
Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

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

Alle dage kl. 7.00-19.00

FREDAGSTILBUD
FRA KL. 10.00

Delikatessen tilbyder
SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Pr. stk. 

20,-

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

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

www.thegunroom.dk

 The Gun Room A/S

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

Fine guns, clothes & accessories

Altid personlig service i butikken

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 11  13. marts 2018 10. årgang

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box Parabol

Standard installation Ingen kortafgift

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

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

Standard installation ortafgiftIngen k

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

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

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

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

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

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

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

HDTV-box
medfølger!

BUM!

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

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

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Få et uforbindende 
tilbud når det gælder

TV - Radio - 
Antenne - Parabol

TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2

bad-udstilling
Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

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

Pr. stk

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

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

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

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn Dørene 
åbnes 

kl. 19.00

KVINDEMESSE 
2018

Padborg
Shopping

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

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

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



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

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

SLAGTEREN TILBYDER LÆKKER

MENU TO GO
bestående af:
Lækre bøffer,

vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Brød
Vin

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

TELEFON 7467 3334

GRÅSTEN · PADBORG

Løs vægt 
slik

FLERE VARIANTER

TILBUD 
GÆLDER 

TORSDAG, 
FREDAG OG 

LØRDAG 

TIL 2 PERSONER TIL 2 PERSONER

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

P A D B O R G

3 x 300 g

100,-
Pr. stk.

75,-

Pr. 1/2 kg

2495
Pr. ½ kg

4995
Ca. 800 g

100,-

Pr. stk.

50,-

Kun kr.   100,-Pr person

SLAGTEREN TILBYDER
4 stk. Tykstegsbøffer

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød
8-12%

SLAGTEREN TILBYDER
Gullasch, stroganoff, 
benløse fugle eller roastbeef

DELIKATESSEN TILBYDER
Burgerplatte

DELIKATESSEN TILBYDER
Kartoffelspegepølse + 
sardel + kødpølse
fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
Fiske- eller tapas platte
frit valg

Pr. 100 g

7 
95

TILBUD GÆLDER 

HELE MARTS MÅNED

HJEMMELAVEDE
Marcipan påskeæg…

2



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

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

SLAGTEREN TILBYDER LÆKKER

MENU TO GO
bestående af:
Lækre bøffer,

vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Brød
Vin

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

TELEFON 7467 3334
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Løs vægt 
slik

FLERE VARIANTER

TILBUD 
GÆLDER 

TORSDAG, 
FREDAG OG 

LØRDAG 

TIL 2 PERSONER TIL 2 PERSONER

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

P A D B O R G

3 x 300 g

100,-
Pr. stk.

75,-

Pr. 1/2 kg

2495
Pr. ½ kg

4995
Ca. 800 g

100,-

Pr. stk.

50,-

Kun kr.   100,-Pr person
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Gullasch, stroganoff, 
benløse fugle eller roastbeef
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Burgerplatte
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Kartoffelspegepølse + 
sardel + kødpølse
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DELIKATESSEN TILBYDER
Fiske- eller tapas platte
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Pr. 100 g
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TILBUD GÆLDER 

HELE MARTS MÅNED

HJEMMELAVEDE
Marcipan påskeæg…

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 13. marts til og med lørdag den 17. marts 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

UNDER ½ PRIS

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

Maks. 5 stk. pr. kunde pr. dag

Frit valg 

10,-
Ta’ 8 stk.

15,-

Pr. stk.

15,-

Pr. ps.

10,-
Kun

30,-

Ta’ 2 stk.

10,-
Pr. bdt.

18,-

Tete a tete, 
minipåskelilje
9 cm. potte

Tulipaner
10 stk., frit valg

Blomkål kl. 1

eller porrer
bdt. med 3 stk.,
kl. 1

BLOMSTERAFD. TILBYDERFRUGT/GRØNT TILBYDER

Hatting brød ”Naturligvis”
DYBFROST, 420-540 g

Mellemlagret Riberhus 
skiveost
200 g
fl ere varianter

Graasten ketchup, sennep 
eller remoulade
fl aske, 800 g

Bogø chokolade
lilla æske

Whiskas menuboks eller 
Whiskas tørkost
950 g, frit valg

Kims Chips
100-200 g, mange varianter

Pr. pose

9,-
Pr. pk.

14,-

Pr. stk.

