Gunnar Hat tesen
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Tilmelding sker på www.lofsyd.dk eller på tlf. nr. 7342 1010

Kom og hør TV2s Kirsten Giftekniv fortælle om det 
at elske, at blive elsket og vores søgen efter det og 

om at hjælpe andre med at � nde kærligheden. 

Publikum inviteres bag kameraet på de populære 
tv-programmer bl.a. ”Landmand søger kærlighed” og 

”En stor dag på godset” og får indblik i de mange overvejelser 
hun har gjort sig i forbindelse med optagelserne.

Pris: kr. 150,-

LOF-SYD præsenterer 

KÆRLIGHED 
PÅ SKÆRMEN

foredrag ved

LENE BEIER
det sker her 

Gråsten Skole
MANDAG 

12. MARTS 
K L. 19:00 - 21:00

LOF SYD

Kom ind og hent det nye katalog 
i vores showroom!
Med egen import af Prestige, har vi her et helt unikt 
program, som består af 7 forskellige serier, med et vælg 
af nuancer og kombinationsmuligheder, som passer ind 
i ethvert badeværelse. Møblerne kommer naturligvis 
færdigsamlet.

SØNDERBORG BAD PRESTIGE

SØNDAGSÅBENT PÅ SØNDAG KL. 10-15

Åbningstider
mandag – torsdag 
13.30-18.00

Altid 1. søndag 
i måneden 
10.00-15.00

MAIL
butik@badogvarme.dk

WEBSHOP
www.sønderborgbad.dk 

Altid konkurrencedygtige priser!
Baderumsmøbler, bruseløsninger, spa- og badekar, 
armaturer, håndklæderadiatorer og fliser til hele huset. 

÷30% rabat på hele kataloget

Ældremesse trak 
publikum
Der var et stort rykind, da 
Gråsten Plejecenter lagde 
lokaler til en Ældremesse.

Publikum kunne be-

søge 17 stande, hvor man 
kunne se den nyeste 
teknologi, få oplysninger, 
nyde smagsprøver og få 

en god snak med nogle 
af de mange frivillige i 
slotsbyen. ■

Foto Jimmy Christensen
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SPAR 19.799.- 

Nu 13.199.- 

Inkl. 8 cm Superior Pulse 
Latex topmadras.
Ekskl. ben, gavl og tilbehør.

180 x 200 cm.
Normalpris kr. 44.798.-

WONDERLAND OPUS 
KONTINENTALSENG

SPAR 22.399.- 

Nu 22.399.- 

SPAR OP TIL
60%

SPAR

50%
SPAR

Med 8 cm split topmadras. 
180 x 200 cm.
Normalpris kr. 32.998.-

VIVA LUX ELEVATION

Ekskl. ben og gavl.

Kollektions

VI GØR PLADS TIL
NYE VARER

SENGESPECIALISTEN SØNDERBORG   |  Grundtvigsallé 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 11.00-16.00
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  ................................................................................. 100 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 4. marts kl. 11.00

Mindegudstjeneste for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
ved Hanne Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 9.30

ved Hanne Christensen

KVÆRS KIRKE
Vi henviser til nabosogn

BROAGER KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 4. marts kl 9.00 ved Lis-Ann Rotem

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 4. marts kl. 10.30

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 10.30 

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 19.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 10.30 ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag, 2.3., 19 Uhr, Gottesdienst zum Weltgebetstag 

mit Musik und Essen in der Kirche zu Ekensund

GUDSTJENESTER

Kære Dorthe
Du ønskes hjertelig tillykke

med de 50 år
den 2. marts
Kærlig hilsen
Mor og Far

Et kæmpe 
tillykke

med jeres guldbryllup
den 2. marts.

Vi siger TUSIND tak for 
en dejlig ferie på Tenerife.

Hilsen børn, svigerbørn, 
børnebørn, oldebarn.

Rinkenæs Ungdoms 
og Idrætsforening 
indkalder til
GENERALFORSAMLING
Mandag den 19. marts 
kl. 19.30 på Rinkenæs Skole,
i mediatheket

Alle er velkomne
Dagsorden:

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

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

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være formanden skriftligt 
i hænde senest mandag den 05. marts 2018.
Tina Justesen, Hvedemarken 115, Rinkenæs.

tjuste2010@gmail.com
Mød op og støt din forening.

Vi har brug for dig.
Foreningen byder på kaff e/the og kage

Kværs Forsamlingshus
afholder

Generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 

Dagsorden i� g. vedtægter 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest 7 dage inden generalforsamling.

Indbyder til en

UDFLUGT TIL 
KORSBÆK/BAKKEN

Onsdag den 23. maj 2018 
Start fra Ahlmannsparken kl. 7.30 

Der er ka� e og rundstykker i bussen på turen. 
Kl. 12.30: Frokost på Postgaarden Korsbæk (Bakken)

Kl. 14.30: Rundvisning i Korsbæk på Bakken 
Kl. 18.30: Aftensmad på Postgaarden, Sorø 

Retur til Gråsten med forventet hjemkomst ca. kl. 22.30 
Drikkevarer kan købes i bussen. 
Pris for medlemmer kr. 700,00 

Ikke medlemmer kr. 800,00 
Bindende tilmelding senest den 20. marts 2018 

Karin Martensen 51 27 64 18
Lis Ehmsen 61 78 47 18 

Beløbet bedes indbetalt senest den 20. marts 2018 
til Sydbank 8060 - 4141749 

Alle er velkommen 
På bestyrelsens vegne

Karin Margrethe Sørensen

Røde Kors donerer 110.000 kr. til 
lokale projekter
Af Gunnar Hat tesen

Røde Kors i Gråsten 
rejste i 2017 384.394 
kroner. Langt de fleste 
af pengene kommer 
fra genbrugsbutikken 
i Nygade, som gav et 
overskud på 350.000 
kroner.
På foreningens gene-
ralforsamling nævnte 
formanden Thomas Brink 
Thomsen, at man har 
doneret 110.000 kroner 
til lokalt humanitært 

arbejde. Der blev blandt 
andet givet julehjælp til 
det største antal familier 
og børn nogensinde.

Herudover gav man 
50.000 kroner til Røde 
Kors sundhedscentre i 

Aarhus og København 
og 105.000 kroner til 
hjælpearbejde i Myanmar 
og Cambodia. Desuden 
gav man 122.000 
kroner til Røde Kors 
generelle humanitære 

aktiviteter i Danmark og 
internationalt.

Thomas Brink Thomsen 
pointerede, at Røde Kors 
Gråsten har øget fokus på 
ensomhed og sårbare fa-
milier i lokalsamfundet. ■

Røde Kors i Gråsten havde en 
velbesøgt generalforsamling.
 Foto Jimmy Christensen
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Det kan være vanskeligt at sætte 
sidste punktum for et langt liv 
Når en af dine kære dør, står de svære beslutninger tilbage ... 

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

Vi træffes hele døgnet 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 

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

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

Torben Buhrkall

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

HJERTELIG TAK
for venlig deltagelse og opmærksomhed ved mor,

MARIANE PETERSENs
død og begravelse fra Adsbøl kirke.

Tak for alle de smukke blomster, knus, varme ord og tanker
Også en stor tak til hele Gråsten Plejecenter, især til 

personalet fra team 1, for kærlig og omsorgsfuld pleje.
Bente og Kaj Jacobsen

Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Mette Frøslev Hansen
* 20. maj 1930    † 22. februar 2018

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Du vil altid være i vores hjerter

Benny og Birthe, Jens Anker og Heidi
Ida og Mads

Ninette, Louise og Thomas
Kasper og Laura

Aksel

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
fredag den 2. marts kl. 11.00

Hjertelig tak
for deltagelsen ved
Børge Skotts

bisættelse den 8. februar 2018
På familiens vegne

Ruth Skott 

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Viggo Jensens
bisættelse ved Broager Kirke.
Tak for blomster og hilsner.

Tak for alle venlige og trøstende ord.
Tak til Carsten for smukt klaverspil ved mindesammenkomsten.

Bodil, Jette og Anne Grethe 

 

 

At leve med  
Bipolar 

PÅRØRENDECAFE FOR                                                                                              
PÅRØRENDE TIL  

PSYKISK SYGE 
Torsdag den 8.  
marts kl. 19-21 

 

Frivillighedens Hus, lokale 1, 
Perlegade 48, Sønderborg. 
Facebook: Bedre Psykiatri 

Sønderborg 
. 
 

 
 

 

 

Dødsfald
Vagn Aage Hansen, 
Gråsten, er død, 90 år. ■

Guldbryllup i Alnor
Af Tove Hansen

Else Helene og Svend 
Aage Hansen, Kløvervej 
3 i Alnor kan fredag 
den 2. marts fejre 
guldbryllup.
Else er født i Kværsballe, 
og gik i 7 år på Kværs 
skole. 

Efter skoletiden kom 
hun ud at tjene som ung 
pige i huset i både Kliplev, 
Bøjskov og senere i 
Aabenraa.

Svend Aage er født og 
opvokset i Stubbæk, og ef-
ter endt  skoletiden fik han 
arbejde i Sdr. Hostrup.

De mødtes til bal på 
Sølyst kro.

"Det sagde bare bang", 

erindrer Svend Aage 
Hansen om første gang, de 
så hinanden.

Efter giftemålet flyttede 
de sammen til Snurom. 

Svend Aage fik ar-
bejde på fjerkræslagte-
riet, Møller Andersen i 
Gråsten, hvor han var 
ansat i tre år. Dernæst blev 
han ansat på hundefo-
derfabrikken Peter Holm, 
hvor han var meget glad 
for at være, og var ansat i 
22 år. 

Da fabrikken lukkede 
fik han job som entre-
prenør i Kiskelund, hvor 

han blev indtil han blev 
pensioneret.

