Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 10

10. årgang

RENOVERINGSOPGAVER
TIL LAVPRIS FØR

GRÅSTEN ∙ PADBORG

− Fraflytningslejligheder
− Ombygning af
badeværelse & køkken

Delikatessen tilbyder

EFTER

− Maleropgaver

SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

6. marts 2018

− Brolægning &
Ejendomsservice

JYSK RENOVERING

FREDAGSTILBUD
FR A KL. 10.00

Telefon 50 27 16 00

Pr. stk.

www.jyskrenovering.dk

VI KØRER OVERALT

20,-

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

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

ÅBNINGSTIDER

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

GULV- & GARDINBUSSEN
Ring og få en
aftale med Claus

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver:
✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse
med momsindberetning, skattebetaling mv.

HUSK

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

vores Gardinbus
kommer overalt

TLF. 2254 3474 · GRAASTENTAXA.DK

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold
✔ Assistance med bogholderiopgaver
✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

IT salg, service og support
til virksomheder og private

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

Fliser

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

Ring til Allan Greve på

25 46 00 55

TILSTANDSRAPPORTER
ENERGIMÆRKER

Inkasso
Tvangsauktioner
Konkursbegæringer

Afhentningstilbud

Hver dag

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

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

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

EL-RAPPORTER

009 74 65 15 67
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten ·mTlf.
mail@1747.dk · www.1747.dk
2

75 05 8

4 47 .flT

75 05 8

4 47 .flT

gnillitsd

u-dab

74 05 8

4 47 .flT

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

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk
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SLAGTEREN TILBYDER LÆKKER

MENU TO GO
bestående af:
Lækre bøffer,

vælg mellem flere varianter

Lækre salater

TILBUD
GÆLDER
TORSDAG,
FREDAG OG
LØRDAG

vælg mellem flere varianter

Lækre kartofler
flere varianter

Brød
Vin

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket
blandet fars

SLAGTEREN TILBYDER
Gyros

Pr. kg

SLAGTEREN TILBYDER
Roastbeef

Pr. kg

49

Pr. 1/2 kg

49

95

49

95

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse
fra Als Pølser

100,-

Pr person
Kun kr.

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostplatte

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød
m/ 3 slags pålæg
& ost

NOK TIL
2 PERSONER

Pr. stk.

59

95

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

Pr. stk.

Pr. stk.

69,-

30,PA DB OR G

Løs vægt
slik
Pr. 100 g

ER
TILBUD GÆLD
FREDAG

Gerne mod
forudbestilling

7

95

Tapas til 2 personer
inkl 1/2 baguette og rugchips

kr.

195,-

OBS: Torsdag, fredag og
lørdage på bestilling!
Tlf. 74 67 33 34

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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Blå Cirkel
kaffe
500 g

Coop pizza

Buko smelteost

DYBFROST
Vælg mellem deep pan pepperoni,
kebab, skinke & ost, mozzarella
eller pepperoni
340-419 g

vælg mellem
reje, skinke,
champignon,
pepperoni
eller bacon
250 g

FRIT VALG
FRIT VALG

Pr. pk.

24

95

Pr. stk.

Pr. stk.

10,-

8,-

Spangsberg
flødeboller

Knorr
saucer

Cheasy
skyr

Flere varianter
Frit valg

flere varianter
80-102 g

Vælg mellem
naturel
eller vanilje
1 kg

Pr. æske

20,-

BEGR ÆNSET
PARTI

FRIT VALG

FRIT VALG

Pr. pk.

Pr. pk.

10,-

19-

FRUGT/GRØNT TILBYDER
LammefjordsSnackpeber,
kartofler
”Smag forskellen”

BLOMSTERAFD. TILBYDER
3-grenet
Begonia
Gul eller
chrysanthemum

Danmark
kl. 1,
1,5 kg.

Gul

Spanien
kl. 1

Pr. pose

12,-

Pose m/ 2 stk.

12

95

orange

Pr. stk

Pr. stk.

15,-

20,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 6. marts til og med lørdag den 10. marts 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten

-

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

-

Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Gudstjenester og andre aktiviteter

Activated i Gråsten Slotskirke

Torsdag den 8. marts

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.

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

Spændende sognerejse!
Gråsten-Adsbøl menighedsråd
arrangerer en sognerejse til Israel og
Palæstina fra den 31. oktober til den
5. november 2018.
Se særskilt annonce i næste udgave af
Gråsten Avis.

Du kan stadig
nå at købe
billet!!!!

Program kan rekvireres hos formand
Helle Blindbæk på hebl@privat.
dk eller mobil: 4040 6077 eller på
Kirkekontoret.
Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

LEJLIGHED I GRASTEN
Flot lejlighed i 1. række med panoramaudsigt over vandet
Lejligheden fremtræder lys og har overdækket terrasse.
Der er udsigt over vandet fra næsten alle rum.
Der er elevator i bygningen. Indrettet med:entre, åbent køkken
i forbindelse med opholdsstue og udgang til terrasse, værelse
også med udgang til terrasse, soveværelse m. skabsvæg,
badeværelse med hvidevarer, depotrum billig opvarmning,
kort afstand til Sønderborg, Flensborg og Aabenraa
Husleje kr. 6.500,- + forbrug.
Ingen husdyr

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63

Det er lykkedes museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff fra Oldemorstoft at redde de gamle Gråstenæbletræer.


Sejrsvej 60, Rinkenæs - 6300 Gråsten

Tlf.: 88 37 76 67

20% ONLINE RABAT:
www.PizzaVenezia6300.dk

Alleog
ugens
dage fra:
Åbningsudbringningstider:

kl.:
16:00
Alle ugens
dage
fra -kl.21:0
16:00 - 21:00
Sommerperiode: 01-06 / 30-09 fra kl.: 11:00 - 22:00

Gratis
udbringning
indenfor
6 KM
Gratis
udbringning indenfor
6 KM
-- Længere
væk end
end66km,
km,efter
efteraftale
aftale
Længere væk

EatMore.dk

“Bestil din mad online”

Foto Søren Gülck

Ældste Gråstener
æbletræ blev reddet
Af Søren Gülck

De ældste Gråsten
æbletræer kan føres helt
tilbage til 1700-tallet.
De blev indført til slotsbyen af hertugslægten
Ahlefeldt, og blev henholdsvis dyrket i slottets
orangeri og i en tilstø-

dende æblelund i det område, vi i dag kender som
Vandholm.
Enkelte af æbletræerne i
æblelunden har overlevet
utallige generationer.
De gamle træer har fornyet sig selv netop fordi
de har ligget. Derfor har
æbletræernekunnet slå
nye rødder, alt mens den

gamle stamme for længst
er gået til.
Træerne har ligget delvist beskyttet, indhyllet
i brombærkrat og anden
bevoksning, hvilket har
været medvirkende til
at beskytte og støttet
grenene.
Træerne er de absolut
ældste man kender til, og

for at redde de gamle og
ældste gener, har man i
disse dage klippet podekviste af til opformering.
Såfremt podningen
lykkedes, vil den ældste
generation af de gamle
Gråstenæbletræer være
reddet for eftertiden.
Det er museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff
fra Museum Oldemorstoft
i Bov, der er initiativtager
til redningen og opformeringen af den gamle
æblesort. ■
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Fødselsdagsfest

& GODE TILBUD
KIG IND OG LAD DIG FRISTE

Spar

FÅS KUN HOS

25%

✔

DANSK

MØBLÉR

Manzano sofa
3 + 2 pers.

TJEK
HYNDEN

PRODUCERET

NU

9.999,-

SPAR 9.999

PÅ ALT CLASSIC LINE

Spar

50%
PÅ MANZANO
SOFA

Mexico sofa 3 pers.

NU

7.831,-

✔

TJEK
HYNDEN

SPAR 2.611

Spar

Mille spisebordsstol

NU

499,-

SPAR 500

50%
PÅ SPISEBORD

Modena spisebord

NU

3.499,-

SPAR 3.499

Blokhus spisebord

Spar

NU

50%

4.999,-

SPAR 4.999

INTROPRIS
Matera hjørnesofa
med 2 stk. el-recliner

NU

25.999,-

SPAR 8.989

Matera hjørnesofa
Model U255 monteret med sort okselæder
på alle slidflader, i dessin Denver. Ben i metal.
Koldskum i sæde. L347 x D278 cm.
Kan vendes. Normalpris 34.988,Kan også leveres i L278 x D278 cm.

Spar

25%
PÅ MATERA
SOFA

NYHED
www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15
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Fuldt hus til modeshow hos Bruhns
Af Lene Neumann Jepsen

Det var ikke første gang
Gitte Bruhn holdt modeshow for hendes kunder
og andre interesserede.
Men billetsalget gik så
godt, at hun var nødt til
at stoppe ved knap 60
solgte billetter.

”Så har alle mulighed
for at spejle sig i vores
modeller og kan se at vi
har noget i butikken til

enhver type”, fortæller
Gitte Bruhn.
Imens modellerne gik
langs den improviserede

catwalk i Bruhns butik i
Ulsnæs Centret, forklarede Gitte Bruhn, hvad
modellerne havde på og

hvordan tøjet ellers kunne
sammensættes.
I pausen blev der trukket lod blandt gæsterne.
De kunne vinde præmier
fra butikken og endda et
gavekort på 500kr.

Kathrine Svane
Christiansen fra Ullerup
havde taget sin mor med
ind til modeshowet.
”Det var en super aften,
hvor vi fik masser af inspiration til forårets farve- og
tøjvalg. Og så var det
en hyggelig oplevelse
med mange gode grin”,
siger Kathrine Svane
Christiansen. ■

”Jeg er overvældet over
interessen, men jeg vil
gerne sikre, at der er en
god plads til alle gæster og
at alle kan få en god oplevelse” siger Gitte Bruhn.
Catwalk
Og en god oplevelse fik
gæsterne, der blev budt
velkommen med et glas
bobler og luksuschokolade inden showet gik
løs. Ligesom der også var
sikret, at der var noget for
en hver smag. Modellerne
til modeshowet bestod af
kvinder i alderen fra 30
op til 80 år og forskellige
typer kvinder.

Sønderhus
Ferieboliger

Kvinderne så den nye
forårskollektion hos Bruhns.


soenderhus.dk
nordhaus.dk

Middag for 2

Søger sommerhuse
til udlejning
•
•
•
•

Foto Lene Neumann Jepsen

-med udsøgt vin
Oksemørbrad

Lokale
Professionelle
Lav provision: 24-32%
50% rabat til nye
udlejere de første
12 måneder

Smørbagte kartofler m. parmesan
Årstidens grønt
Bearnaise sauce
1 fl Barolo

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

849,For 2 personer
Husk bordbestilling

Gavekort
Husk vi modtager GAVEKORT fra:

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

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • +45 74 65 09 49 • www.benniksgaardhotel.dk • info@benniksgaardhotel.dk
Oplag: 16.232 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

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

www.graastenavis.dk
redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk
Grafisk arbejde

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Fotograf

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.

Ingrid Skovbo
Johannsen

Søren Gülck

Jimmy Christensen

Telefon 23 80 12 54

Telefon 29 25 95 50

gulck@graastenavis.dk

Claus Frederiksen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 31 17 05 27

Telefon 23 23 73 37

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

lnj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Tove Hansen
Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Kommunikationskonsulent
Lene Neumann Jepsen

Mediekonsulent

Reporter

Bettina A. Jessen

Reporter

Pia Koch Johannsen
Telefon 24 64 35 01
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- en bid bedre!

,-

40
SPAR

Smagfulde og saftige
kyllingefileter.

12 stk.

kr. 200,Flere varianter

Lækre og sprøde
snackpølser.

Serveringsforslag
Cuvette i flødesovs

Pr. pk.

kr. 20,-

Marts
aktiviteter
På ENJOY RESORTS MARINA FISKENÆS er der noget at
komme efter for alle. Her finder du forkælelse til både krop
og sjæl med mange aktiviteter. F.eks. badeland, wellness,
spa og restaurant.

Tilbud uge 10 - fra tirsdag d. 6/3 til og med lørdag d. 10/3
Find os på:

Her kan betales med:

Der er altid en anledning....

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

Hver søndag

BRUNCH &
WELLNESS
Start dagen med en lækker
brunch kl. 9:00-11:00
og efterfølgende wellness

269

DKK
inkl. brunch, entré til wellness,
badekåbe, tøfler
og saltpeeling
Hver onsdag og fredag

Hver onsdag

SPIS HVAD
DU KAN...
I RESTAURANT FISKENÆS
kl. 18:00-20:00

99

DKK
• 7/3 Flæskesteg
• 14/3 Stegt/Paneret
Flæsk
Hver dag

MÅNEDS
TILBUD

VELVÆRE
AFTEN

I WELLNESS
Hot Stone massage (50 min)

I WELLNESS KL. 18:00-22:30

DKK
inkl. entré til wellness,
badekåbe og tøfler

279

Fra
DKK
inkl. entré til wellness, lækker
let buffet, badekåbe
og tøfler

585

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • Tlf. +45 7365 0033

www.enjoyresorts.dk
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1-dags bustur til

Skønne Samsø
2. pinsedag mandag den 21. maj
Efter opsamling kører vi til Hou, hvor
vi tager med færgen til Samsø. Om bord
nyder vi en lækker 2-retters menu.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil den lokale guide
fortælle en masse om øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader,
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Pris kr. 695,Inkluderet: Bus, rundstykke og kaffe,
færgeoverfart, 2-retters middag, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.

kr.