30,-

MANGE FARVER

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

Løs frugt
vælg mellem æbler, 
pærer, bananer, kiwi, 
appelsiner
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- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 
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 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1182

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

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

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

Grund m2 675

NYHED

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1227

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

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

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

Grund m2 955

NYHED

EGERNSUND SKOVGADE 3

A
B
C
D
E
F
G

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

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

Bolig m2 115
Stue/vær 1/3 Opført 1964

Grund m2 755

NYHED

ALNOR GYVELVEJ 8

A
B
C
D
E
F
G

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

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

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

Grund m2 593

NYHED

GRÅSTEN ELLEYGADE 2

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1217

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

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

Bolig m2 145
Stue/vær 2/3 Opført 1959

Grund m2 777

NYHED

GRÅSTEN KONGEVEJ 31

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1234

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

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

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

Grund m2 19.300

NYHED

PADBORG ØSTERGADE 19

A
B
C
D
E
F
G
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A
B
C
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sig meget flot med hvidmalet facade og sortglaseret tegl. Til ejendommen medhører bla.:
Lækker gårdhave, garage samt større have hovedsageligt udlagt i græs.

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

Grund m2 593

NYHED

GRÅSTEN ELLEYGADE 2
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G

Sagsnr. 1217

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

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

Bolig m2 145
Stue/vær 2/3 Opført 1959

Grund m2 777

NYHED

GRÅSTEN KONGEVEJ 31

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1234

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

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

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

Grund m2 19.300

NYHED

PADBORG ØSTERGADE 19

A
B
C
D
E
F
G

NY PRIS!

Lavt energiforbrug

7465 0933

Lavt 
varme-
forbrug

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

Gennemrenoveret villa 
i Alnor med fjordudsigt

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

Fårhus Forsamlingshus

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

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og andre aktiviteter

Søndag den 18. marts kl.  9.30 ................... Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 18. marts kl. 11.00 .................... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Haderslev Domkirkes Pigekor i Gråsten Slotskirke

Pigekoret er et ambitiøst arbejdende pigekor 
med 40 sangere i alderen 12 - 20 år.
Pigekoret har et højt aktivitetsniveau og optræder årligt 20 - 25 
gange i ind- og udland ved koncerter, gudstjenester og events. 
Koret ledes og dirigeres af Thomas Berg-Juul.

Onsdag den 21. marts kl. 19.00 
Fri entré

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 denne udgave af Gråsten Avis. 
Program kan rekvireres hos formand Helle Blindbæk på hebl@privat.dk eller 
mobil: 4040 6077 eller på Kirkekontoret.

Sys Bjerre i Gråsten Slotskirke

Sys Bjerre er nu klar med sit salmeprojekt i en 
ukompliceret konstellation, som hun turnerer 
med i 2018. Sys Bjerre har skrevet nogle skønne 
salmer og fortæller om projektet. 

Torsdag den 22. marts kl. 19.00.
Fri entré, men gratisbilletter skal afhentes i 
RådhusKiosken, Kirkekontoret eller Bruhns i 
Ulsnæscentret.

Hvad sker der rundt om 
kirkegården i Gråsten?

Mange har sikkert lagt mærke 
til, at stengærdet omkring 
parkeringspladsen ved kapellet i 
Gråsten er fjernet og der er nu plantet 
en bøgehæk.

Det har vi gjort efter gentagne 
”drengestreger”, hvor man har muntret 
sig med, at stå oppe på stengærdet 
og sparke sten løse. Dels ruller 
stenene ud på cykelstien, hvilket kan 
være farligt, men det har været meget 
bekosteligt at reparere. Den sidste 
omsætning af stengærdet kostede 
næsten kr. 50.000. De penge ville vi 
gerne ha’ brugt på en anden måde! 
Derfor har vi nu taget konsekvensen 
og skiftet stengærdet ud med en 
billigere løsning.

Vi forventer naturligvis, at hækken 
hurtigt vokser sig smuk og giver et 
harmonisk indkig til kirkegården.
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Fødselsdagsfest 

50%        

Spar

PÅ  ALT BRUGSKUNST 
OG KÄHLER

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

TILBUDDET GÆLDER 
ONSDAG, TORSDAG, 
FREDAG OG LØRDAG
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Fotograf
Søren Gülck

Telefon 23 80 12 54

gulck@graastenavis.dk

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

Telefon 31 17 05 27

lnj@graastenavis.dk

Reporter
Pia Koch Johannsen

Telefon 24 64 35 01

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

 Følg os på Facebook

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

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

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag 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.