God arbejdsplads
Else fik job på Danfoss 
i Gråsten, hvor hun var 
ansat i 31 år.

“Jeg var så glad for at 
være der, og jeg var ked af, 
at skulle sige farvel til alle 
mine gode kolleger, den 
sidste dag”, husker Else 
Hansen.

Else nyder at gå til vand-
gymnastik, og læser der-
udover mange bøger.

Alligevel bliver der tid til 
at de begge går mindst 2 

lange ture hver dag, gerne 
ned langs fjorden.

Svend Aage har også en 
hobby, idet han har eget 
svejseværk og gerne ar-
bejder med jern og metal. 
F.eks. hjerter, kongekroner 
og gelændere.

Sammen har de en dejlig 
have med drivhus, som de 
bruger meget tid på om 
sommeren.

Om vinteren tager de 
gerne til Tenerife, hvor det 
er varmt og godt.

Sammen har parret 
2 børn, Brian, som er 
udlært snedker og bor i 
Rinkenæs, og Allan, som 
bor i Alnor og arbejder 
ved “Social & Sundhed” i 
Aabenraa.

Else og Svend Aage har 
3 dejlige børnebørn, og et 
oldebarn. 

Familien har et godt 
sammenhold, og da de bor 
så tæt på hinanden, hjæl-
per alle gerne hinanden i 
stort og småt. 

Familie, venner og na-
boer er inviteret til festen, 
som holdes på Den gamle 
Kro i Gråsten.  Der ind-
bydes til morgensang den 
2. marts kl. 8.00 på adres-
sen, med efterfølgende 
kaffebord. ■

Else og Svend Aage Hansen 
har været gift i 50 år.

 Foto Tove Hansen
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Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

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

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

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland, 
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet, 

klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, ud� ugter osv.

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

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

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

AUTO
GKV

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

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

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

Sønderhus 
Ferieboliger

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

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Tak fordi du handler lokalt



SPAR
67,80Pr. pakke

1000

ca.. 1 kg

10000
250 g

800
2 kg

1200

10 stk

1395

Knorr 
sauce

Why-Not
Rødvin

Engelsk 
bøf
4-6 stk

Buko smøreost Amo eller 
gluten 
mel

Skrabeæg

Merrild 
kaffe 103

SPAR 
475,00

SPAR 
10,00

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

MANDAG 
3 fi skefi let 20,00

TIRSDAG
2 små landgangsbrød 40,00

ONSDAG
Hørup sardel 59,95

TORSDAG
Friskafskåret pålæg
pr. lag 10,00

FREDAG
Uspec. smørrebrød
pr. stk 16,00

LØRDAG
Hørup
kartoffelspegepølse 59,95

Maks. 8 ps
pr. kunde

6 fl .

29900

4 x 400g

10000

Fødselsdagstilbud
Broager

SuperBrugsen Broager  tlf. 73 44 15 00Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 3.marts 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

50 år med Egernsundbroen bliver fejret
Af Lene Neumann Jepsen

Egernsundbroens 50 
års jubilæum bliver 
fejret lørdag d. 23. juni. 
I 1968 indviede Hendes 
Kongelig Højhed, 
Prinsesse Benedikte, 
Egernsundbroen.

I 50 år har den tjent som 
bindeled mellem Gråsten 
og Broagerland. Det bliver 
fejret ved en stor begiven-
hed lørdag den 23. juni 
2018. 

Fire af foreningerne i 
Egernsund, Egernsund 
Borgerforening, 
Kulturhuset Den Gamle 
Skole, Egernsund Kultur- 
og Idrætsforening og 
Egernsund Frivillige 
Brandværn har sammen 
nedsat en brojubilæums-
komité med 8 personer.

Det er Daniel Staugaard, 
Anne Marie Naujeck, 
Torben Matthiesen, 
Poul Brock Larsen, 
Teddy Petersen, Thomas 
Asmussen,  Christian 
Brodersen og Majbrit 
Clausen. 

De skal i fællesskab 
planlægge en hel dag nede 
på havnen med officiel 
fejring, aktiviteter og un-
derholdning for store og 
små samt en kæmpe fest 
om aftenen. 

Aktiviteterne kommer 
til at foregå både på og 
omkring broen. Det bliver 

årets helt store begivenhed 
i Egernsund.

Det er heller ikke helt 

billigt at arrangere noget 
så stort. Så brojubilæums-
komiteen er på jagt efter 

sponsorater, og der er fast-
sat et minimumsbeløb på 
500 kr. Således at alle har 
mulighed for at være med 
til at give et bidrag. ■

Nyvalg i Kulturhuset
Af Lene Neumann Jepsen

Der skete et enkelt ny-
valg til bestyrelsen på 
generalforsamlingen i 

Kulturhuset Den Gamle 
Skole Egernsund.

Det var Teddy Petersen, 
som trådte ind i 
bestyrelsen.

Bestyrelsen består her-

efter af formand Torben 
Mathiesen, kasserer 
Viggo Matthiesen, tre 
menige medlemmer Per 
Andersen, Teddy Petersen 
og Bjarke Petersen. 

Suppleanter er Poul 
Asmussen og Torben Fif 
Marcussen.

Formanden Torben 
Mathiesen nævnte i sin 
beretning, at man er kom-
met rigtig langt med re-
noveringen af både inden-
dørs- og udendørsarealer.

Derudover har der været 
mange bookinger af huset 
– både til koncerter, mø-
der, åben skole og private 
fester. Lige nu venter man 
på, at kommunen vender 
tilbage omkring genfor-
handling af kontrakt om 
udvendigt vedligehold. ■

Egernsundbroen blev indviet 
i 1968.

80 år
Ingelisa Jørgensen, 
Sundgade 41, Egernsund, 
tidligere Felsted 
Centralskole, fylder ons-
dag den 28. februar 80 
år. ■
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MANGLER 
DU PLADS?
Sønderjyllands største 
boxudlejning
- nu mere end 300 boxe!
Opbevaring og deponering 
for private og erhverv til 
konkurrencedygtige priser på 
en tryg og hensigtsmæssig 
måde i isolerede og frostfri 
a� åselige rum fra 6 - 50 m3

Ring og
hør nærmere på
tlf. 3095 1848 eller
tlf. 2014 5084
Se mere på
www.� ytteboxen.dk 
Møllegade 23,
6310 Broager

EGERNSUND 
VANDVÆRK A.M.B.A.

afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00
i Klublokalet på DGS (Den Gl. Skole) 

Egernsund.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år 
forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

indkalder ti l

Generalforsamling
Torsdag den 15. marts kl. 19.30

i Broagerhus, lokale 255
Dagsorden ifl g. foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen/formanden i hænde senest den 10. marts.
Eft er generalforsamlingen vil ”Kido” Gregers Høilund Carlsen 

fortælle om sin mangeårige dyrlægegerning i Broager.

Denne annonce er sponsoreret af 

Gråsten - Sønderborg

BORGERMØDE
OM BÅDHAL, 

MARINA MINDE
Sønderborg Kommune indkalder til borgermøde om 
opførelse af en hal til vinteropbevaring af lystbåde.

Marina Minde P/S har udarbejdet en 
udviklingsplan, som bl.a. omfatter opførelsen 

af en større hal til vinteropbevaring af lystbåde 
på marinaens parkeringsplads P1.

I samarbejde med Marina Minde P/S indkalder 
Sønderborg Kommune til borgermøde, hvor vi 

gennemgår udkastet til planen for bådhallen og 
besvarer spørgsmål. Medarbejdere fra kommunens 

planafdeling By & Landskab vil være til stede.

Mødet afholdes:

Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 17.00 på
Restaurant VÆRFTET, Marinavej 4,

6320 Egernsund
Med venlig hilsen

Sønderborg Kommune og Marina Minde P/S

BROAGER HALLEN

Generalforsamling
Tirsdag den 13. marts kl. 19.30

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Årsberetning v. formanden, Aksel Nielsen 

og revideret regnskab ved Herman Møller
3. Valg af medlemmer til repræsentantskab, 

valg af 2 suppleanter
4. Valg af ekstern revisionsfi rma
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Bestyrelsen

E.K.I.F. Egernsund afholder

Loppemarked
Lørdag den 14. og søndag den 

15. april i Egernsundhallen
Har du lyst til at sælge dine lopper, er 

du velkommen til at ringe til mig og høre 
nærmere, om hvordan du kan være med.

Med venlig hilsen
Majbrit Clausen, mobil 4198 1774

EGERNSUND
Kultur & Idrætsforening

afholder den ordinære

Generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:30

sted: Broagerhus
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen Ole Jensen (modtager genvalg)
Svend Aage Sørensen (modtager ikke genvalg)
Valg af ny medlem til bestyrelsen
Valg af suppleant

5. Budget for det kommende år fremlægges
6. Behandling af indkomne forslag (skal 

være formanden skriftlig i hænde 
senest den 3.marts 2018 og a� everes på 
adressen Østergade 21 Broager. 

7. Eventuelt.

Med hensyn til et lille traktement efter 
generalforsamling ønskes tilmelding via mail

kontor@broager-vandvaerk.dk eller
pr. tlf. 74 44 21 07 senest den 14. marts.

Broager Vandværk
Vand er livets kilde / skån miljøet

klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk Se mere på www.Broager.dk

Der er salg af varme 
grillpølser, øl, vand og kaff e.

Åbent hus på 
Broagerhus

Onsdag den 7. marts 
kl. 16.00 ti l 20.00

Broagerhus afh older sit første 
Åbent-hus-arrangement, for at 

vise hvad der sker i huset.
Kom og oplev, at det summer af 

akti vitet og se hvad vi kan ti lbyde dig?
Alle brugere af huset vil være ti lstede 

og der er workshops, de kreati ve 
værksteder arbejder og meget mere!