695,-

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

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

BovAvis

Ønsker du en fleksibel hverdag
i et job, du selv kan være
med til at skabe?
Vi søger en engageret deltids kollega på deltid, der har lyst til at medvirke
til at præge dagsordenen og udviklingen i vores lille arbejdsomme
team. Vi bliver motiveret af kontakten og samværet med unge
mennesker og det er et must, at du har det på samme måde.
Du er positiv og det ligger dig på sinde at yde en top
service for vores kunder – de unge kollegianere.
Da vi er et internationalt fællesskab, er det en nødvendighed,
at du kan kommunikere på engelsk.
Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt venligst kollegiechef Niels Møller,
Kollegiernes Kontor, Skovvej 20, 6400 Sønderborg for yderligere informationer.
Telefon +45 74 18 73 21

Mail niels@k64.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig og snakke nærmere om,
hvordan du kan bidrage til vores team.

Skovvej 20 ·

6400 Sønderborg

Skuespilleren Lars Thiesgaard læste nogle af Prins Henriks digte op på dansk. Foto Søren Gülck

200 mennesker
mindedes Prins Henrik
Af Gunnar Hattesen

Bon voyage. Gråsten
tog søndag afsked med
Prins Henrik i Gråsten
Slotskirke.
Sognepræst Hanne
Beierholm Christensen
tog i sin prædiken udgangspunkt i det romerske

udtryk "Memento mori"
- Husk du skal dø.
Hun nævnte, at Prins
Henrik var afklaret med
døden.
"Han tænkte på den hver
dag, har han sagt - ikke
som en trussel eller noget,
man skal frygte, men i
accept af, det er noget, der
hører til", sagde Hanne
Beierholm Christensen i

sin meget personlige og
bevægende prædiken.
Skuespiller Lars
Thiesgaard læste Prins
Henriks digte op på
dansk.
Formand for GråstenAdsbøl Menighedsråd,
Helle Blindbæk, var glad
for den store opbakning til
mindegudstjenesten. ■

Olsen Banden 50 år
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 fleste af Olsen Banden-filmene blev
indspillet. Vi ser kulisser fra filmene, 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.
Kaffen indtager vi på Svogerslev Kro, og
derefter ser vi Roskilde Domkirke, hvor de
fleste danske konger ligger begravet.
Pris kr. 695,- som incl. bus, rundstykke,
middagsmad, entre og guide på Nordisk Films
studier, kaffe og besøg i Roskilde Domkirke.

Særudstilling
Lørdag den
7. april
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

BovAvis

Tilmelding på
tlf. 2116 0683.
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Knud Erik Heissel har atter overtaget dagrenovationen i Sønderborg Kommune.

Foto Søren Gülck

K. E. Heissel fjerner atter skraldet i Sønderborg Kommune
Af Søren Gülck

De nuværende skraldemænd fortsætter arbejdet, selv om Sønderborg
Kommunes renovation
er blevet overtaget af K.
E. Heissel i Gråsten.

Efter fem års pause er
vognmand Knud Erik
Heissel igen tilbage for at
udføre dagrenovationen i
hele kommunen.
Knud Erik Heissel har
siden 1981 varetaget
dagrenovationen i områ-

det, men tabte opgaven
under en licitation i 2012
licensen til Meldgaard i
Aabenraa.
"Efter en ny udbudsrunde gældende for fem år
er vi igen tilbage. Det betyder, at vi nu kører dag-

renovationen i Tønder og
Sønderborg Kommune, og
er igen den største aktør
i Sønderjylland", siger en
tilfreds Knud Erik Heissel,
som er glad for at kunne
begynde opgaven med
folk med lokalkendskab.

"Vi har kunnet sige
velkommen til en række
nyde medarbejdere.
Derudover er medarbejdere, der i mellemtiden
har arbejdet med affaldssortering, igen kommet på
hjul", fortæller Knud Erik

Heissel, der har opbygget
en ny flåde på 24 lastbiler,
der er bemandet med 58
medarbejdere. ■

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!
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BACK TO THE ROOTS
MUSIKFESTIVAL
16. – 18. MARTS
BENNIKSGAARD ANNEKS

Af Søren Thygesen Kristensen

(den gamle ungdomsskole)
Sejrsvej 100 Rinkenæs

I 2016 fik de to brødre
Thomas Eoin og Brian
O’Driscoll fra Skelde
idéen til at lave en
musikfestival.

PROGRAM
SALEN FREDAG

15:30 Dørene åbnes
16:00 Skolekoncert med RayRay, Green Forest Pipe Band og børn fra Rinkenæs Skole
(Fri entré for alle til skolekoncerten og åbningstalen)

17:00 Åbningstale ved Borgmester Erik Lauritzen
(Ønsker man at blive efter åbningskoncert og tale, kræver det billet til festivalen)

18:00
19:40
21:30
23:30

Heartlands (DK/CH/ISL)
Drones & Bellows (D/DK/SCO)
Neanders (DK)
Zerox Band (DK)

CAFÉEN FREDAG
17:20
18:40
20:30
22:30
00:00

Lady of the House (DK)
Nigel Ray Beck (UK)
ESSEKvartet (DK)
Christian Gleesborg (DK)
En overraskelse

RAMBLAEN FREDAG
17:15

Speakers- & Buskers Corner

17:15

Den Røde Stol – Festivalens hyggelige Video Voxpop
– sig din mening eller send en hilsen.
I løbet af dagen vil der blive skabt Back to the Roots kunstværker i Living Art området
på scenen i Ramblaen. Der vil være forskellige boder med lokale producenter, og i
merchandisestanden kan man møde de optrædende og købe deres CD’er

(Se plan over musik og indslag på festivaldagen i Rambla området i Teatersalen)

17:15

BENNIKSGAARD ANNEKS LØRDAG

10:00 Guitar workshop med Perry Stenbäck(S). Har man armbånd til festivalen (gæster,
musikere, frivillige) har fri adgang til guitarworkshoppen. Hvis ikke, koster det 100 kr.
pr. deltager.

SALEN LØRDAG
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
00:00

Ewan Macintyre Band (CAN/SCO)
Singers in the Round (Forskellige optrædende)
Kalüün (D)
Downtown Dynt (DK/IRL)
Tom Brakl & Friends (UK/IRL/CAN/SCO/DK/S)
The Raggedy Anns (DK)
The Great Malarkey (UK)

En festival som skulle
præsentere såkaldt roots
musik, og som skulle
ligge på den jyske side af
Alssund. Cirka 70 frivillige blandt brødrenes
netværk blev samlet, og så
gik man ellers i gang med
forberedelserne.
Kun få af de medvirkende havde tidligere prøvet at stable en festival på
benene fra bunden; men
med alles forskellige kompetencer og en fantastisk
støtte fra især Bent Jensens
fra Linak og Mads Friis
fra Benniksgaard lykkedes
det at afholde den første
Back to the Roots festival
på den gamle ungdomsskole i Rinkenæs, nu
Benniksgaard Anneks, i
marts 2017. Endda med
borgmester Erik Lauritzen
til at holde åbningstalen.

også afholdt guitarworkshop under ledelse af den
svenske multimusiker
Perry Stenbäck, fremvist
lokalt producerede fødevarer, som man kan købe
og malet kunstværker
her og nu på stedet, der
vil blive afholdt auktion
over søndag med Stephan
Kleinschmidt som
auktionarius.
På det musikalske område er festivalen delt
tematisk op hver dag.
”Festlig fredag” indledes
med en helt speciel gratis
koncert, hvor eleverne fra
Rinkenæs Skole vil synge
under ledelse af københavnske RayRay samt åbningstale afholdt af borgmester Erik Lauritzen.
Derefter er der lagt op til,
at gæsterne ikke kun skal
lytte til musikken – men
også danse. De lokale
bands Neanders og Zerox
vil med henholdsvis
funky New Orleans jazz
og 1960’er inspireret soul
musik uden tvivl anspore
til det.

St. Patricks Day
Lørdag er St. Patrick’s
Day i Irland, så det vil
musikken bære præg af.
Lige fra bandet Kalüün fra
Føhr, der synger på frisisk, til de forrygende og
fandenivoldske The Great
Malarkey fra London, der
har et uovertruffent sceneshow. Og der vil selvfølgelig være irsk Guinness øl i
hanerne.
Sønderjysk dag
Søndag er sønderjysk dag,
hvor blandt andre Mark
& Christoffer, Rinkenæs
Brass Band og De Nordalsiske spillemænd vil
underholde – og der vil
være Back to the Roots
kaffebord.
Check både hjemmesiden www.bttr.dk og Back
to the Roots på Facebook
for yderligere og mere detaljerde oplysninger.
Benniksgaard Hotel vil
under hele festivalen stå
for både frokoster og aftenmenuer, som kan købes
til fornuftige priser. ■

Stort musikprogram
Selv om al begyndelse er
svær, så havde de frivillige
fået så meget blod på tanden, at man i sommeren
2017 begyndte at forberede endnu en festival til
afholdelse fra d. 16. til
d.18. marts 2018 samme
sted.
Der vil ikke kun blive
præsenteret musik; men

CAFÉEN LØRDAG
11:00
13:10
15:10
17:10
19:10
21:10
23:10

Back to the Roots – en
musikfestival i Rinkenæs

Ben Turner (IRL)
Virgo Son (DK)
Tullamore Tales (DK)
Michaut/Perkins (US/F)
Ronald Mossom Band m. Perry Stenbäck (DK/S)
Urt (DK)
Benjamin Aggerbæk (DK)

RAMBLAEN LØRDAG
11:00
11.00
11:00
11:00

Lemvig Sea Shanty kor (DK)
Green Forest Pipe Band (SCO/DK)
Speakers- & Buskers Corner
Den Røde Stol – Festivalens hyggelige Video Voxpop
– sig din mening eller send en hilsen.
11:00 I løbet af dagen vil der blive skabt Back to the Roots kunstværker i Living Art området
på scenen i Ramblaen. Der vil være forskellige boder med lokale producenter, og i
merchandisestanden kan man møde de optrædende og købe deres CD’er
23:10 “Grænseland” (Allan Davies Madsen & Søren Kruse) – Spoken Word

SALEN SØNDAG
11:00
11:10
11:50
12:00
12:10
13:00
13:45
14:10
14:50
15:00

Årets Back to the Roots Kunstværk offentliggøres
Rinkenæs Brassband (DK)
Stephan Kleinschmidt åbner kaffebordet
Det store Back to the Roots Kagebord
Mark & Christoffer (DK)
De Nord-Alsiske Spillemænd (DK)
Auktion på Back to the Roots Kunstværkerne. Auktionarius: Stephan Kleinschmidt
Mark & Christoffer (DK)
Green Forest Pipe Band (SCO/DK)
Afslutningstale

Erik Lauritzen åbner festivalen.Arkivfoto

ÅBNINGSTIDER I UGE 11
Mandag . . . . . . .kl. 8.00 - 13.00
Tirsdag . . . . . . . .kl. 8.00 - 13.00
Onsdag . . . . . . . .kl. 8.00 - 13.00
Torsdag . . . . . . . .kl. 8.00 - 13.00
Fredag . . . . . . . . .kl. 8.00 - 13.00
Kun med tidsbestilling

Benniksgaard hotel står for salg af frokost og aftenmenu m.m.
Partoutbillet til alle dage kr. 595,- plus gebyr
Fredagsbillet kr. 295,- plus gebyr – lørdagsbillet kr. 395,- plus gebyr.
Billetsalg på www.billetten.dk og i døren.

Se også www.bttr.dk

Ulsnæscentret Gråsten · Tlf. 74 65 21 11
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THE GREAT MALARKEY(UK) - THE RAGGEDY ANNS(DK) - NEANDERS(DK)
DRONES & BELLOWS(D/DK/SCO) - ZEROX BAND(DK) - KALÜÜN(D)
SINGERS IN THE ROUND(VAR) - URT(DK) - DOWNTOWN DYNT(DK/IRL)
TOM BRAKL & FRIENDS(UK/IRL/CAN/SCO/DK/F) - NIGEL RAY BECK(UK)
RONALD MOSSOM BAND(DK) - ESSEKVARTET(DK) - CHRISTIAN GLEESBORG(DK)
RINKENÆS BRASSBAND(DK) - TULLAMORE TALES(DK) - BEN TURNER(IRL)
HEARTLANDS(DK/CH/ISL)
- VIRGO SON(DK) - MICHAUT/PERKINS(US/F)
HEA
MARK & CHRISTOFFER(DK) - DE NORD–ALSISKE SPILLEMÆND(DK)
LADY OF THE HOUSE(DK) - EWAN MACINTYRE BAND(CAN/SCO)
BENJAMIN AGGERBÆK(DK) - GREEN FOREST PIPE BAND(DK/SCO)
GRÆNSELAND(DK) - LEMVIG SEA SHANTY KOR(DK) RAYRAY(DK)
MEAN OLD MEN(DK) - PERRY STENBÄCK(S)

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
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Hvis din bil
kunne vælge

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

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

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

Gisselmann

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

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

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

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

Annonce.indd 1

Egernsund Malerforretning

v. Lars Festersen
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

28-01

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

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

Find din håndværker her

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

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

Claus: 2019 8158 | Kjeld: 2019 8159 | Tlf: 7465 1651
INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16
- Erhvervsret
- Kontrakter herunder
internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning
- Bestyrelsesarbejde
- Klyngespecialist
DIT SERVICE. GRÅSTEN 28/08/13 10:19 Side 1
- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Procedure
Hans Henrik Fischer
Niels Erik Nielsen

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

BENT
CHRISTENSEN
Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

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

Tak fordi
du handler
lokalt

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

www.fischer-advokatfirma.com

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

�

WEEKENDLEJE

÷50%
på dag nr. 2

GKV
AUTO

Service og
reparation af
alle bilmærker

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

www.el-teknik.dk

www.gkv-auto.dk

Gratis
lånebil

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

Kollektions
VI GØR PLADS TIL
NYE VARER

SPAR

40-60%
PÅ UDVALGTE
UDSTILLINGSMODELLER
I BUTIKKEN

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

Der tages forbehold for svigtende leverancer, udsolgte varer, afgiftsforhøjelser, devaluering samt trykfejl.
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KVINDEMESSE 2018
Torsdag den 15. marts kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten

Jeg lever det liv
jeg elsker
– gør du?
Frygter du for din sundhed?
Mød mig på kvindemessen i
Gråsten og få den bedste hjælp
… en smart start!