Vejledende priser

op til kr. 500,-

Nu kr. 100,-
pr del/par

v/ BMoutlet • Borggade 4
6300 Gråsten • 74 65 46 00

K VA L I T E T  B E TA L E R  S I G

Å BN I N GS T I D ER
M A N  –  TO RS  10.0 0  –  17.3 0

FREDAG  10.0 0  –  17.3 0

L Ø R DAG  10.0 0  –  13.0 0

Personlig vejledning og service

Vejledende priser

op til kr. 1000,-

Nu kr. 200,-
pr del/par

Slutsalg
på vintertøj 
og fodtøj

Vejledende priser

op til kr. 1500,-

Nu kr. 300,-
pr del/par

ALLE VARER PÅ SLUTSALG ER MÆRKET MED HVIDE MÆRKER

Vejledende priser

op til kr. 2200,-

Nu kr. 400,-
pr del/par

Gråsten Revy 
for fuld damp
Af Gunnar Hat tesen

Det boblede og skum-
mede over af fest-
lige indslag, da Gråsten 
Revyen løb af stablen.

Og der var masser af 
lokale indslag, som fik 
publikum til at grine.

Der var indslag om skat, 
sexchikane, politikerlede, 
valget og meget mere.

Og teksterne blev ef-
fektivt affyret af Jens 
Jørgensen, Anton 

Mortensen, Carsten 
Nygaard, Dorte Nielsen, 
Dorte U. Brodersen, 
Jørgen C. Clausen, Pia 
Nielsen, Susanne E. 
Housteon Tønnies og 
Torben Nielsen.

Der er solgt 770 billetter 
til 11 forestillinger. ■

Publikum fik noget at grine af 
under Gråsten Revyen.
 Foto Jimmy Christensen
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Mandag til fredag: 7:00-17:30  /  Lørdag: 9:00-13:00

Vinduer der

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

Du opnår følgende fordele med nye vinduer:

1    Reducering af din varmeregning

2    Ingen trækgener

3    Maximalt lysindfald

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

SPAR

-: 35%
på vejl. priser

i uge 9,10 og 11

Kun i BYGMA 
Gråsten!

Serveringsforslag
Cuvette i flødesovs

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik
Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten

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

Find os på: Her kan betales med:

- en bid bedre!

Tilbud uge 11 - fra tirsdag d. 13/3 til og med lørdag d. 17/3

SPAR 50,-
Lækkert sund pålæg

Varmrøget
Hanekylling bryst

5 stk.
kr. 100,-

Hanekylling Cuvette
med skind

1 kg.
kr. 100,-For første gang 

på Kvindemesse
Af Lene Neumann Jepsen

Det er første gang 
SuperBrugsen deltager i 
Kvindemessen.

Souschef i SuperBrugsen, 
Pernille Flyger, tager tre 
af sine kvindelige kolleger 
med. De glæder sig til at 
præsentere flere forskellige 
smagsprøver fra butikken 

i Ulsnæs. ”Vi har safte 
med til tørsten og hjem-
melavede specialiteter 
fra vores slagter med til 
sulten”, fortæller Pernille 
Flyger, som forventer en 
hyggelig aften sammen 
med gæsterne. 

”Vi har også en lille 
konkurrence, hvor man 
kan vinde noget”, nævner 
Pernille Flyger. ■

Souschef Pernille Flyger Arkiv foto
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Bloms Zoneterapi v/Ilse Blom (RAB) 
Felstedvej 21, 6300 Gråsten · Tlf. : 74652808 eller 20574808

Allergi! 
Er du en af dem der lider af allergi i forår- forsommer, så kan

Zoneterapi måske hjælpe dig! 

Hver femte dansker lider af allergi, der kan 
forringe din livskvalitet og måske give dig 

sygedage. Gør som andre, gå til zoneterapi.

ZONETERAPI KAN HJÆLPE DIG

Flügger Farver Aps Gråsten

SPIL MED HOS:
Flügger Farver Aps

Sundsnæs 6 C
6300 Gråsten

Tlf.:  7465 0242

Kom ind til din lokale forhandler og hør mere om,  
hvordan du vinder i Klasselotteriet

glade vindere hver måned
40.000

DIT LIV
=

min passion

Drømmene blir til virkelighed

Optimism 2day
Majlinda Genèe Schmidt
Personlig health mentor og livscoach
Tlf. 53 80 02 59 www.optimismtoday.info

Frygter du at få livsstilssygdomme 
eller har du allerede en eller flere?
Så hør mere om mit nye livsstilshold 
der starter den 23. marts og som 
har skabt fantastiske resultater.
Vi mødes hver mandag i Gråsten.

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Udvalget i Rådhuskiosken 
vokser støt
Af Lene Neumann Jepsen

Rådhuskiosken kan 
til sommer fejre 2-års 
fødselsdag.

Når man træder ind i 
Rådhuskiosken mødes 
man af et storslående ud-
valg. Der er noget for både 
ganen og for øjet. Lækre 
chokolader og lakridser 

fra Kværs står side om 
side med smukke kort fra 
MutMut og glaskunst fra 
Høruphav.