Bestyrelsen for Broagerhus

Dødsfald
Helle Skriver, Broager, er 
død, 53 år. ■

Bilist stoppet
Politiet stoppede forle-
den en 24-årig mand i 
Vestergade i Broager.
Betjentene mistænkte 
manden for at være påvir-

ket af euforiserende stof-
fer. Han blev anholdt og 
sigtet og taget med til en 
blodprøve. ■

Dødsfald
Hans Christian Jokumsen, 
Broager, er død, 83 år. ■

Dødsfald
Ingrid Lorenzen, Broager, 
er død, 83 år. ■

Dødsfald
Marianne Berg, Broager, 
er død, 43 år. ■

2 4



SOLGT
Gråsten
Dyrkobbel

K
201

f
992

n
5

h
4

d
1979

D
Energi

K
133

f
1108

n
4

h
4

F
1

C
Energi

VILLA

Kontantpris 845.000
Ejerudgifter pr. md. 1.275
Udbetaling 45.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.918/3.281
Sag: 703-01215 Tlf: 74441698

Gråsten - Kværs
Nørretoft

En nem familievilla
Villaen har en god indretning med et stort
køkkenalrum i gode lyse farver og 3 fine
værelser. En virkelig god "starterbolig".
Villaen har i nyere tid gennemgået en
modernisering.

NYHED

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Gråsten - Rinkenæs
Fjordvejen

Ejendom med panoramaudsigt over Flensborg Fjord - med 2 moderniserede lejligheder i tilbygning
Her er en sjældent udbudt ejendom i herlige naturrige
omgivelser. En ejendom, der har utallige anvendelses-
muligheder alt efter behov eller kreativitet.
Ejendommen er beliggende på Fjordvejen i Rinkenæs -
ca. midt på strækningen mellem Sønderborg og den ty-

ske grænse. En beliggenhed, der er meget nem at
komme til og fra, om man skal op i landet, mod Als el-
ler sydpå over grænsen. Meget praktisk til pendling el-
ler til ejendommens virke som for øjeblikket er feriebo-
ligudlejning

NYHED
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LANDEJENDOM

Kontantpris 3.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.926
Udbetaling 200.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 18.341/15.373
Sag: 703-01197 Tlf: 74441698

Alfi  Juwel fremstilles 

i Tyskland under strenge 

kvalitetskrav. F.eks. er 

lakken den samme, som 

anvendes på tyske biler 

i den absolutte topklasse.

Bestil en salgsvurdering i perioden 26/2 - 18/3 2018 og få en Alfi  Juwel termokande, der har en værdi op til 
1.200 kr. Kanden er sort med et lille home logo. Gaven kan ikke byttes til kontanter. Max. én kande pr. hus-
stand. Det er en forudsætning, at salgsvurderingen gennemføres. Ansatte ved home og deres familie kan 
ikke deltage. Der kan være leveringstid på kanderne

Værsgo! Få en salgs vurdering 
og en Alfi  kande – helt gratis

Du får altid mere end en professionel og gratis 
salgsvurdering, når vi kigger forbi. Bestiller du en 
salgsvurdering i uge 9, 10 eller 11, har vi en Alfi  
Juwel termokande med. Kontakt os allerede i dag.

SOLGT
Gråsten
Stjernevej

K
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n
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D
Energi

Vores KøberKartotek bliver dagligt fyldt op med købere, der er klar til at slå til. Går du i salgstanker, så kontakt os!
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Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

I/S Vester Sottrup Vandværk
afholder

Ordinær
generalforsamling

Mandag den 19. marts kl. 19.00
på Forsamlingsgaarden Sundeved

(krostuen)

Med dagsorden ifølge vedtægterne.
Telefonisk tilmelding senest den 12. marts

på tlf. 7446 7864
Årsrapporten for 2017 kan inden generalforsamlingen 

ses på www.vestersottrup-vand.dk

Bestyrelsen

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING

GYMNASTIKOPVISNING
i Sundeved Hallen

Lørdag den 10. marts 2018 kl. 10.00
Gæstehold: TEAM GYM.- Junior 12-17 år

(VIDAR gymnastik og kamp idræt),
og Vojens gymnastik og idrætsefterskole(VGIE)

www.sundeved-gymnastik.dk

Koncert i 
Dybbøl kirke

Fredag den 9. marts kl. 19.30
”Bjergprædikenen – et modernt ora(p)torium” 

Jesu berømte ord i en lækker og let spiselig musikalsk 
menu, der spænder fra solosang over korsang til rap

Medvirkende:
Kristian UFO Humaidan, rap

Edda Meyer, sang
Karsten Hermansen, klaver og sang

Linnéa Villén, fl øjte
Dybbøl kirkekor, dirigent Frank Laue

Gratis adgang�
Sundeved 
Husholdningsforening

inviterer til 

En læge i russisk fangelejr
Foredrag v. Alex Thomsen, Augustenborg

Mandag den 12. marts kl. 14.00 på
Forsamlingsgården Sundeved.

Pris pr. person 100,- kr. (alle er velkomne)

Tilmelding senest den 05.03.2018 til Jytte på 
tlf. 30357967 eller mail: jytteboysen@hotmail.com

Bestyrelsen

SOGNEEFTERMIDDAG
i menighedshuset i Vester Sottrup
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 14.30 er der 

sogneeftermiddag for Sottrup og Nybøl sogn

Lederen af kvindekrisecenteret i 
Sønderborg Karina Lythje kommer 

og fortæller om deres arbejde.

Alle er velkommen

Værktøj
Ved et indbrud i et skur 
i forbindelse med et skur 
på Ladegårdsvej i Nybøl 
blev der stjålet el-værktøj, 
herunder en rundsav.

Blandt mærkerne er De 
Walt og Makita. ■

Indbrud
På Lærkevej i Nybøl har 
der været forsøgt indbrud 
i en villa ved at afliste en 
rude.

Der er intet meldt 
stjålet. ■

Smykker
Der var forleden to 
indbrud i private hjem i 
Vester Sottrup.

Det ene sted var der 
forsøg på indbrud, og det 
andet sted blev der i en 
villa på Ridderløkke stjålet 
smykker og vin. ■

Dødsfald
Albert Sandager, Vester 
Sottrup, er død, 89 år. ■

Rude
En rude blev knust til 
soveværelset, da en tyv 
begik indbrud i et hus på 
Smedegade i Blans.

Ved ind bruddet blev der 
stjålet smykker. ■

Dropper politik
Af Lene Neumann Jepsen

Radikale Venstre i 
Sønderborg Kommune 
skal ud og finde en ny 
spidskandidat til byråds-
valget i 2021.

Kristian Myrhøj fra 
Sottrupskov har efter to 
kommunalvalgkampe 
som partiets spidskan-
didat besluttet ikke at 
genopstille. ■

44 til kaffe med Kurt
Af Pia Koch Johannsen 

Forsamlingsgården 
Sundeved var søndag 
rammen om "Kaffe 
med Kurt", hvor 44 
mennesker mødte op 
til dejlig brunch og et 
sandt kludetæppe af 
fortællinger om kendte 
og mindre kendte.

Kurt Leth fortalte små 
anekdoter om hver enkelt. 
Mere end 3.000 TV-
portrætter om almindelige 
mennesker med ualmin-

delige historier fyldt med 
glæde, overraskelser og 
sorg, er det gennem årene 
blevet til i TV Syd.

Derudover fortalte Kurt 

Leth sin egen spændende 
karrierehistorie. Med start 
på Skive Venstreblad over 
TV Syd og TV Østjylland 
med udsendelserne Kaffe 

med Kurt og Kurt kom 
forbi. Publikum oplevede 
en fantastisk fortæller, 
der formåede at fastholde 
salen i mere end 1½ time, 
kun afbrudt af en kort 
pause. ■

Spærring af vej
Grundet kloakerings-
arbejde bliver Bækgade 
i Blans spærret for 
gennemkørsel.

Spærringen trådte i kraft 

mandag den 26. februar 
og slutter fredag den 6. 
juli.

Der vil være skiltet med 
omkørsel. ■

44 mennesker hørte Kurt 
Leth øse ud af anekdoter 
og muntre historier.
 Foto Jimmy Christensen

Deadlines omkring påske
Kære annoncør, i forbindelse med 

helligdagene omkring påsken udkommer 
Gråsten Avis | Bov Avis anderledes med 
deraf ændrede indleveringstidspunkter. 

Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender:

Uge 13:
Mandag den 26. marts —udkommer 1 dag før.

DEADLINES FOR UGE 13:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 20. marts kl. 12.00
Reproklare annoncer:

Torsdag den 22. marts kl. 12.00 
Annoncen SKAL være bestilt senest 

onsdag den 21. marts kl. 12.00

Uge 14:
Tirsdag den 3. april —udkommer som normalt

DEADLINES FOR UGE 14:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 20. marts kl. 12.00
Reproklare annoncer:

Torsdag den 22. marts kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest 

onsdag den 21. april kl. 12.00

Tak fordi du 
handler lokalt
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Hørt i byen
I gennem mere end 
30 år har den kendte 
journalist Kristian 
Pallesen, Broager, 
skrevet til med-
lemsbladet “ Beboer 
nyt”. Bladet udkom-
mer til beboerne i 
8 boligforeninger, 
der blandt andet 
omfatter Gråsten 
Andelsboligforening. 
Kristian Pallesen går 
en ny tilværelse imøde 
som phD - Pensionist 
halvDags.

Negleklinikken i 
Borggade efter lukket 
efter tre måneders 
eksistens.