Padborg
Shopping

Konferencier

Natasja Crone

NU
LIGE

SOMMER
NYHEDER

Kom og besøg vores stand på
Kvindemessen
i Ahlmannsparken

Vi fører hele
sortimentet
fra

Altid mindst
15 kvaliteter
på lager

Drømmene blir til virkelighed

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Optimism 2day

Majlinda Genèe Schmidt
Personlig health mentor og livscoach
Tlf. 53 80 02 59
www.optimismtoday.info

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

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

2
for
1
2
for
1
2 for 1
på massevis
af mærkevarestel
på massevis
Købpå
en brille
og få en ekstra
massevis
af
mærkevarestel
brille med i prisen.
af
mærkevarestel
Køb en brille og få en ekstra

Gråsten blomster
Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Kom ind og få en brillesnak
på Kvindemessen

LIGE NU!
LIGE
NU!
LIGE NU!

Byd foråret velkommen

BLOMSTER

CHOKOLADE

VIN, ØL & SPIRITUS

BESØG OS PÅ KVINDEMESSEN
KIG FORB
OG OPLEVI
DETTE FL
MESSETILOTTE
BUD

*
*
*

brille
med
prisen.
Køb en
brille
ogifå
en ekstra
brille med i prisen.

*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.

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
Slotsgade 4 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 2516
WWW.PROFILOPTIK.DK
PROFIL OPTIK GRÅSTEN
SlotsgadePROFIL
4 · 6300
Gråsten
· Tlf. 7465 2516
OPTIK
GRÅSTEN
SlotsgadeWWW.PROFILOPTIK.DK
4 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 2516

GAVER

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

KVINDEMESSE 2018

Torsdag den 15. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN
Husk vores

PRØV NOGLE AF
VORES LÆKRE
VICHY
PRODUKTER

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

Tyrkisk, Yoga,
Kæreste, Thai eller
Saunagus aften…
Se mere på enjoyresorts.dk
under aktiviteter..

GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

Mød os på
kvindemessen
0

Vi deltager på kvindemessen
Kig forbi vores stand på kvindemessen, hvor du får inspiration 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

Torvet 9 · Gråsten · Tlf. 61 60 74 00

VIN · CHOKOLADE · GAVER · IS · SOUVENIRS

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

Vi deltager i kvindemessen med

MØD OS PÅ MESSEN

Masser af forårsnyheder
i smart modetøj

hvor vi præsenterer
smykker fra

Kom og se
de flotte varer!
Åbningtider

Mandag-torsdag 10-17.30

Fredag 10-18 · Lørdag 10-13

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

Hår · Mode · Hudpleje

Mød os på KVINDEMESSEN
Se vort udvalg
af Aloe Vera

÷10
%
på alt
KUN denne aften

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

Slotsgade 7, Gråsten • tlf. 61 38 86 34
mail: satosi@bbsyd.dk • Sönnichsen Ure & Smykker
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Torsdag den 15. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Husets Frisør sender hele holdet til Düsseldorf
Af Lene Neumann Jepsen

Karina Hansen tager alle
fem medarbejdere fra
Husets Frisør med til Top
Hair messe i Düsseldorf i
denne uge.

opleve på deres stand i
Ahlmannsparken torsdag
den 15. marts.

”Man kan prøve noget
forskelligt hos os og vi
har nyheder med fra

vores mærker. Men de
nærmere detaljer skal
være en overraskelse for

gæsterne”, siger Karina
Hansen, der glæder sig
sammen med hendes fem

medarbejdere at hilse på
alle omegnens kvinder til
Kvindemessen. ■

Sammen med udstillere
og gæster fra hele verden
skal holdet bag Husets
Frisør blive klogere på nye
tekniker og suge viden til
sig indenfor hår, beauty og
make-up.
”Vi deltager alle i forskellige workshops og kurser
i løbet af dagene. Når vi
så kommer hjem, holder
vi kurser for hinanden.
På den måde får alle det
bedste ud af vores tur”,
fortæller Karina Hansen.
Når holdet er tilbage i
Gråsten står det på forberedelse af Kvindemessen.
Karina Hansen vil dog
ikke røbe, hvad man kan
Karina Hansen glæder sig til
at lære nye teknikker hun kan
tage med hjem til kunderne.


Foto Lene Neumann Jepsen

KVINDEMESSE
2018
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

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

Padborg
Shopping

Natasja
Crone

KVINDEMESSE 2018

Torsdag den 15. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Apoteket kan meget mere end medicin
Af Lene Neumann Jepsen

Når man går ind i Gråsten
Apotek, er hylderne fyldt

med meget mere end piller
og plastre.
Britt Bentzen er uddannet pharmakonom, men

sælger også anden medicin på Gråsten Apotek.
”Et apotek har meget
mere at byde på i dag”
siger Britt Bentzen og pe-

ger på reolerne fyldt med
hudplejeprodukter. Der er
både apotekets eget mærke, men også mere kendte
mærker i hylderne.

Britt Bentzen og Camilla fra
Gråsten Apotek med
apotekets store udvalg i
hudplejeprodukter.


Foto Lene Neumann Jepsen

Netop nogle af hudplejeprodukterne tager
Britt Bentzen med på
Kvindemessen torsdag den 15. marts i
Ahlmannsparken.
”Vi har et sortiment af
Vichy’s luksuriøse produkter med. Der er noget
til alle hudtyper til både
kroppen og ansigtet.”
fortæller Britt Bentzen,
der sammen med Sarah
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Andresen, pharmaokonomelev, vil være at finde
på Apotekets stand på
Kvindemessen.
”Vi har god erfaring med
Kvindemessen og glæder
os igen til muligheden for
at snakke med folk”, siger
Britt Bentzen og tilføjer:
”„Vi har også en lille
konkurrence med i år,
hvor man kan vinde
en lækker præmie fra
Vichy”. ■

Scott E-Sub
Active lady
Vejl. pris

18.999,455252

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

konfirmation
Gør
klar
til
foråret…
Forny stuen eller værelset
så alt står klart til
Forny
din stue eller værelserne.
konfirmationen.

Vi ses på
messen.

stårbehjælpelig
klar med rådgivning
ViVier
med og
råd og
vejledning både på messen og i
vejledning
butikken. både på kvindemessen
og i butikken.

Vi ses på
messen

749,749,-

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

kr.

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

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6 C
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 02 42
Man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
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Torsdag den 15. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Fornyelse frem for gentagelse

Af Lene Neumann Jepsen

For tiden knokler Lene
Kock fra Bageriet Kock
som én af fire kvinder
i arbejdsgruppen bag
Kvindemessen.
Alt skal være klar til
torsdag den 15. marts, når
tv-journalisten Natasja
Crone byder omegnens
kvinder velkommen i
Ahlmannsparken. Og
Lene Kock lægger gerne
en indsats, for at stable
et arrangement som
Kvindemessen på benene.

Lene Kock med årets
mulepose, som gæsterne
får fyldt, når de går langs
standene til Kvindemessen.
 Foto Ingrid Skovbo Johannsen

”Det er et fantastisk fællesskab mellem butikkerne,
der her står sammen om
Kvindemessen. Det vil jeg
gerne gøre noget for at opretholde. Derfor er jeg med
igen i år”, siger Lene Kock.
Men Lene Kock hviler
ikke på laurbærrene fra
sidste års succes. Hun mener, der stadig bør justeres
på tingene.
”Vi vil gerne forbedre
de punkter, der ikke
fungerede optimalt sidste
år. For eksempel er konceptet med de såkaldte
”goodiebags” lavet om, så
gæsterne kan tage deres
mulepose og gå forbi
netop de stande, de har
interesse i og afhente deres
lille gave”, forklarer Lene
Kock.
”Det skal ikke bare være
en gentagelse, år efter år.
Fornyelse er med til, at
områdets kvinder har lyst
til at komme igen.” siger
Lene Kock og tilføjer, at
arrangørerne glæder sig
til endnu en hyggelig aften
med alle udstillere og
gæster. ■

Vi ses til Kvindemessen

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

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

Husets Frisør
Bliv overrasket
– kig forbi vores stand

ÅBNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-17.30
Onsdag

kl.9.00-20.00 og fredag

Kom forbi
standen og få
en lækker
gave

kl. 9.00 - 18.00

Lørdag lukket – eller efter aftale

Nygade 13 - 6300 Gråsten

Jernbanegade 7, Gråsten

·

Tlf. 74 65 11 10 ·

Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

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

Padborg
Shopping

Butikschef godt tilpas i Gråsten
Af Lene Neumann Jepsen

Annie Jürgensen har
været butikschef hos
Imerco i Gråsten i mere
end to år.
Da Annie Jürgensen fik
tilbudt stillingen som butikschef i Imerco Gråsten
var hun slet ikke i tvivl, at
det var det hun ville.
”Placeringen i en så
hyggelig by som Gråsten
passer perfekt til mig. Her
har kunderne tid til en
snak med os. Det er ikke
så hektisk som i et storcenter”, fortæller Annie
Jürgensen.
Derfor er Annie
Jürgensen og hendes hold også med
på Kvindemessen i

Ahlmannsparken torsdag
d.15. marts.
”Det er vigtigt at støtte
op om lokale initiativer i
Gråsten og vi får mulighed for at vise hvem vi er”,
siger Annie Jürgensen.
Sidste år var Imerco
med på Kvindemessen
for første gang og i år går
de sammen med Imerco
Padborg om en stand.
”Vi laver blinis til gæsterne og har bl.a. fokus
på vores sortiment af
pander”, siger Annie
Jürgensen, som føler sig
godt tilpas i Gråsten
”Jeg skal ingen steder”,
fastslår Annie Jürgensen. ■

Konferencier

Natasja Crone

KJOLER TIL ALLE LIVETS FESTER

MØD OS PÅ
KVINDEMESSEN
I GRÅSTEN

Annie Jürgensen med blinispande, der kommer i brug under
Kvindemessen.
Foto Lene Neumann Jepsen

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

Gråsten
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

DEMO

PÅ BLINISPANDEN

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

Borggade 2 | 6300 Gråsten Jernbanegade 26 | 6330 Padborg
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

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

Billetsalg til Kvindemessen 2018 trodser snevejret
”Vi håber, at alle tager
godt imod det nye tiltag”, siger Lene Kock fra
Bageriet Kock.
”Muleposerne kan bruges igen og igen, når der
handles lokalt”, supplerer
Katrina L. Petersen fra
Møblér med Hebru.

Af Lene Neumann Jepsen

Torsdag den 15.
marts holdes årets
Kvindemesse i
Ahlmannsparken.
Selvom vejret ikke har
været til shopping, går billetsalget til Kvindemessen
2018 forrygende.
Snevejr, glatte veje og
minusgrader har præget
vejret den sidste uges tid.
Det plejer ikke at være
de rigtige ingredienser til
at få folk til at tage ud og
handle.
På trods af det, går
det overvældende godt
med billetsalget for årets
Kvindemesse. På nuværende tid er der solgt over
200 billetter
”Vi er glade for, at områdets kvinder igen viser
så stor opbakning til arrangementet. Butikkerne
gør sig stor umage med
at præsentere et godt
og omfangsrigt indhold

TV-journalisten Natasja Crone gæster Gråsten.
til alle gæsterne, så er
det glædeligt at det kan
tiltrække så mange”,
siger Ingrid S. Johannsen
fra arbejdsgruppen bag
Kvindemessen.
Lav din egen goodiebag
Som noget nyt har gruppen fået lavet muleposer

med Gråsten Handels logo
på.
Muleposerne vil ligge på
stolene til alle kvinder, når
de kommer ind.
Når showet og peptalken
fra Mike Hjortlund er
færdig, er det meningen,
at kvinderne hver især kan
gå rundt på diverse stande
og samle goodies ind.

og Matas i Gråsten, på
Ulsnæs hos Bruhns og
Møblér med Hebru.

Modeshow
Det er ikke kun butikkernes stande, der lokker
gæster til Kvindemessen.
TV-journalisten Natasja
Crone er vært, når dørene
i Ahlmannsparken slås op.
Hun fører gæsterne gennem programmet i løbet
af aftenen.
Stylist, frisør og makeup artist Mike Hjortlund
deler ud af sine tips og
tricks og på scenen kan
man følge et modeshow
med forårsnyhederne fra
de deltagende butikker.
Billetter á kr. 150,- til
arrangementet kan købes hos Bageriet Kock

I Padborg er det hos
Guldsmed Rie Meyer. ■

Bluse

69995
Fås også i sort
med rød print

VI SES TIL KVINDEMESSEN

Modetøj & specialiteter
Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten

Vi ses på kvindemessen
MØD OS PÅ
KVINDEMESSEN
Vi demonstrerer vores
lækre Matas Natur-serie
til både ansigtet og
kroppen denne aften.

Ulla:

4110 8210

Kom og besøg os!

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, Gråsten, tlf. 7465 1054

Dan:

6018 0616

Dyrhøj 27, 6300 Gråsten

KOM OG
MØD OS

Book online: www.garagen-graasten.dk

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

på standen og se og
smag vore lækkerier

Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

·

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
Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

Ned af bakken på slæde
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LOF-SYD præsenterer

KÆRLIGHED
PÅ SKÆRMEN
LENE BEIER
foredrag ved

det sker her

Gråsten Skole
MANDAG
12. MARTS
KL. 19:00 - 21:00

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 finde 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.

Ved Havrebakken i Rinkenæs
hygger børn og voksne sig
med st slæde.