I bunden af butikken har 
bestyrer Karen Füchsel 

et stort udvalg af piber 
fra Stanwell og forskelligt 
tobak fra både My Own 
Blend og W.Ø. Larsen.

”Vi er rundt på messer 
og hos producenter for 
at finde varerne til vores 
butik. Alt er nøje udvalgt” 
fortæller Karen Füchsel.

Påsken er lige om hjørnet 
og Karen Füchsel har 
været på jagt efter det helt 
rigtige påskesortiment 
i pynt og chokolade til 
kunderne. 

”V har både værtindega-
ver og gavekurve, som kan 
pakkes lige efter ønske” 
siger Karen Füchsel.

Lige nu skal Karen 
Füchsel til at pakke kas-
serne til Kvindemessen.

”Vi har et stort udvalg 
med, ja næsten halvdelen 
af butikken” nævner 
Karen Füchsel. ■

Karen Füchsel glæder sig til 
at byde på forskellige smags-
prøver på Kvindemessen.

 Foto Lene Neumann Jepsen

www.enjoyresorts.dk

Aktiviteter i uge 11
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.  

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

Åbningstider i wellness:  
Onsdag og torsdag: kl. 12-17
Fredag: kl. 13-17 
Lørdag: kl. 9-19
Søndag: kl. 9-17

• 14/3  
Stegt/Paneret Flæsk

SPIS HVAD 
DU KAN...

I RESTAURANT FISKENÆS
kl. 18:00-20:00

99 DKK

• 21/3 
Kong Fiddes 

livret

• 18/3

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

• 14/3  Velværeaften
• 16/3  Kæreste aften

VELVÆRE
AFTEN

I WELLNESS KL. 18:00-22:30

Fra 279 DKK
inkl. entré til wellness, lækker 

let buffet, badekåbe 
og tøfler
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Der kan maximalt � nanseres kr. 40.000.-  pr. person

MDRS RENTEFRI
FINANSIERING 

PÅ ALLE VIVA SENGE

VIVA LUX 
KONTINENTALSSENG
Med 8 cm topmadras.
Inkl. ben. 
Ekskl. gavl og tilbehør
Normalpris 24.999.-

SPAR 15.000.- 

Nu 9.999.- 

PÅ ALT I BUTIKKEN

Priseksempel
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Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

SENGESPECIALISTEN SØNDERBORG   |  Grundtvigsallé 175   |  6400 Sønderborg   |  Telefon 86 72 60 89 

ÅBNINGSTIDER:  Mandag-torsdag 10.00-17.30   |  Fredag 10.00-18.00   |  Lørdag 10.00-16.00   |  Søndag 11.00-16.00
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER1 0 Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

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

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

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

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

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

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

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

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

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

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

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

AUTO
GKV

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

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Tak fordi 
du handler 

lokalt

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

Sønderhus 
Ferieboliger

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

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

Tak fordi du handler lokalt

K. Wraae
murer og fl iser
Alt inden for murerarbejde
Speciale: fl iser

Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com



Fredag den 19. april kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Gråsten

General 
forsamling

Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

Gæst i år 

Anette Prehn

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
(Forslag skal skriftligt meddeles 
formanden 14 dage før 
generalforsamlingen)

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er vært med kaffe og kage.

Efter generalforsamling foredrag 
ved Annette Prehn

PROVIDENCE
Restaurant, Café og Brugskunst

Servering
Da vi har forrygende travlt, søger vi følgende personale:

2 til kaff eservering
2 til selskabsservering

1 til opvask

Der vil fortrinsvis være tale om 
weekendarbejde samt ferieafl øsning.

Som person læger vi vægt på, at du er stabil og 
ansvarsbevidst, og har et åbent og smilende væsen.

Vi tilbyder ordnede arbejdsforhold og en god løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Randi Nissen tlf. 74 65 24 62

Stranderød 9 ∙ Rinkenæs ∙ 6300 Gråsten

Foto: Dieter Skovbo

SOMMERSÆSON 
START TIRSDAG D. 10.04. - 26.06

TILMELDING ER ÅBEN NU
efter først til mølle-princippet

NYT LOKALE:
Egernsund Gl. skole, gymnastiksalen  

Sundgade 100 · 6320 Egernsund 

Tilmeld dig på info.psdance@gmail.com
med følgende oplysninger:

• Fulde navn 
• Adresse, postnr. + by 
• Forældres mobilnr. 
• Fødselsdato og køn 
• Hold 
• E-mail