Mere end 80 børn 
stod på scenen på 
Knivsbjerg fredag ef-
termiddag, som afslut-
ning på et musicalpro-
jekt. Blandt deltagere 
var 17 drenge og piger 
fra Förde-Schule i 
Alnor.

Natten mellem lørdag 
og søndag var der 
indbrud på Bovrupvej 
ved Ladegårdskov. 
Tyven kom ind i huset 
ved at smadre en rude, 
men der er umiddel-
bart ikke stjålet noget.

Birgitte Schmidt, 
Den gamle Smedie 
i Avnbøl, var lørdag 
aften sammen med 45 
damer til Kvindeaften 
i Bakkensbro aktivi-
tets- og kulturcenter i 
Avnbøl.

Sognepræsterne 
Vibeke Fosgerau von 
Oldenburg og Mette 
Carlsen var lørdag 
sammen med 40 kon-
firmander fra Nybøl 
og Vester Sottrup i 
Aarhus. De drak cacao 
på Salling Rooftop, 
besøgte værestedet 
Hus forbi og blev vist 
rundt i Aarhus af 
hjemløse. ■

Demens:

Motion – Sind – Samvær

Et tilbud til hjemmeboende borgere med en 
demenssygdom og deres pårørende
• Træning på hold med max. seks personer tilbydes i 

Nordborg, Gråsten og Sønderborg.

• Tilbuddet er til såvel dig med en demenssygdom som 
dine pårørende.

• Forløbet indeholder moderat til hård træning, som øger 
dine fysiske og psykiske ressourcer, forebygger livsstils-
sygdomme og social isolation.

• Træningen tilrettelægges med plads til socialt samvær 
og hygge med de andre deltagere.

• Træningen varetages af en fysioterapeut.

• Træningen er gratis.

• Du skal selv sørge for transport.

Der er indledende tests i uge 12 og holdstart  
lige efter påske (uge 14).

Ring eller skriv til
fysioterapeut, demenskoordinator

Tine Kjeldsen,

tlf. 27 90 59 33 

eller mail: tkje@sonderborg.dk

Bliv plejefamilie

Infomøde 1. marts kl. 19 i Multikulturhuset Sønderborg

Der er gratis adgang.
Alle interesserede er meget velkomne. 
Efter mødet er der mulighed for en platte. 
Platte inkl. 1 øl eller vand kr. 100.-.

Efterfølgende vil der være 
rundvisning i Multikulturhuset.

Mandag den 5. marts kl. 17.30
i Multikulturhuset

Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg

Invitation 

til offentligt debatmøde
med tidl. minister 

Benny 
Engelbrecht
MF
”Europa lige nu, fra et 
dansk og sønderjysk 
perspektiv”

Til spisning bedes man tilmelde sig
senest den 1. marts til

Bente Witt, 
mail: bentewitt@dancyp.dk, tel. 74846152

eller P.I.Johannsen,
pijohannsen@privat.dk, tel. 40147533

Arrangeret af

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Genvalg
På generalforsamlingen 
i Røde Kors Gråsten blev 
næstformand Janne Thyø 
Thomsen, kassereren Kaj 
Nygaard, sekretær Grethe 
Bangsgaard og Lissy 

Andersen genvalgt til 
bestyrelsen.

Bestyrelsen består 
derudover af formanden 
Thomas Brink Thomsen, 
Anne Petersen og 
Marianne Kni Nielsen. ■

Pant til julemærkehjemmet
Af Gunnar Hattesen

SuperBrugsen i Gråsten 
har doneret 15.324 
kroner til julemærke-
hjemmet i Kollund.

Pengene stammer fra kun-
der, som har doneret deres 
pant på pantknappen til 
julemærkehjemmet.

“Når du afleverer dine 

tomme flasker, kan du 
donere pengene til jule-
mærkehjemmet”, fortæller 
uddeler Jesper Thomsen, 
som tilføjer, at med sunde 
madvarer er julemærke-
hjemmets værdi stort set 
de samme, som man har i 
Coop. ■

Julemærkehjemmet i Kollund 
har modtaget pant fra kun-
derne i SuperBrugsen i Gråsten.
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 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1612

Kontant 275.000
Mdl. boligydelse 3.823

Velholdt 1.sals andelsbolig med udsigt!
Andelsbolig beliggende ved Gråsten havn, hvorfra man kan nyde udsigten til vandet
og gåafstand til Gråsten centrum, hvor der er gode indkøbsmuligheder, bus/togstation
m.v. Ligeså gåafstand til naturskønne områder, fjorden samt Gråsten Slotssø. Boligen er
beliggende på 1. sal. i ejendom med elevator i et pænt ejendomsbyggeri med tilhørende
parkeringsmuligheder og udhus.  Boligen indeholder en entré, køkken i åben forbindelse
med stue, hvorfra der er udgang til altan med udsigt over Nybøl Nor. Soveværelse.
Badeværelse med bruseniche  m.v. God og velfungerende andelsboligforening.

Bolig m2 66
Stue/vær 1/1 Opført 2002

Etage 1 mf

NYHED

GRÅSTEN BRYGGEN 17

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1613

Kontant 495.000
Mdl. boligydelse 5.071

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.

Bolig m2 90
Stue/vær 1/2 Opført 2002

Etage 2 th

NYHED

GRÅSTEN BRYGGEN 17

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1607

Kontant 1.295.000
Ejerudgift pr. md. 1.674
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.990/5.009

Hyggelig villa i flere plan
Centralt i Gråsten ligger denne villa, hvorfra der er gåafstand til Gråsten Slot, Gråsten
Centrum med  gode indkøbsmuligheder. Ejendommens placering på skråningen, betyder
at der fra underetagen er udgang til haven. Indretning: Entré med trappe til 1.sal og
kælder. Køkkenalrum i åben forbindelse med stue med brændeovn og udgang til terrasse
med udsigt til have og skov. 1. sal: Repos. Badeværelse. Soveværelse. Underetage:
Fordelingsgang med et thekøkken. Badeværelse. Bryggers med mulighed for tilslutning af
vaskefaciliteter. 2 rummelige værelser. Carport samt hyggelig have i flere niveauer.

Bolig/kld. m2 163/68
Stue/vær 1/3 Opført 1957

Grund m2 1.003

NYHED

GRÅSTEN SOLBAKKEN 18
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C
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Sagsnr. 1318Kontant 1.395.000
Ejerudgift pr. md. 1.974
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.445/5.390

Familievilla med mulighed for frisørsalon!
Familievilla som løbende er vedligeholdt med stue og tag fra 2014 og pillebrændeovn fra
2011. Kort afstand til skole, børnehave samt dejlige natur ved Flensborg fjord. Stor
lukket terrasse. Tilbygning til brug som frisørsalon - alle installationer forefindes.

Bolig m2 171
Stue/vær 1/4 Opført 1986

Grund m2 705

ÅBENT 
HUS

ÅBENT HUS 1.3. KL. 16.00-17.30

RINKENÆS HVEDEMARKEN 1 Indsæt tekst

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1614

Kontant 375.000
Ejerudgift pr. md. 1.001
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 1.721/1.438

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. Bolig m2 130

Stue/vær 1/4 Opført 1928
Grund m2 799

NYHED

NYBØL AMTSVEJEN 38

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1474

Kontant 850.000
Ejerudgift pr. md. 1.837
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.885/3.247

Gulstensvilla centralt i Rinkenæs
Centralt beliggende i Rinkenæs, ligger denne etplans villa. I Rinkenæs er der skole og
børnehave, 18 hullers golfbane, samt noget af danmarks smukkeste natur. Fra
ejendommen er der kort afstand til Gråsten, der byder på indkøb af daglig- og detailvarer,
tog- og busstation og meget mere. Til huset hører: Garage med integreret skur. Stor have
hovedsageligt udlagt i græs, med enkelte buske og bede. En ejendom med mange
muligheder. Skal ses! Bolig m2 138

Stue/vær 2/2 Opført 1962
Grund m2 874

NYHED

RINKENÆS VÅRHØJ 30
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Sagsnr. 1425

Kontant 795.000
Ejerudgift pr. md. 1.567
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.693/3.086

Rødstenshus med fuld kælder og dejlig udestue
Rødstenshus med fuld kælder og dejlig udestue beliggende i Nybøl. Indretning: Entré,
badeværelse, køkken, stor stue med udgang til lys og flot udestue. Soveværelse med
parketgulv samt værelse. Kælder: Gang med klinker. Viktualierum med plads til fryser.
Rummeligt vaskerum samt udgang til garage/værksted. Disponibelt rum og badeværelse.
Til huset hører flisebelagt indkørsel til carport og nedkørsel til kælder med garage/
værksted, dejlig velholdt have med terrasse og flotte blomsterbede. Endvidere er der
brændeskur samt indgang til udestue med klinkegulv og store skydedøre.

Bolig/kld. m2 81/81
Stue/vær 1/2 Opført 1962

Grund m2 873

NYHED

NYBØL LADEGAARDSVEJ 7

A
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C
D
E
F
G
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

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

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

HOLD KONFIRMATIONSFESTEN HOS OS
eller få maden bragt. Bu� et- eller menuforslag 

Bu� et 
Alle dage
fra kl. 17.30-21.30

He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 -461 71628

Lige ved
Zur Krone

Voksen
14,90 €

Børn t.o.m 10 år
7,00 €

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

LUKKET
HVER

TIRSDAG

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

Infomøder hver tirsdag kl. 18.00
i den gamle byrådssal

MENTAL-SLANK 
KONCEPT

Gruppehypnose pba. Intuitiv spisning

Creative Denmark

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 27. Ungarsk gullasch med mos

ONSDAG den 28. Forloren hare med tyttebær og buketsymfoni

TORSDAG den  1. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  2. Schnitzel med ærter

LØRDAG den  3. Dansk Bøf

SØNDAG den  4. Burger med pommes frites eller kartoffelbåde

MANDAG den  5. Kalkunbryst med fl ødekartofl er

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Kun 69,-

Kruså Messe trak 
16.000 besøgende
Af Gunnar Hat tesen

Der var stort rykind af 
besøgende i weekenden, 
da der var Bolig- og 
Livsstilsmesse i 
Grænsehallerne i Kruså.