Pris: kr. 150,-

LOF SYD
Tilmelding sker på www.lofsyd.dk eller på tlf. nr. 7342 1010

Hvad er en besøgsven ?
I Røde Kors, Gråsten, har vi en besøgsvenne ordning, hvor ca. 15 personer en
gang om ugen får besøg af en ven, til en gåtur, et slag kort, til at læse avisen
sammen med eller blot til lidt snak. Alt efter hvad i selv bliver enige om.
Et besøg varer normalt max et par timer.
En besøgsmodtager skrev i sin julehilsen til os i
Røde Kors sidste år om sin besøgsven.

’hende vil jeg ikke undvære for penge’
Har du lyst til at være en af dem ?
Du bliver en del af Røde Kors store sociale netværk og inviteres også
med i andre sociale sammenhænge som f.eks. til vor juleafslutning,
forårsudflugter og andet. Noget sammen med besøgsmodtageren
andet blot sammen med andre Røde Kors frivillige i Gråsten.

Vi har en venteliste og dermed behov for flere.
Er du god til at lytte og til at udvise omsorg, vil
vi gerne invitere dig med i vort team.
Kontakt venligst Grethe Bangsgaard,
tlf. 26379131 eller mail ’alnor@mail.tele.dk’
for yderligere information.

Din indsats som besøgsven måles ikke på en
økonomisk skala. — den er uvurderlig.

Gastronomiens
foregangsmand
Fredag den 16. marts kl. 9.30
i Seniorhøjskolen i Ahlmannparkens Cafeteria i Gråsten
med stjernekok Jens Peter Kolbeck, Gråsten
Faderen ønskede, at han skulle uddanne sig til smed, men gastronomien trak i
sønderjyden Jens Peter Kolbeck. Efter ﬂere forviklinger lykkedes det til fulde med
ansættelse så berømte steder som Hotel Savoy i London, Waldorf Astoria i New York
og d’Angleterre i København, inden han i 1988 med etableringen af
Restaurant Christie gjorde det, som mange mente var helt umuligt:
At drive et gourmetspisested i Tønder.
Kom med på en inspirerende rundtur i gastronomiens verden, herunder deltagelsen i
verdensmesterskabet for kokke Bocuse d’Or, og hør, hvorfor især laks blev
Jens Peter Kolbecks helt store speciale.

Tilmelding www.fof-sonderborg.dk - Tlf. 74471597
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Sæt kryds

190 til American Night i Kværs

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 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

Stemningen var i top, der blev spist og drukket og der blev danset, da der var American Night i Kværshallen.
Arrangementet var tilrettelagt af Støtteforeningen for Kværs Idrætsfriskole. 

Jakob Petersen
ny formand

Stort tillykke
med de 70 år
den 28. Februar 2018.
Vi håber, du havde en dejlig dag.
Alt godt i fremtiden.
Knus fra din mand, børn,
svigerbørn og børnebørn

indbyder til en ¾ dags tur til

RIBE MED GUIDET
RUNDVISNING
Onsdag den 11. april 2018

Afgang fra Ahlmannsparken kl. 10.00
Foreningen medbringer frokostpakke.
Husk bestik.
Øl og vand kan købes i bussen.

Gråsten
Onsdag den 18. april.
Afgang med bus fra Ahlmannsparken kl. 9.00
Vi har en forårstur til Danmarks etnografiske
museum Moesgaard, syd for Århus hvor vi kan
se den faste udstilling om Danmarks oldtid og
den aktuelle fotoudstilling fra ekspeditioner
til oprindelige folk i Sibirien, Amazonas og
Australien. Moesgaards dejlige restaurant kan
tilbyde en frokostplatte . Kaffe ved bussen.

afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole (Naturskolen),
Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten.

Pris for medlemmer: 400 kr, inkl. bussen,
kaffe og frokostplatte for medlemmer
Pris for ikke medlemmer 450 kr, -

Beløbet med navn bedes betalt senest den 28. marts
til Sydbank 8060 - 1750229

Tilmelding til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vel mødt – Bestyrelsen

Af Gunnar Hattesen

Tur til Moesgaard museum

Pris kr. 150,Tilmelding senest den 28. marts til
Karin Margrethe 21 40 96 48
Karin Mortensen 51 27 64 18

www.ffkk.org

Fotos Jimmy Christensen

fra torsdag den 8. marts kl. 8.00
til onsdag den 28. marts

Efter seks år som formand
for Gråsten Forum ønskede HR-chef i Lego, Peter
Norman, at blive aflastet
på den krævende post.
Ny formand blev Jakob
Petersen, mens Bendt
Olesen fortsætter på
næstformandsposten.
Kaj Nielsen og Peter
Norman blev genvalgt til
bestyrelsen.
Butikschef Anette

Duus Nørgaard takkede af og ønskede ikke at
genopstille.
Lisbeth Gram fra
Rinkenæs blev nyvalgt til
bestyrelsen. Bestyrelsen
takkede Anette Duus
Nørgaard for sit virke
siden opstarten af Gråsten
Forum i 2012.
Som suppleanter blev
Jens Andreasen genvalgt og Søren Thygesen
Kristensen nyvalgt. ■

Grevinde Danner
Gråsten Ældreklub holder
onsdag den 14. marts kl.
14.45 klubbens næstsidste
møde.
Her får man besøg af
Anne-Lise Arnstrup,
Odense, som fortælle-

rom ”Grevinde Danner,
en kvindeskæbne”.
Foredraget fortæller om
balletdanserinden, der
blev grevinde og gift
med Kong Frederik den
Syvende. ■

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

NYBØL KIRKE

ULLERUP KIRKE

Søndag den 11. marts kl. 11.00
ved Hanne Christensen

Søndag den 11. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Søndag den 11. marts kl. 9.30
ved Mette Carlsen

Søndag den 11. marts kl. 10.30 ved Lis-Ann Rotem

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

SOTTRUP IRKE

Sonntag, 11. März
Kein Gottesdienst

Søndag den 11. marts
Vi henviser til nabosogn

Søndag den 11. marts kl. 11.00 ved Mette Carlsen

KVÆRS KIRKE

Søndag den 11. marts kl. 9.00
ved Marianne Østergård

Søndag den 11. marts kl. 9.30
ved Hanne Christensen

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 11. marts
Vi henviser til nabosogn

TYSK GUDSTJENESTE
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Vores allesammens elskede

Anna Jaenicke
tabte kampen mod kræften.
Bisættelsen har fundet sted
På familiens vegne
Willi

Weekendåbent
efter aftale

Ulsnæs-Centret bliver revet ned

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved

Anna Jaenicke
bisættelse.
På familiens vegne
Willi

De kendte bygninger i
Ulsnæs-Centret, Gråsten
Boghandel, Garn & Tøj,
CenterPub og Rasmussen
Sko er i gang med at blive
revet ned for at give plads
til det nye sundhedscenter.


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

Foto Søren Gülck

Kendt læge er død, 82 år
Fhv. praktiserende læge
Walter Hänel, Rinkenæs,
er død, 82 år.

Han voksede op i
Aabenraa. Efter studentereksamen studerede han
medicin på Københavns
Universitet.
Under studiet traf han
Annemie, der også stam-

mede fra Aabenraa. De
blev gift i 1958.
Walter Hänel kom i 1970
til Gråsten, hvor han blev
kendt som en dygtig og
værdsat praktiserende læge
i Ulsnæs-Centret. Her virkede han indtil 1998, hvor
han gik på pension.
Han tilhørte det tyske

Pizzeria får ny ejer
Af Lene Neumann Jepsen

Pizza Venezia i Rinkenæs
genåbner torsdag d.
8. marts efter to ugers
renovering.

mindretal, og var stærkt
engageret i foreningslivet
i mindretallet. I mange år
var han formand for BDN
i Førdekreds.
Han var en ivrig bridgespiller og han var formand
for Slesvigske Studenter.
Han var også meget historisk interesseret og var

Johanne Nielsen,
Rinkenæs, er død, 88 år. ■

Hørup Plejecenter, den 1. marts 2018

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
www.als-begravelse.dk

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

Hjertelig tak

Gråsten Bedemandsforretning

for venlig deltagelse ved vor kære

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Tak for blomster og kranse
En særlig tak til Broager Plejehjem,
for ekstraordinær omsorg og pleje
Edith
Børn og svigerbørn

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.

Helmich&Søn

Eksamineret bedemand

Begravelsen finder sted fra Gråsten Kapel
lørdag den 10. marts kl. 13.00

Når en af dine kære dør, står de svære beslutninger tilbage...

Begravelsesforretning

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Familien

Det kan være vanskeligt at sætte
sidste punktum for et langt liv

Gråsten&Omegns

Gitte J.J. Kristensen

Guderup
Broager
Nordborg

er stille sovet ind

bisættelse fra Sottrup Kirke

Dødsfald

– Gitte og Steen Kristensen

* 1. maj 1933 i Gråsten

Albert Sandager

Mette Frøslev Hansen,
Gråsten, er død, 87 år. ■

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

Henning Peter Zimmermann Nielsen

Udover nyt inventar har
den nye ejer også opdateret menukortet med sunde
valgmuligheder som
salater. ■

Dødsfald

En smuk
afsked...

optaget af det tyske mindretals historie.
Sammen med sin hustru
rejste han over store dele
af verden.
I de seneste 10 år boede
han på plejehjem.
Han efterlader en
søn, Carsten, der bor
i Fredericia og fire
børnebørn. ■

Vi træffes hele døgnet
Torben Buhrkall Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg

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

•

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

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

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

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 9.995,-

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

• Fri kørsel i Sønderjylland

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet
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Plan om ny bådhal møder skarpe
protester
Af Lene Neumann Jepsen

Hans Lindum Møller og
Claus Boisen, ejerne af
Marina Minde, ønsker
at opføre en bådhal på
stedet, hvor der for tiden
er udendørs vinteropbevaring af både. Sådan
en bygning kræver en ny
lokalplan for området.
Kommunen havde derfor
indkaldt til borgermøde
på Restaurant Værftet,
hvor 34 personer var mødt
op.
Her fremlagde Hans
Lindum Møller planerne
for den nye bådhal og
hans øvrige fremtidige udviklingsplaner
for Marina Minde. Hans
Lindum Møller ønsker
med bådhallen at bidrage
til livet på Marina Minde
og forventer en højere
belægningsprocent i havnen, som følge af, at han
kan tilbyde indendørs
vinteropbevaring.
”Vi kan bedre udnytte
vores kapacitet med en
bådhal og ifølge vores beregninger, kan vi ansætte
en medarbejder mere, hvis
vi har denne bådhal” fortalte Hans Lindum Møller.

Hans Lindum Møller mødte kritik med sine planer om ny
Foto Lene Neumann Jepsen
bådhal.
Til mødet havde Hans
Lindum Møller medbragt visualiseringer af
den nye bådhal, så man
kunne forestille sig at den
ville se ud på den ønskede
placering.
Kritik
Disse visualiseringer
blev dog hurtigt skudt
ned af bl.a. bestyrelsesmedlem i Rendbjerg
Grundejerforening CarlErik Jensen.
”Hvis der skal være 8
meter op til taget, så vil
porten ifølge visualiseringen kun være 4 meter

høj. Der kan jo ikke
komme nogen både ind.
Så der er noget der ikke
stemmer her”, sagde en
vred Carl-Erik Jensen
og udtrykte mistillid til
visualiseringen. Andre
lokale borgere nærede
tvivl til om bådhallen ville
overholde de angivne mål
i planerne.
Forringet udsigt
De generelle protester på
mødet gik på, at den nye
bådhal ville tage udsigt
fra de omkringliggende
sommerhuse.
Grundejerforeningen

Rendbjerg vurderer, at
25-30 af deres sommerhusejere vil blive ramt i
større eller mindre grad
og få taget en del af deres
udsigt.
Det blev diskuteret i
skarpe vendinger, om hallen ville tage udsigt eller
ej og hvad man kunne
definere som ”udsigt”.
Også tidligere konflikter
omkring parkeringsforhold og træbeskæring blev
inddraget. Derudover var
der bekymringer omkring
støj og trafikgener, der
blev nævnt.
Det lokale byrådsmedlem Daniel Staugaard opfordrede til, at kommunen
udarbejder visualiseringer
med udgangspunkt fra de
forskellige grundejere, så
man får et oplyst og sagligt grundlag at diskutere
ud fra.
”Så kan vi tage et borgermøde mere og føre en god
dialog. Selvom det kan
betyde at planen for høringstidspunkt skal skubbes lidt bagud”, foreslog
Daniel Staugaard.
Den foreløbige plan er at
den nye lokalplan sendes
i høring efter 1. politiske
behandling den 2. maj. ■

Glæde over mandat i byrådet
Af Gunnar Hattesen

På generalforsamlingen
i Broagerlands Venstrevælgerforening kunne
formanden Valdemar
Moldt se tilbage på et
meget aktivt valgår,
hvor det var lykkedes
Broagerlands Venstre
at få valgt Daniel
Staugaard fra Egernsund
ind i Sønderborg byråd.
Valdemar Moldt blev
genvalgt som formand.
Bestyrelsen blev udvidet
med et medlem, Jane Bie
Rasmussen og består derudover stadig af Christian
Jürgensen, Erik Krogh,
Helle Johannsen, Finn
Jonasson, Kaj Christensen
og Lene Jørgensen.
Suppleant blev Jakob Bie
Rasmussen, da Gunnar
Glindvad, som har været aktiv i Broagerlands

Venstre i hen ved 50 år, er
flyttet til Aabenraa.
Både regionsrådsmedlem
Tage Petersen og byrådsmedlem Daniel Staugaard
gav generalforsamlingen
nogle ord med på vejen.
Daniel Staugaard takkede de frivillige for deres
store indsats i valgkampen
og lagde vægt på, at han
som repræsentant for både
Broagerland, Gråsten og
Sundeved, vil arbejde
hårdt for at være deres
stemme i byrådet og lytte
til deres ønsker. ■

Christoffer Brodersen giver koncert i Broager Kirke.