Indbetal 250,- uanset hold, på:
reg nr. 9797  Konto nr. 0001456814 

Husk navn og hold ved kontooverførsel

KONTAKT OS PÅ TLF:
Sandie 27630628

Pernille 51835805 eller 
info.psdance@gmail.com

Fo
to

: A
j-F

ot
o 

Vel mødt
Sandie og Pernille

 PS DANCE

DANCE IT FOR KIDS 1 for de 3-5 årige
kl. 16.00-16.45 

DANCE IT FOR KIDS 2 for de 6-8 årige
Kl. 16.50-17.50 

TEENDANCE fra 9 år og opefter
Kl. 17.55-19.10 

TEENDANCE STAR Kun for øvede
Kl. 19.15-20.30

1. runde
1. Udo Heinz, Flensborg 1261
2. Christian Skousen, Holbøl 1246
3. Viggo Hansen, Skelde 1207
4. Kjeld Petersen, Gråsten 1202
5. Knud Hansen, Gråsten 1197

2. runde
1. Harald Jørgensen, Gråsten 1415
2. Klaus G. Petersen, Broager 1299
3. Peter Speck, Kruså 1240
4. Christian Skousen, Holbøl 1191
5. Jens Fredi Schulz, Gråsten 1181

Nye spillere
1. runde
1. Luke Petersen, Gråsten 1011
2. Peter Nordbag, Vester Sottrup 912

2. runde
1. Peter Nordbag, Vester Sottrup 748
2. Luke Petersen, Gråsten 704

59 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 59 medlemmer til klubaften i Ahlmannsparken.

Held i spil og kærlighed

Skal man tro et gam-
melt ordsprog, kan det 
være svært at forene 
held i spil og kærlighed. 
Sådan går det dog ikke 
Tina Kock i Rinkenæs. 
Tværtimod.
”Ja, det er da en fantastisk 
dejlig nyhed”, jubler Tina 
Kock, da hun bliver rin-
get op af Klasselotteriet. 
Der er gode nyheder. For 
selvom Tina Kock kun har 
spillet med i lotteriet i få 
måneder, har hun netop 
vundet 21.280 kr. – og nu 
skal gevinsten bl.a. bruges 
på at forsøde tilværelsen.

”Noget af gevinsten skal 
bruges på sommerferien. 
Vi skal i sommerhus i 
Oksbøl, så det bliver rigtig 
dejligt”, lyder det fra den 
glade vinder, mens hun 
klukker i telefonen ” […] 
og så trænger vi til lidt nyt 
tøj, så der skal udskiftes 
lidt i garderoben”.

Og der er da også mas-
ser at glæde sig over for 
Tina i disse dage. Foruden 
hendes held i spil og den 
vundne gevinst, er der 
nemlig også masser af 
held i kærlighed. Faktisk 
så meget, at Tina for kort 
tid siden kunne sige ”ja” 
til manden i sit liv.

”Ja, vi er jo faktisk også 

lige blevet gift her for 
nylig. Så vi er simpelthen 
bare rigtig glade”, griner 
hun og smiler til Brian, 
den heldige husbond. 
Sammen nyder de tilvæ-
relsen i Brians barndoms-
hjem i Rinkenæs.

Her går Tina lige nu 
hjemme på barsel med 
parrets yngste datter 
Helene, mens Brian Kock 
arrangerer busrejser, som 
partner i Quorps Busser 
ApS.

 Når barslen slutter, glæ-

der Tina sig dog over igen, 
at skulle tilbage plejehjem-
met i Gråsten. Her har den 
uddannede sygeplejerske 
de seneste fire år arbejdet 
med demente – og det er 
noget, hun er meget glad 
for.

Skulle den store gevinst 
en dag komme, har par-
ret da også en god idé til 
hvordan den skal bruges.

”Kommer den store 
gevinst, skal vi på ferie. Vi 
kunne rigtig godt tænke 
os at tage på et luksus-
krydstogt til Caribien”, 
fortæller det nygifte par og 
slutter med smil på læben 
”Og så har vi et ønske om, 
at prøve at fejre nytår i 
New York. Det må være 
en fantastisk oplevelse”.

Der er trækning hver 
måned fra den 15.-19. i 
Klasselotteriet. ■

Tina Kock har vundet 21.280 
kr. i Klasselotteriet.

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

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

Kære Anja
Du ønskes et stort og

hjerteligt tillykke
med de 50 år
den 21. marts.
Kærlig hilsen

Bent og
din lille Hunni

Hjertelig tak 
for opmærksomheden
ved vores guldbryllup

Else og Åge
Kløvervej 3, Alnor

Hip hip hurra 
til Kamilla
Meier der fylder 10 år 

den 13. marts
Slet ikke til at forstå.