I løbet af de to dage kom 
der op mod 16.000 besø-

gende for at kigge på møb-
ler, gardiner, isolering, 

stereoanlæg og meget 
mere.

Mellem de mange 
stande var der tæt af folk, 
som blev inspireret til at 
anskaffe alt muligt fra 
smykker over møbler til 
renovering af hjemmet. ■

Den store Bolig- og 
Livsstilsmesse i Kruså gav 
inspiration til tusindvis af 
gæster.

 Fotos Jimmy Christensen

Tak fordi du handler lokalt



v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

FELSTED KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 9.00
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

BOV KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 11.00
ved Judith N. Legarth

KOLLUND KIRKE
Søndag den 4. marts
Ingen gudstjeneste

HOLBØL KIRKE
Søndag den 4. marts kl. 10
ved Kristian Ditlev Jensen

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
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Tak
for alt i forbindelse med

Mads’
alt for tidlige død

Maibritt
Svend og Elli

Spændende studietur rundt i 

Grundtvigs 
gamle Danmark

Kirkekontoret - Padborgvej 40a - Tel. 7467 0917

Tag med ud og oplev nogle af de steder, hvor 
Grundtvigs ideer har sat sig spor i egnen såvel 
som i befolkningen. Vi kører i en komfortabel 
bus 2.-4. maj, med to overnatninger undervejs.

Turen ledes af Hans Henrik Hjermitslev, idé- 
og videnskabshistoriker 
ved University College 
Syddanmark, og Maria 
Louise Odgaard Møller, 
sognepræst i Bov sogn. 
 
Læs om turens omfattende 
program på bovsogn.dk og 
tilmeld dig senest 1. marts.

OBS: Begrænset antal pladser.

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Henrik Friis Kristensens
bisættelse.

 En særlig tak til familie, naboer og venner 
for kærlige ord, blomster og varme knus.

Stor tak til sognepræst Kristian Ditlev Jensen
 for en meget smuk og personlig kirkelig handling.

Kærlig hilsen

Winnie og Flemming

Dødsfald
Carl Ejner Bryld, Kruså, er 
død, 80 år. ■

Dødsfald
Henrik Friis Kristensen, 
Smedeby, er død, 77 år. ■

Fællesspisning
Af Dit te Vennits Nielsen

Søndag den 11. marts 
står Ældresagen Bov igen 
for arrangementet "spis 
sammen", som foregår på 
Smedeby Kro. Der serve-
res en lækker menu for 
blot 75 kr. og dertil kan 
man købe drikkevarer for 
15 kr. pr. genstand.

Idéen bag arrangementet 
er, at man ikke skal sidde 
derhjemme alene, men 
derimod hellere komme 
ud blandt andre og få 

nogle hyggelige timer 
sammen med dem.

Knud Andersen vil sørge 
for hyggemusik eftermid-
dagen igennem, og ar-
rangørerne håber på stor 
opbakning. 

Desværre er der en del, 
der føler sig ensomme, 
men sådan en dag kan der 
skabes kontakt til andre 
ligesindede, og så kan 
hverdagen komme til at se 
lidt lysere ud. ■

Nyvalg i husmoderforening
Af Dit te Vennits Nielsen

På den nylig afholdte ge-
neralforsamling i Kruså 
Husmoderforening i 
Grænsehallen i Kruså 
deltog 73 medlemmer.
Formanden, Giesela 
Paulsen, aflagde en meget 
udførlig beretning over 
det forgangne år med 8 
velbesøgte arrangementer.

Der var 3 bestyrelses-
medlemmer på valg, og 
2 blev genvalgt. Som nyt 
bestyrelsesmedlem blev 
Birgith Lindengren valgt.

Bestyrelsen består af for-

manden Giesela Paulsen, 
næstformand Tove 
Madsen, kasserer Rita 
Clausen, sekretær Agathe 
Andersen samt

Birthe Mathiesen, Ella 

Jacobsen og Birgith 
Lindengren.

Medlemmerne kan 
glæde sig til spænden-
den aktiviteter i den nye 
sæson, såsom forskellige 
virksomhedsbesøg og ud-
flugt til Sprogø. ■

73 medlemmer deltog i 
generalforsamlingen i Kruså 
Husmoderforening.

 Foto Jimmy Christensen
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We move it all

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

Jobprofil
• Udfærdigelse af transport dokumenter
• Kontakt til kunder
• Administrative opgaver
• Afregning

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

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

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

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

LØRDAG DEN 3. MARTS KL. 19.30
I KOLLUND KIRKE
Kom og rock med, når Gazværk tager publikum med ud i det store 
univers af Kim Larsen og Gasolins uforglemmelige evergreens. 
Under koncerten vil der være salg af drikkevarer, hvoraf alt 
overskud sammen med billetsalget, går til julehjælp i Bov sogn.

Billetpris 75 kr. 
kan købes hos Kirkekontoret i Bov, ”Klokkeblomsten” og ”Toldboden” 
i Padborg og ”Kontoret” i Kruså. Kun kontant betaling.

R O C K K O N C E R T

A R R A N G Ø R  F O L K E K I R K E N  B O V  S O G N

Perlegade 16,  6400  Sønderborg
www.fahrendorff.dk

 

FAHRENDORFF
OPTIK

Jernbanegade 38 – 6400 Sønderborg

Så handler du lokalt...

74 43 00 10

UDSALG

50% 
PÅ ALLE 

GLAS

GRATIS 
SYNSPRØVE

Skatspil i 
Padborg 
Padborg Skatklub samlede 
18 skatspillere til klubaf-
ten på Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Svend Åge Jessen, 
AabeNr.aa, 1188 point

Nr. 2 Jes Peter Hansen, 
Gejlå, 1102 point

Nr. 3 A. C. Petersen, 
Padborg, 1080 point

Nr. 4 Jan Petersen, 
Fårhus, 1064 point

2. runde
Nr. 1 Aage Juhl, Padborg, 
1154 point

Nr. 2 A. C. Patersen, 
Padborg, 1009 point

Nr. 3 Arthur Beuschau, 
Kollund, 920 point

Nr. 4 Hans Bonde, Bov, 
890 point. ■
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Lad os hente de møbler, du ikke 
længere har brug for
– til glæde for andre

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af 
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt. 
få afhentet. 

1/2 pris på al beklædning og fodtøj 
den første lørdag i hver måned.

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.

Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg. 
Tlf. 3091 3028.

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

Weekendåbent 
efter aftale

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

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

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

FREDERICIA

Glidendeovergangs 
Solbriller

       fra kr. 1500,–*

Enkeltstyrke
Solbriller

       fra kr. 900,–*

Optik Hallmann Aabenraa
Tel: 74623470

Optik Hallmann Padborg
Tel: 74673070

Optik Hallmann Sønderborg
Tel: 74422300

  GRATIS 
     drybag +

undervandskamera

+
SOMMEREN ER PÅ VEJ!
Gør dig klar til solrige dage:

* Tilbuddet gælder til den 30.04.2018, Enkeltstyrkeglas og Glidendeovergangsglas, index 1,5 individuel fremstillet, 
superantirefl eks med hærdning inkl. HIS Stel. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort. Når du køber en 
HIS Solbrille i din styrke får du en Drybag og en undervandskamera gratis oven i købet.

Med brilleglas af høj kvalitet 
fra tyskland

Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Hallmann_17010_Sommeraktion_Inserat_DK_266x75.indd   3 21.02.18   18:45

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

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

Vi ses Tværgade 1B

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

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Vores dejlige forældre
Margit og Christian

har sølvbryllup.
Derfor indbydes familie, venner 

og naboer til morgensang 
torsdag den 8. marts kl. 7:00 

på Pluskærvej 12.
Kærlig hilsen

Cathrine og Henrik

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd   1 17-10-2017   10:04:07

Uændret kontingent i Hopla

Af Dit te Vennits Nielsen

Ved generalforsam-
lingen i Hopla blev det 
besluttet, at der ikke 
sker nogen forhøjelse 
af kontingentet i 2018, 
som uændret koster 275 
kroner. 
Hver torsdag fra kl. 19-20 
er der svømmeundervis-
ning i Bov Svømmehal. 
Træningen starter med et 
kvarters vandgymnastik.

På generalforsam-
lingen blev Hans Erik 
Muusmann genvalgt som 
formand, og Bent Larsen 
og Hanne Holm genvalgt 
som bestyrelsesmedlem-
mer. Reinhard Nowak 
ønskede at stoppe og Aase 
Holm blev valgt som 
ny kasserer. Suppleant 
blev Frederik Hansen. 
Som revisor blev Torben 
Enevoldsen genvalgt. ■

Bestyrelsen i Hopla er truk-
ket i arbejdstøjet.
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Kom og se
mine nye lokaler til 

Åbningsreception
2. marts kl. 13.00 - 17.00

Torvegade 28
i Torvecenteret

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Jeg serverer 
lidt godt til 

ganen

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

ÅBNINGSTIDER: Man- fredag: kl. 10 - 17.30 / Lørdag: kl. 9.30 - 12.30

MASAI

BESSIE

C·RO

2·BIZ

MICHA

MANSTED

SOYACONCEPT

NÜMPH

SOULMATE

MINUS

ONE TWO LUXZUZ

FRANDSEN

ETAGE

CPH SHOES

LISBETH MERRILD

THREE M

QNUZ

JK NECKLESS

DECOY

Modeshow

Entré kr. 50,-
Billetter købes i butikken

Torsdag den 8. marts
kl. 19.00

Kom og vær med til en 
hyggelig aften

Krop Amok
7. årgang på 
Lyreskovskolen og de 
øvrige folkeskoler i 
Aabenraa Kommune er 

inviteret til Krop Amok og 
Mig og min smarte mobil-
telefon i forbindelse med 
SundSkole 2020.