Koncert med
Kristoffer Brodersen
Broager Kirke lægger
søndag den 11.marts
kl. 16.00 rum til en
koncert, der på en række
punkter er unormal.
Det er lykkedes at få
arrangeret en kirkekoncert med Christoffer
Brodersen, som er
kendt fra bl.a. »En
søndag på Als« og vokalgruppen Basik og
nu i Jazzensemblet.
Vekselkoncerten.
Det er usædvanlig, da
den afvikles med traditionelle jazz-numre,
som de blev spillet i New
Orleans og udføres af et
seks mands jazzorkester.
Men også negro spirituals,
musicals og danske sange
er på repertoiret.
Christoffer Brodersen
har normalt nogle ældre
jazzmusikere med sammen med nogle yngre musikere. Til de ældre hører
klarinettisten – jazzmusiker i over 50 år - Børge
Thomsen fra Sønderborg;
trommeslageren Norman
Günthner, der i mange år

levede professionelt som
trommeslager over hele
Europa; bassisten Peter
Brodersen, der er hans far,
og som har spillet kontrabas i 35 år.
Til de yngre er pianisten og jævnaldrende
Søren Hulvei fra Aarhus,
som er en usædvanlig
musikbegavelse, der på
en stille charmerende
måde trakterer tangenterne: trækbasunisten Lea
Nielsen fra Haderslev, som
er fast musiker i Slesvigske
Musikkorps. Gæstesang
solisten, som bor i Køben
havn, har haft fremtrædende roller i mange
musicalls og kan opleves i
dagene umiddelbart inden
kirkekoncerten, idet hun
og Christoffer begge er
solister ved Sønderjyllands
Symfoniorkesters opførelse at Chess sammen
med gymnasiekorene.
Ved koncerten har
musikerne udvidet besætningen og har ved enkelte
numre Kor 92 fra Vester
Sottrup med over 40 deltagere med. ■

Værktøj Dødsfald
Byrådsmedlem Daniel
Staugaard (V).

Ved et indbrud i en garage
på Vesterled i Broager blev
der stjålet en del værktøj
af mærkerne Bosch og
Makita. ■

Marianne Berg, Broager,
er død, 43 år. ■
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Hvor står kommunen i sag om ny bådhal?
Af Lene Neumann Jepsen

Jonas Nørgaard Klügel spillede en tilbagetrukken
rolle på borgermødet.

Sønderborg
Kommunehavde forleden inviteret til borgermøde om ny lokalplan
for opførelse af bådhal
ved Marina Minde – men
det var svært at få øje
på kommunens rolle i
denne konflikt.
Jonas Nørgaard Klügel,
strategisk planlægger hos
Sønderborg Kommune,
bød velkommen og gav,
efter en kort introduktion
til processen for en mulig
ny lokalplan, ordet videre til medejer af Marina
Minde, Hans Lindum
Møller. Herefter var det
Hans Lindum Møller der
styrede mødet og de to
repræsentanter fra kommunen bidrog kun med
bemærkninger til det
videre praktiske forløb for
en ny lokalplan.
Selv da det fløj frem
og tilbage med skarpe
vendinger, hårde beskyldninger fra begge sider og
diskussionen flere gange
gik i hårknude, trådte



medarbejderne fra kommunen ikke ind.
Det var ikke hensigten at
komme frem til en løsning
under borgermødet, men
tonen i diskussionen var
for det meste hverken
gavnlig eller produk-

tiv, konstaterede nogle
fremmødte.
Derudover blev det flere
gange forslået at indhente
en neutral part for hjælp
med opmåling og visualisering af bådhallen, da
der blev næret mistillid til

tegningerne Hans Lindum
Møller havde fået lavet,
men uden at kommunens
repræsentanter bød ind på
opgaven.
”Det kunne vi overveje at gøre.”, siger Jonas

Fødselsdagstilbud
Benløse
fugle

Hatting morgenbrød

1 kg

Pr. pose

8995
Svinekam

Pommes frites
Mange
varianter

med svær
Pr. ½ Kg

95
16
Lurpak
Alm. eller
smørbar

900

UNDER
½ PRIS

Nørgaard Klügel efter
mødet.
Det er før set, at kommunen har produceret
visualiseringer for at
afhjælpe konflikt mellem borgere og bygherre.
Senest ved forslaget om

opførelse af punkthuse
på Nordvesthavnsvej i
Sønderborg. Et forslag, der
lignende denne bådhal,
har stort konfliktpotentiale blandt grundejerne. ■

Broager

BKI kaffe
ekstra
5x400 g
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Luksus
smørrebrød

500-900 g

95
6

Foto Lene Neumann Jepsen
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LANG UNDE
½ PRIS

Pr. stk
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SPAR
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KUN FREDA

Kan forudbestilles 73441516

UNDER
½ PRIS

250 g
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12

SuperBrugsen Broager

Hørup kartoffel
spegepølse

Libero
bleer
Pr. pakke

95
75

Pr. stk

95
59

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 10. marts 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

G
KUN LØRDA

tlf. 73441500
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SUNDEVED GYMNASTIKFORENING

FORÅRSGYMNASTIK 2018
Retroaerobic/dansemix+MBL
Antal: 8 gange
Start: søndag d 11. marts kl. 11.00-12.00.
Flg. datoer: 11/3+18/3+8/4+15
/4+22/4+29/4+6/5+13/5
Sted: Gymnastiksalen
Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Jutta Østergaard

Dans, rytme og sjov for
børn fra 8 år
Antal: 6 gange.
Start: tirsdag d. 13. marts kl. 18.00-18.45.
Sted: Gymnastiksalen
Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Jutta Østergaard

Puls & Styrke
Antal: 8 gange.
Start: torsdag d. 15. marts kl. 18.00-18.45.
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen,
Vester Sottrup.
Instruktør Jutta Østergaard

Tag dit barn med til træning:
Aflever’ dit barn til tons og tummel i gymnastiksalen,
imens du tager 1 times udendørs cross.
Sundeved Gymnastikforening tilbyder dette forår
forældre-træning, mens dit barn går til gymnastik.
Tons og tummel hos instruktør:
Lotte Bohsen for børn i alderen 2-5 år.
Udendørs cross hos instruktør:
Jutta Østergaard for alle forældre,som har
børn deltagende på tons og tummel.
Antal: 6 gange.
Start: torsdag d. 15/3 kl. 17.00-18.00.
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup.
For at dit barn kan deltage på tons og tummel,
skal du være deltagende på udendørs cross,
i går på begge hold for en pris Kr. 200.

Spring 5-7 år
Antal: 6 gange.
Start: tirsdag d. 13. marts kl. 16-17
Sted: Gymnastiksalen
Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Hanne Lindegaard

Spring 8-10 år

Er du vores nye

KIRKETJENER?
Så søg stillingen som kirketjener i
Sottrup – Nybøl pastorat med ansættelse i Sottrup sogn.
Stillingen indebærer kirketjeneste i både Sottrup
og Nybøl kirker og er på 12 timer pr. uge.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til kontaktperson Grete Mandrup på
tlf. 30236144 eller mail 9008@sogn.dk.
Ansøgningsfrist er den
18. marts kl. 12.
Se hele stillingsopslaget på
https://www.sottrup-kirke.dk

Generalforsamling

LOKALHISTORISK
FORENING FOR SUNDEVED
afholder generalforsamling

mandag den 26. marts 2018 kl. 19

i aktivitetscentret på Bakkensbro Skole, Bakkensbro 6,
Ullerup, 6400 Sønderborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge
før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved tidligere vicepolitikommisær Hartvig Schøn over emnet
”Erindringer og bekendelser”.
Foreningen er vært ved kaffen. Af hensyn til traktementet bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest
torsdag den 22. marts til Povl C. Callesen på tlf.
21 17 91 31 eller pccallesen@outlook.dk – eller Folker
Svane på tlf. 40 17 17 41 eller mail@folkersvane.dk
Bestyrelsen
www.sundevedarkiv.dk

Det sker på Forsamlingsgården Sundeved

Antal: 6 gange.
Start: tirsdag d. 13. marts kl. 17-18
Sted: Gymnastiksalen
Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Hanne Lindegaard

51 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Kampvalg


Af Pia Koch Johannsen

Stemmesedlerne
måtte tages i brug på
generalforsamlingen
i Forsamlingsgården
Sundeved.
Nyvalgt til bestyrelsen
blev Torben Lund. Gen
valgt blev Palle Andersen,
Inge Staugaard, Tina
Nielsen og Bent Nissen.
Derudover består bestyrelsen af Mogens Dinsen,
Ann Grandt, Ingrid
Jørgensen og Egon Fogt.
Nyvalgte suppleanter
blev Michael Mathiesen
og Tage Schmidt.

Foto Pia Koch Johannsen

Formanden Mogens
Dinsen kunne berettede om et travlt år med
udsolgte arrangementer,
wi-fi i salen, renovering af
scenen med nyt gulvtæppe og scenebag-tæppe.
Bestyrelsen fortsætter
arbejdet med nyt lys i
salen.
Bestyrelsen takkede
Gudmund Thomsen for
hans 12 år i bestyrelsen og
hans indsats som mangeårig formand for og medlem af bygningsgruppen,
der står for løbende renoveringer og reparationer ■

Papegøjer
Ved et indbrud i en bygning ved en ejendom på
Lundsgårdsvej i Vester
Sottrup blev der stjålet tre

par australske kakaduer
og et par lyserøde araer.
Der er tale om værdifulde
og ringmærkede fugle. ■

Crossgym Outdoor
Antal: 7 gange
Start: mandag d. 12. marts kl. 17.45-18.45
Sted: Ved Bakkensbro Skole, Ullerup
Instruktør Kari Pharao

Crossgym indendørs
Antal: 7 gange
Start: mandag d. 12. marts kl. 19.00-20.00
Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup
Instruktør Kari Pharao

TILMELDING OG BETALING SKAL SKE
PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK
GÅ PÅ ALLE DE HOLD DU VIL:
BØRN 100 KR. VOKSNE 150 KR.
Dette gælder ikke Tons og tummel / Udendørs Cross

Roald Als og Poul Einer Hansen
Onsdag den 14. marts kl. 19.00 Bemærk tiden
Danmarks bedste satiretegner i et tankevækkende
foredrag om satire, samfund og forfatterskab.
Entre: kr. 100,- inkl. kaffe
Arrangementet holdes i samarbejde med Biblioteket
Billetter kan købes på Sønderborgbilletten,
på Biblioteket eller Bibliotekets hjemmeside.
Ønskes info og nyheder fra Forsamlingsgården, så
send en mail til: medlem@forsamlingsgaarden.dk

Invitation til en aften i selskab med
tidl. borgmester A. P. Hansen

Onsdag den 7. marts kl. 19.00
på Sandbjerg Gods
Program for aftenen:
kl. 19.00 Velkommen
kl. 19.05
Rundvisning på godset herunder kort
historie om stedet
kl. 19.30
Kaffe/the inkl. en ostemad
kl. 19.45
Tidl. Borgmester A. P. Hansen fortæller
om hans tid i politik samt perioden
som borgmester
kl. 21.00 Tak for i aften
Arrangementet er gratis for medlemmer af
Venstre i Sønderborg Kommune – andre er velkomne
Pris kr. 80,Tilmelding til Carsten Andersen på tlf. 2490 5565
eller mail rinaogcarsten@gmail.com (først til mølle)

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

A. P. Hansen

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

SUNDEVED
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Hørt i byen
Efter 12 ugers sygemelding med en brækket
ankel glæder frisør
Trine Brink-Vilsen sig
til at vende tilbage til
saks og kam i Salon
M. Her starter hum
mandag den 12. marts.
Indtil hun er fuldt ud
arbejdsdygtig, vil hun
være der for kunderne
i formiddagstimerne
med tidsbestilling.
Flere gråstenere var
fredag aften til koncert
i Sønderborg med
“Sweet og Slade”,
men der var meget
blandede opfattelser af
koncerten.
Förde-Schule havde
lørdag deres årlige
”Eltern-Besuchstag”,
som er en skolepligtig
dag, hvor forældrene
har mulighed for at
følge to undervisningstimer. Dagen
sluttede med forskelige
børneaktiviteter i gymnastiksalen og kaffe i
Kaminhalle.
Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening,
GIG, havde flere hold
på gulvet til forårsopvisningen i Humlehøj
Hallen, blandt andre
“aktive fædre og
Krudtugler”.
Lørdag er der
Timosjenko turnering på Den Gamle
Skomager.
Benniksgaard Hotel og
Benniksgaardbutikken
havde fin succes med
at deltage i Bolig- og
Livsstilsmessen i
Kruså.
Anne-Christin Nissen
er flyttet til Aabenraa
efter 46 år i Rinkenæs.
Hun var gift med
afdøde skoleleder Ove
Nissen. ■

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

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, flot natur og liflig 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 floderne 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

Tak fordi du handler lokalt

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.

Demens:

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.

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 livsstilssygdomme 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

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 udflugter, 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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Estate Kjeld Faaborg · 74650933

Vi ved hvad der gør din bolig til noget særligt...

ULLERUP TREKANTEN 34

EGERNSUND REEFSLAGERVÆNGET 6

Indflytningsklar andelsbolig

Indflytningsklar andelsbolig, dejligt
beliggende på stille og lukket vej i
Ullerup. Boligen er renoveret med
vinduer og døre i 2012, gulve, lofter
og gasfyr fra 2011 samt skiftet alle
indvendige døre i 2015.
Boligen der er opført i 1989, ligger i en
velfungerende andelsboligforening med
ialt 9 huse og et hyggeligt fællesareal.

NYHED

A

Skøn villa med flot udsigt til Gråsten Havn
Velholdt villa i pænt kvarter, Udsigt til indsejlingen til Gråsten havn, Stor muret garage
A
med elport, Beliggende nær grønt område, Kort afstand til Gråsten By.
B
En ejendom der skal opleves.