Kærlige hilsner fra
Farmor og Farfar

Mormor og Morfar
og familie

Kære Misse Wind
Vi ønsker dig hjertelig tillykke

med dine 90 år den 19. marts og
ønsker dig fortsat held 

og lykke fremover.
Hilsen 

Olga - Christian

”Slap stråle og våde bukser”
Onsdag den 4. april kl. 14.30 – 16.30

i Ahlmannsparken.
Ca. 10 – 15 % af alle danskere har vandladningsgener. 
Dette tiltager med alderen, og � ere studier har vist, at 
op mod 80 % af alle � rsårige har vandladningsgener.

Frank Schmidt, speciallæge i urinvejskirurgi og klinisk 
lektor ved Århus Universitets Hospital vil komme ind 
på, hvad vandladningsgener er, hvilke undersøgelser 
man kan foretage, og hvilke behandlinger der � ndes.

Pris kr. 50,- inkl. kaffe og kage for medlemmer 
kr. 70,- for ikke medlemmer

TILMELDING TIL ANNE KØCKS TLF. 23 34 09 05

Ud� ugt til Schackenborg Slot 
i Møgeltønder

Onsdag den 16. maj med afgang 
fra Ahlmannsparken Kl. 13.30 

Vi får en rundvisning både inde i og ude på slottet. Inde er 
der trapper, derfor er den del ikke egnet for dårligt gående.

Kage og kaffe ved bussen.

Forventet hjemkomst ca. Kl.18.00.

Pris kr. 250,- for medlemmer 
kr. 300,- for ikke medlemmer

TILMELDING TIL ANNE KØCKS TLF. 23 34 09 05 
FRA 15. MARTS KL. 8.00 TIL SENEST 13. APRIL.

Beløbet bedes indbetalt senest den 13. april 
til Sydbank 8060 - 175022

Søndagscafé
Søndag den 8. april kl. 14.30 – ca. 16.30

I Ahlmannsparken, Gråsten
Dagens middag er Wienerschnitzel med 
tilbehør, en genstand og en kop kaffe.

Pris: kr 80,-.

For 60+,som gerne vil hygge og spise sammen med andre.

TILMELDING TIL ANNE KØCKS TLF. 23 34 09 05
SENEST ONSDAG DEN 28. MARTS

Gråsten

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

PÅSKEEVANGELIET FORTALT 
FOR ALLE SANSER

Lørdag den 24. marts kl.15.00
Rinkenæs Korskirke

Vi åbner kirkedøren til en øjenåbnende 
begyndelse på påskeugen med en "totalfortælling" 

af påskens begivenheder, fortolket i ord, 
billeder og musik af ExpandingCanvas ved

• Tine Skau: Musikperformer

• Karen T. Christensen: Billedkunstner

• Kai Stensgaard: Professionel 
slagtøjsspiller og lys- og lydkunstner

Aldergruppe: Fra 10 år og ope� er

Fri entre for alle

Venlig hilsen Rinkenæs 
menighedsråd

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

STILLEGUDSTJENESTE
Torsdag den 22. marts kl. 17.00

i Rinkenæs Korskirke
Vi tilbyder et e� ertænksomhedsrum, 

hvor deltagerne kan lytte 
til korte tekster, stilhed og 
musik i rytmisk vekslen.

Rinkenæs
menighedsråd

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 18. marts kl. 11.00

ved Katrine Gaub

ADSBØL KIRKE
Søndag den 18. marts 9.30

ved Katrine Gaub

KVÆRS KIRKE
Vi henviser til nabosogn

BROAGER KIRKE
Søndag den 18. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 18. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 18. marts kl. 10.30

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 18. marts 

Vi henviser til nabosogn

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 18. marts kl. 9.30 

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Ingen oplysninger

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 18. März, 14 Uhr

Gottesdienst in der Kirche zu Bau

GUDSTJENESTER

Spritkørsel
En 20-årig kvinde fra 
Gråsten blev natten til 
lørdag stoppet af politiet i 
Sønderborg.

Hun blev sigtet for 

spirituskørsel og efterføl-
gende måtte hun en tur på 
sygehuset, hvor der blev 
udtaget en blodprøve. ■
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Det kan være vanskeligt at sætte 
sidste punktum for et langt liv 
Når en af dine kære dør, står de svære beslutninger tilbage ... 