Det foregår i Tinglev på 
Den nationale trivsels-
dag, som er fredag den 2. 
marts.

Der vil både være teater 
og foredrag for eleverne. ■

Fem skarpe til Rie Meyer
Af Dit te Vennits Nielsen

Navn: Rie Meyer 
Schleussner
Beskæftigelse: 
Smykkedesigner
Bopæl: Padborg
Alder: 35 år
Gift med Christian og 
mor til 2 børn

Er du endt der, hvor 
du gerne vil være?
"Jeg er født og opvok-
set i Sønderborg og 
havde aldrig set mig selv i 
Padborg, hvor jeg faktisk 
kun kendte Statoil (nu-
værende Circle K). Men 
da jeg mødte Christian 
og vi flyttede sammen i 
Padborg, fik jeg en helt 
anden mening.

I dag kan jeg hverken se 
mig selv bo et andet sted 
eller have min butik andre 
steder".

Hvad har ændret dit liv?
"Det har for det første 
mine børn. De har givet 
mig en indre ro, og jeg har 
fundet mig selv.

For det andet har det 
været fantastisk at turde 
tage springet og blive selv-
stændig. Jeg startede bu-
tikken op hos min mand 
ved CS Auto, og det gav 
mig så meget selvtillid, at 
jeg nu starter op på egen 
matrikel".

Hvad har været din 
bedste ferie?
"Vi camperer kun her-
hjemme, for Christian 
vil helst holde ferie i 
Danmark. Vi tager hvert 
år vores campingvogn 
med til Jesperhus, hvor 
vi nyder ferien sammen 
med vores 2 børn. Vi har 
en travl hverdag, så derfor 

nyder vi bare at være vores 
lille familie sammen". 

Har du nogen traditioner?
"Jeg har en venindeklub, 
som vi kalder "Dukkerne". 
Vi er 8 piger, som har 
kendt hinanden, siden vi 
var små. Vi har alle spillet 
i Sønderborg Garden. Jeg 
spillede tromme og var 
tamburmajor. 

Vi mødes ca. 10 gange i 
løbet af året, dels til vores 
fødselsdage, og så har vi 
fortsat med at deltage i 
damefrokosten og ringrid-
ningen i Sønderborg, hvor 
vi altid spillede før.

Én gang om året tager vi 
på en forlænget weekend 
for at koble af, hygge os, 
spise god mad og snakke 
om gamle dage. I år skal vi 
til Skotland.

De er alle mine bedste 
veninder, og vi har holdt 
sammen, siden jeg var 9 år 
gammel".

Hvad laver du om 10 år? 
"Dér har jeg stadig mit 
værksted med butik i 
Padborg. Og så er jeg 
kommet ud med min 
egen smykkeserie - "Rie 
Meyer"". ■

Smykkedesigner Rie Meyer
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General 
forsamling

hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. marts
kl. 19.00 på Bov Kro
Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 

formanden, Mads B. Larsen, i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Generalforsamling
For æ ringriens venner 

Torsdag den 5. april kl. 19.00
på Rolighedsvej 2 a, Fårhus

Forslag skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før

HUSK 
OGSÅ

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S

og støtteforeningerne
afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Onsdag den 14. marts fra kl. 19.30
(uge 11)

Dagsorden ifølge vedtægterne

Efter generalforsamlingen følger:

Intruduktion af Nabohjælp i Fårhus og Omegn 
for at imødegå de mange indbrud i den seneste tid, 

installer evt den bye App inden du går hjem! 

Status for Linjeføring af Luftledning Kassø-Frøslev 
og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, 

der skal arbejde med et høringssvar.

Herefter serveres lidt vådt til ganen, samt 
frisksmurte boller med pålæg

Bestyrelserne
www.faarhus.com

Socialdemokratiet i Bov

Møde med folketingsmedlem
TRINE BRAMSEN

ONSDAG DEN 7. MARTS PÅ BOV MUSEUM
KL. 17.00 TIL CA. KL. 18.50

der taler om: 
• Socialdemokratiets asyludspil. 
• Grænsekontrol. 
• Politistationen i Aabenraa lukker, næsten. 
• Straff ens størrelse ved kriminelle handlinger. 
• Kriminel lavalder, forebyggelse. 

Kom og hør og deltag i debatten.
Alle er velkomne

Der serveres kaff e med brød og småkager.
Mødet afholdes i samarbejde med partiforeningerne 

i Tinglev, Lundtoft, Ensted, Rødekro og Aabenraa

 

Bov Lokalafdeling

HUSK

Hyggelig 
sammenkomst 
Søndag den 11. marts fra kl. 12.00 – 15.00

Ældre Sagen inviterer igen til ”spis sammen”
på Smedeby kro, Padborgvej 83, 6340 Krusaa

Menuen består af: Wienerschnitzel med tilbehør og æblekage
Musikalsk underholdning med Knud Andersen ved klaveret

Pris: 75,00 kr. excl. drikkevarer 15,00 kr. pr. genstand

Tilmelding til: Eva Schmidt tlf. 7467 2293/2857 4090 
fra torsdag den 1. marts kl. 12.00

Hvorfor sidde og kede sig derhjemme, når 
man kan hygge sig med andre ude

Stavgang
Starter igen efter vinterpausen 

Tirsdag den 6. marts kl. 9.00 – 11.00 og 
hver tirsdag samme tid vi mødes ved 

Frøslevlejren, Barak 80, Lejrvej, Padborg
Alle kan deltage, tilmelding til Egon Kjær Pedersen tlf. 2939 3674

Årlig kontingent 50,00 kr

Syng sammen
i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov, 6330 Padborg

Torsdag den 1. marts kl. 14.30 – 16.00
Gratis kaffe, medbring selv brød/kage

Alle kan deltage
i Ældre Sagens arrangementer

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Æ Syngbal
på Frøslev Kro

Fredag den 2. marts kl. 19.00
entré kr. 50,-
PROGRAM:

Frøslev Mandskor synger
Middag 2-retters menu - 150 kr.
Kirsebærhavens Husorkester 

underholder
Fælles sange

Tilmelding til Frøslev Kro 
tlf. 74 67 32 04 eller info@froslev-kro.dk 

senest torsdag 1. marts kl. 11
Arrangør

Frøslev Sangforening

Onsdag den 14. marts 2018
kl. 13.30 på Valdemarshus

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende er på valg: 
John Lorenzen, modtager ikke genvalg
Anna-Marie Larsen

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg · Tlf. 73 76 84 67

Den selvejende Institution
VALDEMARSHUS

Generalforsamling

EFTERFØLGENDE:

Kaffe med boller/ost
Lille bankospil - kortpris kr. 5,00

Modeshow med forårskollektion
Af Dit te Vennits Nielsen

Modetøjsbutikken 
Hermann & Sögaard 
holder torsdag den 8. 
marts et flot og inspire-
rende modeshow.

"Vi benytter de samme 
lokale modeller, som vi 
har gjort tidligere. For de 
er super gode og kender 
rumlen", fortæller den 
ene af indehaverne Jonna 
Hermann

Deltagerne får en lille 
forfriskning, og imens 
bliver den nye forårskol-
lektion vist frem på 
catwalken.

Trenden er regnbuens 
farver blandet med lyse og 

friske farver, så man kan 
næsten ikke blive andet 
end i godt humør.

Der vil som sædvanligt 
blive trukket lod på ind-
gangsbilletten om fine 
præmier. ■
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FLENBURG GALERIE · Holm  57-61 · Man.- lør. 9.30-20

WEB sinnerup.de  FØLG OS PÅ  

VORES HELT NYE 

OUTLET 
ER NU FLYTTET NED I DEN  

TIDLIGERE ROSSMANN -BUTIK  
I FLENSBORG GALERIE.

PÅ ET HAV AF VARER  
FRA DISSE  

DEJLIGE BRANDS!

DET GAMLE APOTEK

SPAR MANGE
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Hørt ved Lyren 
Speditionsfirmaet 
Tricolore i Padborg 
har fået tilkendt det 
fine bevis CSR (socialt 
ansvarlig virksomhed). 
Også Børnehuset 
Evigglad Aabenraa, 
som til sommer åbner 
i Bov, har fået tildelt 
beviset.

Indsamlingen til 
fordel for Kræftens 
Bekæmpelse finder sted 
søndag den 8. april. 
Benta Tønder er igen 
koordinator, og er klar 
med informationer.

Oldemorstoft holder 
majfest den 5. maj og 
interesserede kan al-
lerede nu henvende sig 
på museet, hvis man 
ønsker en stand. På 
standen kan man sælge 
lopper, legetøj eller 
kunsthåndværk.

Garagemester Rene 
Poulsen fra Padborg 
Frivillige Brandværn 
har bestået holdleder-
uddannelsen. Han 
kan derfor fremover 
fungere som holdleder 
ved udrykninger.

Bov Sogns Ringrider-
forening samlede Ikke 
mindre end 125 men-
nesker til bankospil 
på Bov Kro, og mange 
gik hjem med en fin 
gevinst.