395.000
B
1.954

Kontant
Mdl. boligydelse

C

D
E

Sagsnr. 1619
Bolig m2
Stue/vær

84
1/2

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

F
1989
G

Opført

1.795.000
2.076
90.000
8.285/6.930

C

Sagsnr. 1588
Bolig m2
Stue/vær

175
1/4

Grund m2
Opført

D

703
1986
E

F

RENDBJERG BREDMAJ 44

G

NYBØL LADEGAARDSVEJ 7
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 samt værelse. Kælder: Gang.
viktualierum. vaskerum, garage/værksted.
Disponibelt rum og badeværelse. Til huset
hører carport og dejlig velholdt have
samt brændeskur.
A

NYHED

B

Sommerhus med skøn udsigt!
Flot sommerhus beliggende med en dejlig udsigt til Flensborg Fjord og kun 250 meter til
badestrand m.v. Et sommerhus, hvor der er lagt vægt på et godt materialevalg, hyggelig
atmosfære og en moderne indretning. Flere terrasser, varmepumpe samt 3 soverum.

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

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

Sagsnr. 1425

1.395.000
1.704
70.000
6.384/5.299

Sagsnr. 1517
Bolig m2
Stue/vær

86
1/3

Grund m2
Opført

802
1974

RINKENÆS LYSHØJ 12

Bolig/kld. m2
Stue/vær

795.000
C
1.567
D
40.000
3.693/3.086

E
F

81/81
1/2

G

Grund m2
Opført

873
1962

RINKENÆS NEDERBYVEJ 55
Rummelig familievilla med udsigt

NYHED

Familievilla opført i flere plan og med en
fantastisk udsigt ud over åbne marker til
vandet fra både køkken alrum og stuen.
Anvendelig kælder med god lofthøjde.
Kort afstand til Flensborg fjord med
gendarmstien der giver dejlige muligheder
for vandreture og naturoplevelser. I byen
er der skole og børnehave mv. Kort
afstand til Gråsten med flere
indkøbsmuligheder.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.695.000
1.825
A
85.000
7.783/6.510
B

C

Sagsnr. 1600
Bolig/kld.
Stue/vær

m2

NYHED

163/44
1/4

Grund
Opført

D

m2

705
1973
E

F

GRÅSTEN BRYGGEN 17

G

Velholdt 1.sals andelsbolig med
udsigt!

Andelsbolig beliggende ved Gråsten havn,
hvorfra man kan nyde udsigten til vandet.
Gåafstand til Gråsten centrum, hvor der er
gode indkøbsmuligheder, bus/togstation
m.v. samt naturskønne områder. Boligen
er beliggende på 1. sal. i ejendom med
elevator i et pænt ejendomsbyggeri med
tilhørende parkeringsmuligheder og
udhus. God og velfungerende
andelsboligforening.

Familievilla med mange gode muligheder
Skøn højtbeliggende familievilla centralt i Rinkenæs. Fra villaen er der udsigt over
A
Rinkenæs. Den 191 m2 store villa er løbende blevet vedligeholdt og har bla. gasfyr fra
B
2016 og badeværelse fra 2007.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.150.000
2.104
60.000
5.266/4.403

C

Sagsnr. 1618
Bolig m2
Stue/vær

191
2/4

Grund m2
Opført

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

6300@estate.dk

D

1.106
1971
E

Kontant
Mdl. boligydelse

275.000
3.823

A

B
C

Sagsnr. 1612
Bolig m2
Stue/vær

66
1/1

Etage
Opført

D

1 mf
2002
E

F

F

G

G

NYHED

Tak fordi du handler lokalt

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

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

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

Stort rykind i ny butik
hos Rie Meyer

Uge 10

6. marts 2018

10. årgang

Af Ingrid S. Johannsen
Flere end 150 gratulanter
lagde fredag vejen forbi
smykkedesigner Rie Meyer i
hendes nyindrettede butik i
Padborg Torvecenter.
De mange gæster trodsede
vinterkulden for at byde Rie
Meyer velkommen på egen
matrikel.
Blomsterbuketter og gaver
bugnede på disk og hylder
og vidnede om, hvor vellidt
Rie Meyer er.
"Det er helt overvældende
med så mange dejlige
mennesker, der er mødt op",
storsmilede Rie Meyer.

Hærvejen 11, Bov, 6330 Padborg

FRI TRÆNING 365 DAGE OM ÅRET

129

til KUN kr.
pr. mdr.
Ingen binding. Attraktive firmaaftaler

Ægtemanden Christian
Schleussner og smykke
designer Rie Meyer i den nye
butik i Padborg Torvecenter.

Tlf. 2866 3784 (Mikael Braun)
Tlf. 3134 3539 (Helge Mærsk Bjerg)
Bag Oksevejen 2, Padborg
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Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise

Køkkener
Vinduer
Døre

Alt i

Ingen opgave er for lille

Tømrerarbejde
Snedkeropgaver
Tagarbejde
Glarmester

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

Dagens ret kl. 11.00-21.00
Karbonader med stuvede grøntsager

ONSDAG den 7.

Gyros med ris og salat

TORSDAG den 8.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG den 9.

Gullash med mos

LØRDAG den 10.

Dansk Bøf

SØNDAG den 11.

Burger med pommes frites

MANDAG den 12.

Stegte fisk med hollandaisesovs og grøntsager

Industrivej 7 · 6330 Padborg

entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

Kun

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

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

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

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

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma

TIRSDAG den 6.

• Pariserbøf
• Æggekage
• Stjerneskud

Foto Ingrid S. Johannsen

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

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

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

2

BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 11. marts kl. 14.00
ved Judith Nielsen Legarth

HOLBØL
KIRKE

KOLLUND KIRKE
Søndag den 11. marts kl. 9.30
ved Judith Nielsen Legarth

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

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 11. marts kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 11. marts kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

130 oplevede GaZVæRK i Kollund Kirke
GaZVæRK endnu engang
leverede en af deres forrygene koncerter.
130 glade og feststemte

Af Ditte Vennits Nielsen

Der var feststemning
i Kollund Kirke, da

Fin rundvisning
Venstres medlemmer i
Bov fik forleden en fin
rundvisning på Rønshave
Plejecenter.
Her viste veloplagt pleje-

centerleder Dorte Soll deltagerne rundt og fortalte
om demens daghjemmet
på plejecentret. En af be-

gæster sang med på de
meget populære og kendte
Kim Larsen sange, og der
blev danset og hygget,
boere viste beredvilligt sin
bolig frem.
Dorte Soll har en fantastisk positiv indstilling til
arbejdet, og hun roste sit
personale meget højt for
deres gode indsats. ■

mens musikken fyldte
kirkerummet.
Overskuddet fra koncerten går til julehjælpen

rangementet, var ovenud
tilfreds med aftenen. ■

i Bov Sogn, og en glad
kirke- og kulturmedarbejder Camilla Riis, der
er primus motor i ar-

Unge skal have jobs
Aabenraa Kommune
investerer igen i projektet
Unge på Toppen, som
er en del af kommunens
investeringsstrategi på
kontanthjælpsområdet,
det såkaldte "KIK".

22 unge skal i et praktik- og træningsforløb
for at få dem ud på
arbejdsmarkedet.
"I 2017 lykkedes det
igennem projektet at få 16
ud af 19 unge i job, mens

Dødsfald Dødsfald Dygtig gymnasielærer
er død, 73 år
Charlotte Høck, Holbøl, er
død, 76 år. ■

Svend Schmidt, Padborg,
er død, 92 år. ■

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Efter længere tids
sygdom er lektor emeritus Gunnar Theodor
Schwartz, Sønderhav,
død, 73 år.

Han var sønderjyde, født

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

og opvokset i henholdsvis
Sønderborg, Padborg og
Sønderhav.
Han blev i 1963 student
fra Aabenraa Statsskole.
Efter studentereksamen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære mor

Aase Teckemeier’s

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

død og bisættelse.
Speciel tak til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen
samt M41 for professionel og venlig pleje
samt tak til præst Kristian Ditlev Jensen
for den smukke tale i kirken.

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

På familiens vegne
Lars og Lone

læste han på Aarhus
Universitet, hvor han blev
cand.mag. med hovedfag
i tysk. Senere skrev han
speciale ved Christian
Albrecht Universitetet i
Kiel.
Dernæst var han nogle
år ansat ved Deutsche
Gymnasium i Aabenraa.
Han kæmpede for at
placere et gymnasium i
Gråsten, idet han ville
forhindre et nyt amtsgymnasium i Sønderborg.
På opfordring søgte

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

•

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

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

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten |

2 unge gik i gang med en
uddannelse, så derfor er
det en rigtig god investering", fortæller borgmester
Thomas Andresen (V).
Forløbet afsluttes med
et Adventure Race i juni,
hvor deltagerne skal cykle
fra Aabenraa til Skagen. ■

han i 1973 stilling ved
Sønderborg Statsskole og
lagde her i 36 år sine mandomsår både som lektor
og inspektør.
Hans styrke var gode
pædagogiske evner over
for de elever, han underviste i sit hovedfag.
Han satte en dyd i, at
hans elever både kunne
deres tyske grammatik,
men også havde en perfekt
udtale.
Han blev i 1972 gift med
Corinna, der stammer fra
Emden.
I ægteskabet opvoksede
tre børn. Det er Bjørn,
der er chefanalytiker i
Sydbank, Solvejg, der er
kommunikationsrådgiver ved Sønderborg
Kommune og Christa, der
bor i Ingolstadt i Bayern. ■

Dødsfald

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

VARNÆS KIRKE
Søndag den 11. marts kl. 9.00
ved Oliver Karst

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

Svend Hedegaard

Agnes Støier Jensen,
Rønshave Plejecenter, Bov,
er død, 92 år. ■

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Vester Sottrup

OPLAG: 16.232
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Gråsten
Egernsund

FK Distribution

Holbøl

TRYK:

Fårhus

OTM Avistryk A/S

Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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
Susana Calderón
bovavis@graphos.dk

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.
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Årets morsomme dilettantstykke i Holbøl
Aktørerne i Holbøl er parat til
at opføre Livets gang i
Frydendal.

Af Gunnar Hattesen

Aktørerne i Holbøl er
klar med årets dilettantstykke. Det er det
populære "Livets gang
i Frydendal", som er
en rigtig romantisk
komedie.



Det går ikke særligt godt
på Frydenlund, der er
brugt over 500.000 for
meget ifølge regnskabet,
og nu vil bestyrelsen for
Frydenlund fonden se
nærmere på, hvad der er
gået galt.
Ejeren af godset,
Veronica Frydenlund, har
ikke vist sig i mange år,
hun er åbenbart ligeglad
med godset, og bestyreren
forstår ikke at bestyre
godset. Han har desuden
sin gamle mor at tage sig
af.
Forvalteren, Viggo, har
også sit at se til. Hans

Foto Jimmy Christensen

veninde Rosita bestyrer et
bordel, og dertil skal bruges mange penge, desuden
er hendes søn, Børge, lidt
småkriminel.
Man skal bruge en ny
husholderske, og hvad
man ikke ved er, at husbestyrerinde nr. 17 er
Veronica Frydenlund, hun
kalder sig bare Vera. Hun
har så fri lejlighed til at se
på sagerne. ■

SKANDIC —ALT UNDER ÉT TAG TIL DIN CAMPINGFERIE

JUBILÆUMSFEST
den 17. og 18. marts
kl. 10.00 - 17.00

Tombola

Fakta
Livets gang i Frydendal opføres følgende dage:
10 marts kl. 15.00 – Generalprøve
10 marts kl. 18.30 – Premiere
13 marts kl. 19.30 – Ekstra forestilling
Medvirkende:
Connie Jensen – Vera (Veronika) Husholderske/godset
ejer
Metha Hansen – Rosita, tvivlsom "fysioterapeut"
Patrick Jørgensen – Sylvester, med hang til samme køn
Lisett Lehné – Fru Holm, bestyrelsesmedlem af
Frydenlund fonden
Daniel Ryberg – Hubert, godsets bestyrer
Tine Hansen – Viola, bestyrerens svagelige kone
Anja Hou – Viggo, godsets forvalter
Jeanett Lehné – Gerda, Violas veninde
Jørn Nielsen – Børge, Rositas småkriminelle søn
Helle Jessen – Enkrefru Von Plesken, bestyrerens mor
Anders Callesen – Posten
Line Jensen – Frk. Sørensen, sygeplejerske
Instruktør - Jeanett Lehné
Sufflør - Marianne Nielsen

Ungarbejder søges
Til vores sæsonbutik søger vi en frisk m/k
(min. 15 år) i weekender og ferier.
Kun skriftlig ansøgning
For mere info kontakt os på

fricamp@fricamp.dk
www.fricamp.dk
Følg os på Facebook

på alt tilbehør
fra Skandic-kataloget

Undtaget i forvejen nedsatte varer

Salg og udlejning
af campere fra

Aktiviteter
for børn og
voksne

kr.

Frigård Camping
Kummelefort 14, Kollund
6340 Kruså
Tlf. 74 67 88 30
Mail: Fricamp@fricamp.dk

525,pr. dag

Dethleffs C’Go
475 FR

111.750,-

Dansk
indregistreret.

Makeup - Katrine Hou

Tel. +45 7467 8830

15%

Kr.

Lyd og Lys - Oliver Lehné

Kummelefort 14, Kollund
DK-6340 Kruså

15 år

Hymer Van 520 S

790.000,Dansk
indregistreret

483.675,-

Tysk indregistreret

>>Find os i Scandinavian Park<<

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

1500,–

*

Gør dig klar til solrige dage:

fra kr.

SOMMEREN ER PÅ VEJ!

Enkeltstyrke
Solbriller

* Tilbuddet gælder til den 30.04.2018, Enkeltstyrkeglas og Glidendeovergangsglas, index 1,5 individuel fremstillet,
superantirefleks 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.

Optik Hallmann Aabenraa
Tel: 74623470

Optik Hallmann Padborg
Tel: 74673070

900,–

*

fra kr.