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

Vi træffes hele døgnet 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 

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

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

Torben Buhrkall

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Dødsfald
Johanne Christine 
Christensen, Gråsten, er 
død, 84 år. ■

Dødsfald
Aksel Mark Jensen, 
Rinkenæs, er død, 92 år. ■

En overraskelse til gæsterne
Af Lene Neumann Jepsen

For indehaver af 
Gråsten Blomster, Lis 
Mains Nissen, er det en 
selvfølge at deltage i 
Kvindemessen. 
”Alle butikker skal være 
med og bakke op om ini-
tiativer i Gråsten” siger Lis 
Mains.

Hun glæder sig til at 
snakke med de besøgende. 

”Det er en hyggelig aften 
i andre omgivelser og 
samtidig kan man få en 
god snak med både gæster 
og de andre butikker”, 
fortæller Lis Mains, som 
medbringer en overra-
skelse til gæsterne. ■

 Arkiv foto Søren Gülck

†
Min elskede ”Ricki”

Friederika Marianna Hassl
er stille sovet ind

Rinkenæs 11. marts 2018
På familiens vegne
Svend Aage Steger

Bisættelsen � nder sted fra Rinkenæs Korskirke 
den 20. marts 2018 kl. 12:00

Kendt fjerkræmand fylder 60 år

Af Jens Michael Damm

Bestyrelsesformand 
Gunder P. Jensen, 
Gråsten Fjerkræ A/S, 
Kværs, fylder søndag 
den 18. marts 60 år.
Det at drive virksomhed 
har altid haft første prio-
ritet for Gunder P. Jensen, 
bestyrelsesformand i 
Gråsten Fjerkræ A/S.

Gunder P. Jensen er født 
og opvokset i Esbjerg, som 
3. generation i en fiske-

eksportørfamilie. Derfor 
lå det i kortene, at det var 
den retning, erhvervskar-
rieren skulle tage.

Det var i Esbjerg, han 
internationale udsyn blev 
grundlagt. Netop derfor 
har han rejst overalt i ver-
den og med sin kreativitet 
og idérigdom været med 
til at udvikle en maskine, 
der kunne tage kaviar ud 
af rejer til havs, opbygget 
rejefabrikker i Canada og 
Tyskland samt sat sine 

tydelige spor i den island-
ske fiskeindustri.

I 2002 mødte han 
grundlæggeren af Gråsten 
Fjerkræ, Uffe Christensen, 
og det ændrede med ét 
slag hans fremtid.

"Der er mange ligheds-
punkter mellem fjerkræ-
industrien og fiskeriet. Det 
handler om hele tiden at 
levere friske råvarer til for-
brugerne, der sætter pris 
på kvalitet", siger Gunder 
P. Jensen.

I 2007 købte Gunder 
P. Jensen sammen med 
hustruen Susanne virk-
somheden og flyttede den 
til Kværs. I dag er Gunder 
ansat bestyrelsesformand, 
mens Susanne er admini-
strerende direktør og søn-

nen Alex fabrikschef. Mor 
og søn ejer alle aktier.

Sammen har familien 
været med til at sikre virk-
somheden en organisk 
vækst på 250 procent på 
blot 10 år.

Mange i både detailhan-
delen og fødevarebran-
chen kender Gunder P. 
Jensen, som en erhvervs-
mand, der er meget klar i 
mælet. Han er ikke bange 
for at sige sin mening.

"Min selvrespekt er ikke 
til salg. Vil man kun snak-
ke pris, så er det ikke mig. 
Men taler vi dyrevelfærd 
og kvalitet, er det noget 
helt andet", siger Gunder 
P. Jensen.

Kvalitet og dyrevelfærd 
er hele virksomhedens 
DNA, og det har gang på 
gang årsagen til, at virk-
somheden har modtaget 
den ene hædersbevisning 
efter den anden. Netop 
derfor er det ikke til-
fældigt, at Prins Henrik 
under sommerophold på 

Gråsten Slot, fik sit fjerkræ 
leveret fra Kværs.

Medier og politik har 
altid fyldt meget i Gunder 
P. Jensens liv. Han var 
med til at stifte ugebla-
det Gråsten og Omegns 
Nyt, der senere blev solgt 
til Berlingske Medier. 
I politik var han ved 
valget i 2013 opstillet for 
Fælleslisten, men sagde 
farvel til politik, da han på 
en valgnat oplevede, hvor-
dan de valgte kommunal-
politikere var parat til at 
sælge deres troværdighed 
for en taburet.

Blandt internationale 
samarbejdspartnere er 
Gunder P. Jensen kendt 
som en person, der ser 
muligheder, hvor andre 
ser problemer. Netop der-
for er han en flittig bruger 
af patentdirektoratet, 
hvor han har fået beskyt-
tet alt fra emballage til 
produktionsmetoder.