Heidi Schmidt 
Pedersen fra Padborg 
er blevet nyvalgt 
formand for Bov IF 
Bowling

Der er godt gang i bil-
letsalget til kvindeafte-
nen i Torvecenteret d. 
20. marts. Der er solgt 
omkring 120 billetter, 
siger tovholder Bitten 
T. Haase fra Jensen 
ure-guld og sølv. ■

 

Bov Lokalafdeling

Årsmøde
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 17.00
i Grænsehallerne, Harkærvej, Krusaa

Dagsorden i� g. vedtægterne

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

Opgiv medlemsnummer ved tilmelding

1. afd: Årsmødet – som begynder kl. 17.00
deltager man kun i 1. afd. er det gratis

2. afd. festmiddag som begynder ca. kl. 18.45

består af klar suppe med tilbehør, suppekød
med peberrod sovs og hvad dertil hører.

Så får vi kaffe/the og lagkage

3. afd. underholdning ved Doris Sommerlund 
som begynder ca. kl. 19.30

Pris for hele arrangementet er 100,00 kr. pr. person
Tilmelding til Rita Clausen

fra den 2. marts 2018 – 9. marts 2018
Tlf. 29444916 email: ritaclausen@bbsyd.dk 

NB: Gyldigt medlemskort skal på forlangende 
forevises ved indgangen.

Claus Lund-Olesen
Formand

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

HOLBØL  VANDVÆRK 

Generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2018

kl. 19.30
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2017.
4. Fremlæggelse af budget for 2018.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Behandling  af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

 
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen.

BOV IF
afholder

Generalforsamling
Onsdag den 21. marts kl. 19.30

i Cafeteriet i Grænsehallen.
Der fremlægges reviderede vedtægter til godkendelse.

Se de reviderede vedtægter på vores hjemmeside www.bovif.dk.
Alternativt fremsendes en mail til formanden,

der pr. mail vil sende de reviderede vedtægter retur.
Mail: Betina@ring-jensen.dk

Vel mødt til generalforsamling. 

Pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Social- og sundhedsudvalget har i 2018 øremærket 227.000 kr. 
til aktiviteter, som kan medvirke til at forebygge ensomhed. Mål-
gruppen er ældre borgere over 60 år, der oplever at være uønsket 
alene, og som er i fare for at ende i isolation og ensomhed.

Puljen kan søges af frivillige foreninger, aktivitetscentre, pleje-
hjemmenes bruger-/pårørenderåd og venneklubber.  Der kan 
eksempelvis gives støtte til:
• Fællesspisning, spisevenner og fælles madlavning.
• Arrangementer og aktiviteter på plejehjem, hvor der ud over 
 beboere også sikres deltagelse af borgere fra målgruppen.
• Støttepersoner, der motiverer og tilbyder at følge den ældre til  
 aktiviteten de første par gange.
• Transportudgifter til kollektive hente/bringe ordninger ved 
 deltagelse i eksisterende og nye arrangementer og aktiviteter.

Afvikling af aktiviteter og anvendelse af de tildelte midler skal 
have fundet sted inden udgangen af 2018. Der gives ikke tilskud 
til løn, løbende foreningsdrift, administration samt huslejeudgifter.

På kommunens hjemeside www.aabenraa.dk kan du læse mere 
om puljemidlerne og ansøge om tilskud. Brug eventuelt søgefeltet 
øverst til højre på siden og skriv ”ensomme ældre” – og husk at 
ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 9. april 2018.

Ved spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til Anne-
mette Lindvang på mail: ali@aabenraa.dk eller på tlf. 7376 8336.

131 x 180 mm annonce - Puljemidler Ensomme ældre 2018.indd   1 22-02-2018   13:58:35

Nyt æresmedlem i Kruså Husmoderforening
Af Dit te Vennits Nielsen

Ved generalforsamlingen i 
Kruså Husmoderforening 
blev Christa Hansen, 

Kruså, udnævnt til 
æresmedlem.

Det var en meget glad 
og overrasket Christa 
Hansen, som modtog 
æresbevisningen.

Christa Hansen har 
været medlem af Kruså 
Husmoderforening siden 
1968 og har siddet i besty-
relsen fra 1972 til 1980.

Udover æresbeviset 
modtog hun en flot buket 
blomster. ■

Formanden Giesela Paulsen 
overrakte æresbeviset til 
Christa Hansen sammen 
med næstformanden Tove 
Madsen.
 Foto Heinz Paulsen
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NYHED

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Ser du fjernsyn og hvad ser du?
Af Dit te Vennits Nielsen 

Foto Dit te Vennits Nielsen

Michael Hansen, Frøslev

"Ja, jeg ser gerne fjernsyn 
og i øjeblikket ser jeg 
Badehotellet. Jeg synes det 
er en rigtig god serie med 
gode danske skuespil-
lere. Jeg ser naturligvis 
Nyhederne hver dag for at 
følge med, men hvis der 
er sport på programmet, 
så skruer jeg om på noget 
andet, for det gider jeg 
simpelthen ikke se".

Dion Karing, Padborg

"For tiden ser jeg rigtig 
meget Vinter OL. Jeg kan 
bedst lide at se biathlon og 
ishockey. Jeg holder altid 
med de skandinaviske 
atleter, helst de danske, og 
ellers de tyske, for de er jo 
vores naboer.

Jeg kan også godt lide at 
se aktionfilm, men jeg ser 
aldrig Nyhederne, for dem 
hører jeg i radioen, da jeg 
er lastbilchauffør".

Pia Frederiksen, Hjordkær

"Jeg ser fjernsyn hver dag, 
og jeg elsker at se "Game 
of Thrones". Det er en 
amerikansk serie, hvor 
Nikolaj Coster Waldau 
spiller med. Den er enorm 
god. 

Jeg ser også TV-Avisen 
for at følge med i, hvad 
der foregår. Jeg arbejder i 
Padborg, og mine kolle-
gaer og jeg snakker tit om,  
hvad der er blevet vist i 
fjernsynet.

Jeg ser også gerne sport 
og indimellem en akti-
onfilm, men jeg gider ikke 
se romantiske film".

Anni Jørgensen, Padborg

"Jeg ser tit fjernsyn, bare 
det ikke er sport. Vi har 
2 fjernsyn, for min mand 
elsker at se alt sport, og 
hvis han ser det, så går jeg 
ind til det andet fjernsyn.

Jeg vil meget gerne se 
gode og hyggelige serier, 
såsom Badehotellet. Jeg 
ser også altid Nyhederne 
for at følge med, men jeg 
ser faktisk aldrig tysk tv. 
Det gjorde man jo før 
i tiden, men nu er der 
kommet meget godt på de 
danske kanaler".

Preben Juhl, Bov

"Jeg ser fjernsyn og alt det 
fodbold, der overhovedet 
bliver vist. Jeg følger med 
i Bundesligaen på tysk tv, 
og så ser jeg superligaen 
på dansk tv. Jeg vil også 
rigtigt gerne se håndbold. 
Men Vinter OL ser jeg 
faktisk ikke, for det in-
teresserer mig ikke, kun 
hvis det er Sommer OL.

Jeg ser også gerne 
Nyhederne hver dag. Vi 
har 2 fjernsyn derhjemme, 
men vi sidder næsten altid 
sammen og ser fjernsyn".

Søren Handke, Bov

"Jeg ser faktisk aldrig 
fjernsyn, for jeg læser 
meget i stedet for. Jeg er 
folkepensionist, og jeg 
læser hver eneste dag. Jeg 
foretrækker en god bio-
grafi eller en krimi.

Fjernsyn interesserer 
mig ikke, for jeg synes 
ikke, det er andet end 
genudsendelser. De viser 
altid det samme på alle 
programmer.

Det eneste jeg ser, er 
Nyhederne, for det synes 
jeg er interessant". 

Tak fordi du handler lokalt
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

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

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

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

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

Vi er hjemme ved 22-tiden.

2. påskedag
mandag den 2. april 

Bremen
Ud� ugt til

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

Dr. Bent Borg • Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

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

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

RABATKORT UDSTEDES

RENSERI

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Glæde for ny HH jensen 
butik i Fårhus
Af Dit te Vennits Nielsen

Beslutningen om at 
flytte deres butik fra 
Padborg ud til lageret 
i Fårhus har John og 
Solveig Jensen fra HH 
Jensen ikke et sekund 
fortrudt.
"Vi er simpelthen så glade 
for at få samlet alle akti-
viteterne. Vores personale 
trives også rigtigt godt 
med det, da der er kom-
met mere ro og struktur 
over vores arbejde", for-
tæller John Jensen.

Ved siden af den hyggeli-
ge og lyse butik, der rum-

mer hvidevarer, støvsugere 
med tilbehør, mange slags 
pærer og reservedele, lig-
ger det store lager. Her er 
der plads til forskellige 
hvidevarer, og kunderne 
kan i ro og mag udsøge sig 
netop det, de ønsker. 

"Vi har en god service 

som man ikke kan købe 
på nettet. Kunderne kan 
sagtens finde os, og det er 
nemt at køre hertil", un-
derstreger John Jensen.

Butikken er beliggende 
for enden af Mejerivej, 
som starter i 2. rundkørsel 
efter Lyren.

"Det var bare den helt 
rigtige beslutning vi traf", 
smiler John og Solveig 
Jensen, som samtidigt 
fortæller, at de har oplevet 
en stigende efterspørgsel i 
installations-afdelingen. 

HH Jensen beskæftiger 6 
medarbejdere, som kører 
ud omkring Padborg, 
Kruså og Gråsten og 
foretager alle former for 
el-arbejde og reparationer 
af hvidevarer. ■

John og Solveig Jensen i 
deres nye butik i Fårhus.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Sinnerup åbner 
outletafdeling
Af Dit te Vennits Nielsen

Sinnerup i Galerie 
Flensborg åbner en ny 
outlet-afdeling i den gamle 
Rosmann butik, hvor der 
åbnes op med spritnye 
varer inden for tøj, brugs-

kunst, køkkenartikler og 
småmøbler.