Optik Hallmann Sønderborg
Tel: 74422300

+

GRATIS
drybag +
undervandskamera

Med brilleglas af høj kvalitet
fra tyskland

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

Tillykke

Hallmann_17010_Sommeraktion_Inserat_DK_266x75.indd 3

21.02.18 18:45

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

UDSALG
Fra 12. marts til og med 23. MARTS

50%
på alle varer i butikken.

Vi skal havde plads til alt det nye forårs- og sommertøj.
Vi glæder os til at se Jer og I finder os her:
RØDE KORS BUTIKKEN, PADBORG
Nørregade 30 Padborg · Tlf. 73 67 31 31

Foreningen Padborg Friluftsscene
afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Jens Bak er ny viceforstander på Frøslevlejrens Efterskole.

Ny viceforstander på
Frøslevlejrens Efterskole
Af Gunnar Hattesen

Frøslevlejrens Efterskole

HUND KØBES
En lille hund købes
af ældre dame.

TLF. 5149 1234

har ansat Jens Bak som ny
viceforstander.
Efterskolen har igennem
de seneste år haft en stor
søgning, og har kunnet
begynde skoleårene med
fyldt skole. Succesen har
gjort, at bestyrelsen har
besluttet at ansætte en vi-

ceforstander til at afhjælpe
opgaver, som forstander
Annemette Hess har varetaget alene.
Jens Bak har gennem 18
år arbejdet med uddannelse af unge mennesker bl.a.
7 år som efterskolelærer.
Desuden har Jens Bak

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00
i kælderen på Bov Bibliotek

Padborg Genbrugsbutik

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ruth Nielsen kommer og fortæller om de
mange sjove oplevelser, hun har haft med teater
på friluftsscenen
Bestyrelsen

Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

Vigtige datoer til kalenderen
Pinse: Asfaltbal tirsdag den 20. maj og
pinsegudstjeneste onsdag den 21. maj
3 fyraftens koncerter tirsdag den 5. og onsdag 20. juni
og torsdag den 5. juli

GRATIS

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer

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

haft flere ansættelser som
leder med ansvar for personale og administration.
Derudover har Jens Bak
været udstationeret i udlandet i flere omgange og
arbejdet med rådgivning.
Han bor med sin hustru
i nærheden af Aarhus,
men vil til sommer flytte
til området med mulighed
for at nyde glæden ved
efterskolelivet i alle døgnets timer. ■
Permanent . . . . kr. 500,Klip inkl. vask . . kr. 170,Klip . . . . . . . . . . kr. 160,Vipper farves . . kr. 80,Bryn farves . . . . kr. 70,-

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag
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Grænsekvadrillen hyggede sig med fællessang, små historier og et overdådigt kagebord. Frivillige havde bagt de mange, lækre kager.

60 til sangarrangement i Grænsekvadrillen
Af Ditte Vennits Nielsen

Grænsekvadrillen
Folkedansere og
Spillemænd havde forle-

den på sangeftermiddag
på Lyreskovskolen.
60 besøgende blev en god
oplevelse rigere med et udvalg af spændende sange

om naturen, årstidernes
vekslen, havet, kærlighed
og det at komme hinanden ved.
Det var både kendte og

G
L
A
S
D
U
S
R
Ø
H
P
O Lille pige afdeling

for nogen mindre kendte
sange, spillemand Bodil
Gormsen havde valgt, og
hun fortalte ind imellem

om, hvorfor hun havde
valgt netop disse sange.
Udover Bodil Gormsen
spillede Thomas Dohn på

klaver og violin samt Kai
Schröter på bas.
I pausen blev der
budt på kaffebord med
hjemmebag. ■

DREAM TAG

Alle varer

%
0
4
÷
Gadestativer
kr. 100,-

Feather
Åndelig frihed, skønhed,
elegance
The World

kr. 50,-

kr. 200,-

Rejse og eventyrlysten

495,-

MED 45CM KÆDE
Fairy

w w w.bentess

hop.dk

Torvegade 10
6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙
ÅBNINGSTIDER:

FRIT VALG

ONSDAG-FREDAG KL. 10-17.30 · LØRDAG KL. 10-12.30

Opfyldelse af
drømme, fortryllende

Alle tags kan fås i sølv,
forgyldt sølv samt
rosa sølv

Jensen
URE - GULD - SØLV
Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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Hørt ved Lyren

Den tidligere ejer af
SuperBest i Kruså,
Svend Erik Skødt,
er blevet butikschef
i Fakta i Aabenraa.
56-årige Svend Erik
Skødt måtte lukke
sin butik i Kruså, der
blandt andet kæmpede
med grænsehandlen.

Genopbygningen
af Annies Kiosk i
Sønderhav trækker ud.

Skatspil

Padborg Skatklub samlede
23 skatspillere til klubaften på Valdemarshus.
1. runde
Nr 1 Kaj Hansen, Kollund,
1314 point
Nr 2 Christian Skovsen,
Holbøl, 960 point
Nr 3 Aage Juhl, Padborg,
959 point

Nr 4 Konrad Hesse, Gejlå,
928 point

Ny pylon i Kruså

2. runde
Nr 1 Aage Juhl, Padborg,
1046 point
Nr 2 Konrad Hesse, Gejlå,
881 point
Nr 3 Christian Skovsen,
Holbøl, 863 point
Nr 4 Benny Stensdal,
Padborg, 851 point. ■

Socialdemokratiet i Bov

Derfor er der sat en
midlertidig pølsevogn
op, så de populære
hotdog kan langes over
disken.
Den 3. tirsdag i
hver måned kan der
"Hygges i æ Sysleklub"
på Aktivitetshuset i
Padborg. Det er Inge
Stubberup, som står
for den hyggelige klub,
og det er gratis at
deltage.
Ingeniørgruppen
Syd på Industrivej i
Padborg var blandt
de 55 virksomheder i
Aabenraa Kommune,
der modtog det flotte
CSR mærke.

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.
Straﬀens størrelse ved kriminelle handlinger.
Kriminel lavalder, forebyggelse.
Kom og hør og deltag i debatten.
Alle er velkomne

Der serveres kaﬀe med brød og småkager.
Mødet afholdes i samarbejde med partiforeningerne
i Tinglev, Lundtoft, Ensted, Rødekro og Aabenraa

Udsolgt til kvindeaften

Dagplejer Lis
Martensen Schmidt fra
Felsted kunne forleden
fejre 25-års jubilæum i
Aabenraa Kommune.
Stæren kom fredag
morgen til Kruså. Det
var Giesela Paulsen på
Buen, der kunne glæde
sig over det første
stærepar, der kom for
at nyde godt af foderbrættets glæder.
Bov IF's pigehold
U13 B har vundet
en flot sølvmedalje
til Jysk Mesterskab i
indefodbold. ■

Aabenraa Kommune har sat en ny infotavle op, der står på Flensborgvej i Kruså.
Pylonen vil løbende bringe informationer til brug for borgerne.
Foto Ditte Vennits Nielsen

Af Ingrid Skovbo Johannsen

General
forsamling
hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag 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

HUSK
OGSÅ

Der er totalt udsolgt til
kvindeaftenen i Padborg
tirsdag den 20 marts.
Det er en ydmyg, men
også lidt stolt Bitten
T. Haase fra Padborg
Shopping, der glæder
sig over bysbørnenes
opbakning.
Thomas Evers Poulsen
fra "Vild med Dans" og
Christina Hembo fra
"Christina Watches” strør
lidt glimmer ud over
arrangementet. ■

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

Thomas Evers Poulsen
gæster Padborg.
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Padborg Vandværk A.m.b.a.
afholdes

Generalforsamling
i Padborg Vandværk A.m.b.a.
Torsdag den 12. april 2018
på Frøslev Kro kl. 19.30.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag,
herunder forslag fra bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er Werner Schmidt og Jørn Jensen.
På valg er tillige suppleanterne Ove John Rasmussen og
Jes Petersen samt revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen
skal indsendes til Padborg Vandværk A.m.b.a., Toldbodvej
1, 6330 Padborg senest den 14. marts 2018.
Efter afholdelse af generalforsamlingen er
vandværket vært ved en Pariserbøf.
Regnskab, budget og takstblad til behandling på
generalforsamlingen bliver udleveret under mødet og kan
tillige ses på vandværkets hjemmeside: www.padborgvand.dk
Padborg, den 6. marts 2018
Bestyrelsen

På generalforsamlingen i Bov Venstre glædede forsamlingen sig over, at man fik valgt tre byrådsmedlemmer.


Foto Jimmy Christensen

Nyvalg i Bov Venstre
Af Gunnar Hattesen

På generalforsamlingen
i Bov Venstre blev Lone
Bakowsky nyvalgt til
bestyrelsen. Hun afløser
Allan Jacobsen.
Formanden Michael

Gabrielsen blev genvalgt.
Desuden var der genvalg
til bestyrelsesmedlemmerne Tina Petersen, Jens
Boddum og Ditte Vennits
Nielsen.
Bestyrelsen består
derudover af Birgit

Mogensen, Jens Wistoft og
Lars Kristensen.
Birgit Mogensen fortsatte i kredsbestyrelsen og
til Venstres kommuneforening blev Lone Bakowsky
valgt.
Formanden Michael

Gabrielsen glædede sig i
sin beretning over, at man
havde fået valgt tre lokale
byrådsmedlemmer - Lars
Kristensen, Jens Wistoft
og Ditte Vennits Nielsen.
Bov Venstre har 89
medlemmer. ■

Kultur på Damms Gård, Felsted
med støtte fra Kulturelt Samråd Åbenrå
præsenterer

Oldemors Kaffebord

En aften med sang,
musik og gode historier

Palmesøndag, den 25. marts kl. 14.30-16.30
Pris: kr. 110,-/person

MUSEUM OLDEMORSTOFT

afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

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

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende kaffe og kage.
Bestyrelserne

BOV IF
ønsker at opstarte en eSport afdeling.
Derfor indkaldes til

Stiftende
generalforsamling
Ifølge vedtægter skal der vælges
mindst 3 personer til bestyrelsen.

METTE OG BØRGE SOLKÆR
m. SØREN IVERSEN

Vi har brug for netop dig. Vi mangler
samtidig instruktører samt ”praktiske grise”.
Hovedforeningen er villige til at være med
som ekstra medlemmer i bestyrelsen.

Torsdag den 8. marts kl. 19.30
på Damms Gård, Felsted

Spørgsmål kan ske til formanden for Bov IF
betina@ring-jensen.dk eller på mobil 20 67 83 83

Spisning før koncerten

Vel mødt!

Billetpris kr. 100,- / 130,Bovvej 2, 6330 Padborg · Telefon 73 76 64 36

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S
og støtteforeningerne

Tirsdag den 3. april kl. 17.30
i Bowlingcenteret

Bestil din billet til kaffebordet senest 9. marts

BOOKING
museumoldemorstoft@aabenraa.dk
www.booksonderjylland.dk
BEGRÆNSET ANTAL PLADSER

Multi
Generalforsamling

Kan købes hos Din Købmand, ved indgangen eller
bestilles hos Hans Jørgen Albrechtsen på 60924669

VEL MØDT
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Takket for 39 års indsats Godt år for Holbøl Landbohjem
Holbøl Landbohjem er
blevet ombygget for
775.000 kr i det forgangne år.

Af Gunnar Hattesen

Efter 39 år i bestyrelsen
for Holbøl Landbohjem
ønskede Mathias
Rudbeck ikke genvalg til
bestyrelsen.

veret, scenen er ryddet
væk, der er blevet etableret

en ny lille sal og der kommer snart en ny indgang. ■

Det oplyste formanden
Preben Jensen på generalforsamlingen, som samlede 35 medlemmer.
Toiletter er blevet reno-

Formanden Preben Jensen
takkede ham for sin store
indsats gennem næsten
fire årtier. Han har været på valg 13 gange, og
var i 25 år kasserer for
forsamlingshuset. ■

35 medlemmer deltog i
generalforsamlingen, hvor
der blev serveret suppe.

Borgermøde i Kruså

Mathias Rudbeck fik en
købmandskurv, som tak for
39 års indsats for Holbøl
Landbohjem.

Bov Lokalråd inviterer
onsdag den 14. marts
borgerne i Bov, Smedeby
og Kruså til møde, hvor

udviklingsperspektivet for området bliver
præsenteres.
Mødet afholdes i

Grænsehallerne kl.
19.00-21.00.
Byrådspolitikere fra
Vækstudvalget for Land
og By deltager. ■

Bo

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav
Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

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

Bred VVS ApS

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

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

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

Anlægsgartner

Tømrer afdeling

Nyanlæg af have & design

Udskiftning af døre & vinduer

Vedligehold af have

Ombygning & renovering

Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Træfældning

Ombygning & fugning af hus

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Snerydning & saltning

Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Snerydning & saltning af fortov og parkerings områder
Privat og Erhverv

Klaus Tranum

2047 5290

Ejner Tranum

5050 8722

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

www.LTnatur.dk

PH 5 MINI

Køb dine søm og
Klammer loKalt

i ﬂere farver
Design: Poul Henningsen

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

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

ved Norman Rudbeck

• Industriservice

Stubfræsning

Opsætning af fliser

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

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Parabol/antenneanlæg

Beskæring & Topkapning

Murer afdeling

Elis’ hvidevarer
• Reparationer

Træfældning

NYHED

Semu Luftværktøj
H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

&'Ejendoms'service'ApS!

Salg & service
af hårde hvidevarer

CVR 34 22 35 72

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

Natur!

Dennis Lorenzen 2758 8750

k
sen.d
k
jacob
net h- cobsen.d
n
e
k
ja
kj@
net hn
e
.k
www

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

!

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939
Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg
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Mange gratulanter lagde vejen forbi smykkedesigner Rie Meyers nye butik i Padborg Torvecenter.

Fotos Michael Meyer

Padborg har fået ny butik
Af Ingrid S. Johannsen

Fra nær og fjern mødte
folk op til åbningen
af smykkedesigner
Rie Meyers nye butik i
Padborg Torcenter.

v

For et ældre ægtepar var
det dagens højdepunkt at
skulle op og hilse på Rie
Meyer, og det var dem
meget magtpåliggende at
møde op til receptionen.
De handlende fra

Padborg Torvecenter var
repræsenteret af blandt
andre Palle Hansen og
Bitten Haase, som bød Rie
Meyer velkommen.
Gæsterne blev budt på
lækkerier, og helt til sidste
minut kom der gratulanter forbi, så klokken blev
mange inden de sidste
gæster var gået.
Blandt gratulanterne var
malermester Per Ihle.
"Det er dejligt, at der er

bliver støttet op om nye
initiativer, og at der er
unge menesker, som tør
tage springet ud i livet
som fuldtidsselvstændig",
siger Per Ihle, der sammen
med sin kone Gitte lagde
vejen forbi.
Det var en glad Rie
Meyer, der blev lykønsket
af både trofaste kunder,
forretningsforbindelser,
famile og venner. ■

til alle jer, som kiggede forbi til
mit åbent hus i fredags, og tak
for alle de fantastiske gaver.
Jeg havde en rigtig dejlig dag.
Rie Meyer

Bovvej 27A 28
Torvegade
Bovvej
27A
6330 Padborg
6330
Padborg
6330
Padborg
Tlf. 51940082
Tlf.
51940082
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk

www.riemeyer.dk
rie@riemeyer.dk
rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Glæder mig til at kunne byde jer
velkommen ved Guldsmed Rie Meyer
Torvegade 28
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Smykker lavet på eget værksted

Smykker lavet på eget værksted

Lukket
9 - 15.00
9 - 15.00
9 - 17.30
9 - 15.00

en

atur

til n

Smedeby

Kruså

Lyr
e

om

råd

et

t
entite
et id
Styrk image!
g
o
Bov

t”
mråde
”Lyreo r det?
e
Hvad
Stationsby
Padborg

BORGERMØDE
for Udviklingsperspektiv for
Bov, Smedeby og Kruså

Frøslev-Padborg

Onsdag den 14. marts
i GRÆNSEHALLERNE
Harkærvej 3A, 6340 Kruså

Byrådspolitikere fra Vækstudvalget
for Land og By deltager i mødet.

1000 TAK

GULDSMED
GULDSMED
GULDSMED
Rie
Meyer
Rie
Meyer

else

ind
Forb

Derudover
efter aftale

Find mig også på Facebook

Find mig også på Facebook

Alle er velkomne. Der kræves
ingen tilmelding for at deltage.
Der serveres aftenkaffe til mødet.
Læs mere på www.aabenraa.dk
og søg ”Bov, Smedeby og Kruså”
Processen arrangeres i
samarbejde med Bov Lokalråd.

VÆR MED
TIL AT GØRE
EN FORSKEL
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Vilsbækhuset 5 skarpe til guldsmed Bitten Haase
udlejet 35 gange
Af Ditte Vennits Nielsen

Der deltog 40 mennesker i generalforsamlingen i Vilsbækhuset.
Formanden Hans B.
Asmussen kunne i sin
beretning fortælle, at
Vilsbækhuset har været
lejet ud 35 gange i 2017.
Det er et stabilt niveau,
men da der allerede nu er
24 bookinger i hus for 2018,
er forventningerne store.
Overskuddet blev på
21.000 kr. på trods af renoveringer og forbedringer for 120.000 kr.

Der var genvalg til
formanden og 3 øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af Hans
B. Asmussen, Kurt Wolter,
Fedder Asmussen, Tina
Jakobsen, Jette Widding,
Ronni Larsen, Tommy
Palmholt og suppleanterne Karin Christensen og
Rasmus Møller.
Jan Christiansen blev
valgt som ny revisor og
Martha Rossen valgt som
revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen var der underholdning
med en tryllekunstner. ■

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

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

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

Guldsmed Bitten Haase har butikker i både Padborg og Aabenraa.Arkivfoto
Af Ditte Vennits Nielsen

Navn: Bitten Haase
Alder: 40 år
Bopæl: Padborg
Beskæftigelse: Indehaver
af Jensen-Ure-GuldSølv i Padborg
Gift med Michael
og har 3 børn

• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

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

HUSK!

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

Har du en hobby?
"Ja, jeg har taget instruktørkurser og underviser
2 springhold i Bov IF
Gymnastikafd. Det ene
hold er 1.-3. klasse og
det andet er 4.-8. klasse.
Jeg har ikke selv tid til at
dyrke gymnastik, selvom
jeg meget gerne ville. I
øjeblikket er vi ved at
forberede gymnastikopvisning først i Aabenraa
på lørdag og dernæst i
Grænsehallerne næste lørdag. Jeg er også formand

for gymnastikafdelingen i
Bov IF, så det tager meget
af min fritid".
Har du nogen livretter?
"Jeg elsker simpelthen et
godt og lækkert stykke
kød og gerne med sovs og
kartofler til, og jeg vil rigtigt gerne spise ude. Men
når jeg har tiden til det, så
kan jeg faktisk godt lide at
lave mad, specielt når vi
har besøg af gæster".
Har du nogen traditioner?
"Hvert år til juletid holder
vi en stor julefrokost for
vores venner. Vi er 12
mennesker, og jeg laver
al maden. Det er enormt
hyggeligt".
Husker du jeres bryllupsdag?
"Præcis på vores 1 års
bryllupsdag fødte jeg
vores første søn, så det
er naturligvis altid ham,
der bliver fejret. Men vi

www.essen-in-flensburg.de / dk
Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: info@rcfl.de • www.rcfl.de
Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

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

husker altid at give hinanden et godmorgenkys
og ønske tillykke på vores
bryllupsdag".
Er du endt dér, hvor
du gerne vil være?
"Så absolut. Men det lå slet
ikke i kortene, at jeg skulle
være guldsmed. Jeg ville
nemlig gerne have været
bager, og i mine unge år
arbejdede jeg i 5 år som
ungdomsarbejder hos
daværende Bager Nielsen.
Jeg kom også til Aabenraa
i praktik, men det var et
alt for tungt arbejde for
lille mig. Og så var jeg
ikke så god til at stå så
tidligt op, som det kræver.
Jeg kom herefter til
Odense og stod i lære hos
en guldsmed, og her blev
min interesse for faget
vakt. Efter nogle år overtog jeg så mine forældres
butik i Padborg, og det
har jeg ikke en eneste dag
fortrudt. Jeg glæder mig
hver morgen til at stå op
og klare udfordringerne,
som det kræver at styre 2
veletablerede guldsmede
butikker". ■
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Husqvarna Center Kliplev

FORÅRSKLAR?
-DET ER NU DER SKAL HANDLES

Husqvarna robotplæneklipper er din smarte, driftssikre
partner i haven fra den verdensledende producent inden for
robotklippere. Robotplæneklipperen slår dit græs meget
stille, dag og nat, i solskin og regn, så du har en flot klippet
plæne hver dag – og bedre tid til alle dine andre opgaver.
Det var den trofaste kerne, som mødte op til generalforsamlingen.


Foto Jimmy Christensen

Sorterer 7.000 arkivbilleder
Af Gunnar Hattesen

I arkivet i Patches Hus
i Felsted er frivillige i
gang med at sortere og
beskrive 7.000 gamle
billeder fra Felsted Sogn.
På generalforsamlingen

i Historisk Forening for
Felsted Sogn forudså
formanden, Kai Eskildsen
Møller, at sorteringsarbejdet vil tage 5 år.
Nyvalgt til bestyrelsen
blev Jens Zachariassen.
Han afløser Holger Rerup.

Dødsfald Indbrud
Tove Billund, Bovrup, er
død, 88 år. ■

En villa på Bøgevang i
Felsted havde torsdag aften ubudne gæster.

Gunnar Axelsen ønskede
også at gå ud af bestyrelsen, men det blev op til
bestyrelsen at finde en
efterfølger.
Historisk Forening har et
stabilt medlemstal på 140
medlemmer. ■

Tyvene skaffede sig
adgang ved at afliste et
vindue.
Det er endnu uklart,
hvad der er blevet stjålet. ■

Husqvarna robotplæneklipper er robust og pålidelig og i stand til at håndtere
udfordrende plæner med perfekt klipperesultat. Robotplæneklipperen navigerer
nemt rundt på komplekse områder, glider gennem smalle passager, barsk terræn og
stejle stigninger, så du får en perfekt klippet plæne hver dag – med et minimum af
interaktion. Alt dette kan Husqvarnas robotplæneklipper klare, fordi den følger et
afgrænsningsområde, som skal installeres i din have, inden robotplæneklipperen
sættes i gang. Afgrænsningen kan også sættes op omkring blomsterbede eller andre
steder, hvor du ikke ønsker, at robotplæneklipperen skal køre. I de fleste tilfælde
tager det omkring to dage, inden robotplæneklipperen har slået alt græsset.
Derefter kan du læne dig tilbage og nyde, at robotplæneklipperen holder din
græsplæne nyklippet.
Uanset hvilken type plæne du skal have klippet, kan Husqvarnas robotplæneklipper
klare opgaven.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Kompakt 3-hjulet Robotplæneklipper til effektiv klipning af mere åbne græsarealer.
Kan klare plæner på op til 600 m² og kan også klare
hældninger på op til 25%. Den er let at bruge og tilbyder mange forskellige personlige indstillinger.
Maks. arbejdsområde
600 m²
Batteritype
Li-ion
Typisk ladetid
50 min
Lydniveau Measured sound level 58 dB(A)

TILBUD

8.495,-kr

kr. 9.795,00 Vejl. pris inkl. moms

inkl moms

Felsted Idrætsforening
- en forening i bevægelse.

Afholder
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 13.3.2018 kl. 19.30
i tennislokalet i Felsted Hallen
Dagsorden ifølge vedtægter

der tages forbehold for trykfejl - tilbuddet er gældende til 1.4..2018

www.karsteniwersen.dk
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Felsted bliver Årets Landsby

Udflugt til

Bremen

Af Gunnar Hattesen

Felsted gør klar til at
fejre sig selv som Årets
Landsby i Aabenraa
Kommune 2018.
Det sker onsdag den 7.

2. påskedag
mandag den 2. april

TUMBØL OG OMEGNS
RINGRIDERFORENING

Udgangspunktet på denne rejse er
Bremen, det nordvestlige Tysklands
pulserende hjerte og hjemby for de
verdensberømte Bremer Stadsmusikanter.
Bremen byder på både historie og
spændende gamle bydele samt moderne
museer og arkitektur. En storby med
alle facetter - historie, tradition,
hightech, videnskab og rumfart.
Vi får en guided bytur på dansk, hvor vi ser
den stor Marktplatz. Vi skal beundre det
fantastisk smukke rådhus, som stammer
tilbage fra 1400-tallet. En imponerende
bygning, som sammen med den flotte 10 meter
høje Rolandsstatue danner en perfekt ramme.
Ved Rådhuset finder vi også den berømte
statue af Die Bremer Stadtmusikanten. Der
bliver mulighed for at shoppe på egen hånd.
Pris kr. 750,- som inkluderer bus, guide,
rundstykke og kaffe og frokost.
Vi er hjemme ved 22-tiden.

afholder

Generalforsamling
Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30
på Hellinghøjvej 5, Tumbøl

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

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

Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

Varnæs Vandværk
afholder

Ordinær
Generalforsamling
Onsdag den 28. marts kl. 19.00
på Den gyldne løve Varnæsvig vej 50

Kielerkanalen
Onsdag den 25. april

Efter opsamling kører vi direkte til Kiel. Her
går vi ombord på hjuldamperen Freya. Kursen
sættes mod Rendsborg, hvor vi undervejs skal
nyde en dejlig buffet. Vores spændende sejltur
tager ca. 4 timer. Vores bus venter på os i
Rendsborg, hvor vi får en guided rundvisning.
Mæt af dagens indtryk kører vi over
Slesvig og er hjemme ved 17-tiden.
Pris 695 kr, som dækker bus,
guide, sejltur og buffet.
Side 8-9

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

Schulstad
Det gode
rugbrød

500 g

950-1025 g
PR. STK

11.-

PR. BAKKE

12.Cocio
chokolademælk
60 cl

Kløver
sødmælksyoghurt

PR. FLASKE

10.-

10.PR. STK

Mou okse- eller
hønsekødsuppe

SKARP PRIS

1 kg

Gestus brød

12.PR. POSE

SKARP PRIS

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

Astrid Marie Sørensen,
Bovrup, er død, 92 år. ■

Bestyrelsen

Grønne stenfri
druer

Minikrydstogt på

Dødsfald

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vandværket er efter generalforsamlingen
vært ved et mindre traktement.
Tilmelding på tlf. 2674 0538

BovAvis

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

udpegning af Årets
Felstedborger.
Det er en glad og
meget stolt formand
for Felstedegnens
Borgerforening, Hans
Jørgen Nissen, som
onsdag aften kan byde
velkommen til to politikere, som vil overrække
den synlige pris. Det er
formand for vækstudvalget for land og by, Philip
Tietje (V) og næstformand Erik Uldall Hansen.
Det er Aabenraa
Kommunes Landsbyråd,
der har udpeget Felsted
som Årets Landsby i
Aabenraa Kommune.
"Det er borgerne og alle
de frivillige, der er skyld
i, at vi er blevet udnævnt
til Årets Landsby", siger
Hans Jørgen Nissen. ■

marts kl. 18.30 i Damms
Gård, hvor 60 mennesker
har tilmeldt sig fællesspisning, kåring af Årets
Landsby, generalforsamling i Felstedegnens
Borgerforening og

flere varianter

PR. POSE

10.FELSTED

BovAvis

Østergade 2
6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 6. marts til og med fredag den 9. marts 2018.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