"Vi har simpelthen åb-
net en mærkevare-outlet 
med kendte designs fra 
Rosendahl, Zone, Södahl, 
Det Gamle Apotek, Vila, 
Only samt vores egne 
mærker OPM og Creton 

samt mange andre lækre 
ting", fortæller butikschef 
Henriette Novak, som 
peger på, at varerne er til 
supergode priser.

Outlet-afdelingen åbner 
torsdag den 1. marts. 
Det er sidste etape inden 
Sinnerup i 2019 flytter ind 
i deres egen nyrenoverede 
ejendom i Flensborg lige 
ved siden af Galerie.

"Byggeriet går helt som 
planlagt: Vi glæder os na-
turligvis til næste år, hvor 
alt gerne skal være helt 
på plads", siger Henriette 
Novak. ■

Butikschef Henriette Novak 
og souschef May-britt 
Molge foran det afdækkede 
indgangsparti til den nye 
outletbutik.
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Den Selvejende Institution
Kliplev Hallen

afholder ordinær

Generalforsamling
Torsdag den 15. marts 2018,

kl. 20.00 i hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne.

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

på mail: erbs1@ mail.dk

Forslag skal være formanden i hænde
senest den 7. marts 2018

Kliplev Hallen
Skolegade 13, Kliplev

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

VI VIL
KLIPLEV I 
FREMTIDEN

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 13. marts 2018 
kl. 19.00 I Kliplevhallen

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 5. marts 2018

www.kliplevlokalråd.dk

Støtteforeningen H.P. Sørensens kunstværk
indkalder hermed til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30
på Damms gård

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter
Bestyrelsen

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

Lundtoft Venstre går på medlemsjagt
Af Gunnar Hat tesen

Færre og færre er 
medlem af en vælgerfor-
ening. Det vil Lundtoft 
Venstre gør noget ved.
Venstre-vælgerforeningen 
vil i det kommende år 
igangsætte en medlems-
kampagne for at nye og 
yngre medlemmer til at 
engagere sig i det politiske 
arbejde. Lundtoft Venstre 
har 77 medlemmer, og det 
ligger meget stabilt.

På generalforsamlingen 
i Lundtoft Venstre på 
Damms Gård i Felsted 
omtalte formanden Birgit 
Møller det overståede 
kommunalvalg. Hun glæ-
dede sig over, at Søren 

Frederiksen, Kliplev, blev 
nyvalgt til byrådet, men 
beklagede, at Hans Philip 
Tietje ikke opnåede gen-
valg til hverken regionsråd 
eller byråd. Han har med-

delt, at han ikke ønsker at 
være kandidat igen.  

Genvalg
 Der var genvalg til både 
formanden Birgit Møller 
og den øvrige bestyrelse, 

der består af kasserer 
Anders Jessen, Lorens 
Peder Jørgensen, Brian 
Marcussen, Kirsten 
Billund, Hans Peter 
Knutz, Knud Petersen og 
Karsten Riis Schmidt.

Efter generalforsam-
lingen var der politiske 
indlæg ved folketingskan-

didat Mogens Dall (V), 
Bovrup, og byrådsmedlem 
Søren Frederiksen (V), 
Kliplev. ■

Lundtoft Venstre holdt 
generalforsamling på Damms 
Gård i Felsted.

Et liv med udfordringer
Af Søren Frederiksen

I Kliplev Hallen måtte 

man tage større lo-
kaler i brug, da den 
lokale erhversmand 

Peter Højsager holdt 
foredrag i Kliplev Sogns 
Voksenundervisnings 
foredragsrække.

85 tilhørere var mødt 
op, og fik en spændende 
beretning om, hvordan 
Peter Højsager, der kom 
til Kliplev i 1986, havde 
opbygget sit livsværk 
Scancab til at være en im-
ponerende international 

virksomhed med over 60 
ansatte. Trods succesen 
har han stadig begge ben 
solidt plantet i den søn-
derjyske muld.

Og ikke mindst histo-
rien om personen Peter 
Højsager, der kunne be-
rette om et liv med udfor-
dringer, men hvordan han 
den dag i dag har bevist, at 
flid, ordentlighed og gode 
menneskelige værdier har 
givet det resultat, han ar-
bejder målfast efter. ■

85 mennesker var mødt op 
for at høre den lokale er-
hvervsmand Peter Højsager.
 Foto Søren Frederiksen

Medborgerhuset
Damms Gård

indkalder til

Ordinær
generalforsamling

Mandag den 19. marts
kl. 18.30

Dagsorden i� g. vedtægterne.

Arrangementet starter med fællesspisning.

Yderligere oplysninger om Medborgerhuset 
Damms Gård og bestyrelsen kan fås hos 

formand Troels Olesen, kirstenogtroels@s32.dk

Bestyrelsen
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Side 1-1

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 27. februar til og med fredag den 2. marts 2018.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
Østergade 2

6200 Aabenraa
7468 5109

PR. RULLE

10.-

PR. STK

10.-

PR. POSE

10.-

PR. STK

10.-
PR. STK

10.-

SKARP PRIS

18.-
PR. STK

Kohberg viking 
eller Herkules 
1 kg

Pringles 
Flere varianter 
165 g

Yoggi yoghurt 
Flere varianter 
1 kg

Pågen gifl er
Flere varianter

Dr. Oetker 
ristorante pizza 
Flere varianter

Danske kartofl er
2 kg 

Max 4 stk pr kunde Max 4 stk pr kunde

Årsmøde
i Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa

Tirsdag, den 13. marts 2018 - kl. 18.00
Vi starter med spisning kl. 18.00 

(stegt � æsk og persillesovs)

Årsmødet begynder kl. 19.00 efter 
dagsorden ifølge vedtægterne, og 

derefter fortæller Hans Jørgen Nissen om 
sin cykeltur fra Sicilien til Felsted.

Pris: Medlemmer Kr. 75,00 (spisning ekskl. drikkevarer)

Tilmelding til Inga Petersen tlf. 74 68 05 06 
mail bovrup@hotmail.com eller

Heinrich Petersen tlf. 74 68 73 29
mail Heinrich.Petersen@hotmail.com

Lundtoft Lokalafdeling

V B I F

Varnæs-Bovrup Idrætsforening
afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 

på Sundeved Efterskole, Bovrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Efter generalforsamlingen er VBIF 
vært ved et let traktement.

Vel mødt Bestyrelse
Alle er velkommen

105 kvinder hørte om vægttab
Af Gunnar Hat tesen

Interessen var stor for at 
høre foredraget med Ida 
Holm om kost og vægttab.

Torsdag aften kom hun 
med gode tips til varigt 
vægttab foran 105 tilhøre-
re på Sundeved Efterskole.

Efter det veloplagte 
foredrag blev der serve-
ret landgangsbåde med 
pålæg.

Mødet var arrange-
ret af Bovrup-Varnæs 
Husholdningsforening. ■

105 mennesker hørte 
foredraget med Ida Holm 
om kost og vægttab.
 Fotos Jimmy Christensen 

Uro i Dagli' Brugsen
Politiet måtte forleden 
en tur til Dagli' Brugsen 
i Kliplev, hvor der var 

problemer med to unge 
mænd.

De unge mænd udviste 

en truende adfærd i butik-
ken, og på et tidspunkt 

begyndte de også at kaste 
med ting.

Butikkens videokamera 
filmede optrinet, så poli-
tiet ved, hvem de skal have 
fat i. ■

AFSKEDSRECEPTION
Menighedsrådet holder en lille afskedsreception med 

kaffe og rundstykker for vores kirkesanger 

Vibeke Andresen i konfirmandstuen ved Kliplev Kirke. 

Receptionen holdes efter gudstjenesten og begynder

Søndag den 4. marts kl. 9.45.
Vibeke har været ansat ved Kliplev Kirke siden 2007

Med venlig hilsen
Menighedsrådene

Guldbryllup i Felsted
Af Sven Zachariassen

Ella og Hans Juhler, 
Møllevej 8, Felsted, har 
fejret guldbryllup.
For 50 år siden blev Ella 
og Hans Juhler gift. Ella 
kom fra Stubbæk og Hans 
fra Møllevejen i Felsted. 

I mange år drev de 
sammen slægtsgården 
på Mølle vejen. For en 
del år siden overlod de 
gården til sønnen Jes 

og svigerdatteren Helle. 
Ella og Hans flyttede på 
aftægt på Møllevej 8 i 
Felsted. Hans fik godt job 
hos Dansk Tysk Land-
brugs Investering (DTL) i 
Padborg og vikarierer en 
gang imellem dernede.

Ægteparret har igennem 
mange år været aktive 
omkring oprettelse af 
den tyske skole i Felsted, 
Schützen verein og Wald-
kindergarten i Nørballe. 

Herudover var Hans i 
37 år et aktivt medlem af 
Felsted frivillige Brand-
værn. Hans var ked af det, 
da værnet i Felsted blev 
nedlagt. Heldig vis bygges 
der nu på den tidligere 
tomt på Møgel mose vej. 
Hans sælger årbøger for 
Historisk Fore ning for 
Felsted Sogn på Mølle-
vejen og i Felsted skov. 
Hans er en af de dygtigste 
sælgere, som får afregnet 
først. 

I 2010 var Hans med 
til at oprette Sten lauget 
6223 Felsted og er laugets 
finansminister. Herudover 
har Hans været med til at 
indvie stenen for Nør balle 
og for den 55. breddegrad 
ved Bakkely. 

Hans og Ella er et par 
rigtige foreningsmen-
nesker. De arbejder uden 
honorar og er aldrig bange 
for at give en hjælpende 
hånd med i nabolag eller 
for Felsted. De er også 
engagerede i Bovrup 
Pleje center.■ 
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