Gunder P. Jensen og hu-
struen Susanne har været 
sammen i 42 år og gift i 
37 år. Sammen har de fire 
børn og fem børnebørn. ■

Gråsten – hvad enten det er 
æblet, slottet eller skov og 
fjord – er udgangspunktet på 
Gunder P. Jensen udvikling 
af Gråsten Fjerkræ til en 
virksomhed hvor dyrevelfærd 
og bæredygtige løsninger er 
en selvfølge.
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Skal du erhverve nyt kørekort eller forny kørekortet...

NYE HOLD
Vi underviser i lyse venlige lokaler centralt
i Gråsten og er nu klar til at starte nye hold op 

Vi tilbyder undervisning til
BIL - TRAILER - MOTORCYKEL

Du kan desuden også vælge 
undervisning i vores afdelinger 
i Broager og Sønderborg

Gråsten
Borggade 7,

6300 Gråsten

Tilmelding til Claus tlf. 2840 1006, Brian tlf. 2891 1482 
eller via vores hjemmeside www.mobergs.dk

HOLDSTART
Broager den 20. marts kl. 18.00
Gråsten den. 19. marts kl. 18.00

Se senere holdstart på www.mobergs.dk 

samt holdstart til MC den 12. april i Sønderborg

Broager 
Storegade 18,
6310 Broager 

Sønderborg
Søndre Landevej 19, 

6400 Sønderborg

“Sommerferie hold“ se mere
på www.mobergs.dk

Skal vi sætte FOKUS 
på din bolig?

36
92

2

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Ejendomsmægler, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homebroager
Tlf. 74 44 16 98
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Kig forbi home Broager og hør 
mere om, hvordan du opnår et 
eff ektivt salg med home Online 
Markedsføring.

Butik med antik 
og brugsting

Af Gunnar Hat tesen

Broager Antik rummer fine 
glas, kongeligt porcelæn, 
malerier, spejle, sølvtøj, 
nips, genforeningsting, 
mønter, ting fra 1. og 2. 
Verdenskrig og meget andet 
antik.

Jan Asmussen har drevet 
butikken i næsten 10 år, 
og han handler med døds-
boer, flytteboer og ting fra 
auktioner, som fylder rum-
mene på Sankt Pauli 28 i 
Broager. ■

Kærligheden til gamle ting er drivkraften for Jan asmussen, 
der ejer Broager Antik. Foto Jimmy Christensen
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SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 17. marts 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Tirsdag den 27. marts kl. 19.30 
på Broager Hus, Allegade 4

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag (Forslag skal skriftligt meddeles 
formanden 14 dage før generalforsamlingen)

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er efter generalforsamlingen 
vært ved et mindre traktement.

General
forsamling

Kan forudbestilles 73441516

D E L I K A T E S S E N

Pita platte

Hjemmelavet 
kartoffelsalat 
med frikadeller

Højtbelagt 
smørrebrød

5995

2995

Pr. stk

1600

KUN 
FREDAG

Fødselsdagstilbud

3 stk

10000 3 x1 ltr

1800

10003500

3 x8 stk

5000

1200 gr

2500

Pr. 100 gr

695

6500

Ferske 
svinemørbrad

Mathilde 
kakaomælk

Knorr pasta 
og risretter

Riberhus 
ost
Ca. 600g

Coop 
wienerpølser

Fersk 
kylling

Løs vægt slik

Flødekartofl er 
med 4 stk 
kyllingebryst Skrabeæg

Tingleff 
kaffe guld

10 stk

1295

3x500 g

8995

UNDER 
½ PRIS

UNDER 
½ PRIS

SLAGTERMENY 

LIGE TIL OVNEN

SPAR 
14,95

SPAR 
28,75

SPAR 
60,80

SPAR 
11,00

Broager
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Broager 
Antik & Nostalgi
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KØB & SALG
af antik, retro og samle objekter m.m.

Vi opkøber også 
• Sølv
• Pletsølv
• Guld
• Dødsboer og 

Flytterester m.m.

Kontakt os, eller kom forbi 
butikken og få et tilbud.

Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17

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

jan@broagerantik.dk

Intego er 
kommet til 
Broager
Intego er landsdækkende leverandør af teknisk 
service – men vi er også lokale. Og nu finder du 
også Intego i Broager.

Kontakt servicetekniker Ole Nielsen,  
hvis du har brug for eksperthjælp inden for:
  El-teknisk installation & service
  Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation

Vi glæder os til at servicere både eksisterende  
og nye kunder i og omkring Broager.

Intego Broager     |     Smedevej 8     |     6310 Broager     |     Tlf. 99 36 43 60     |     intego@intego.dk     |     intego.dk

Servicetekniker 
Ole Nielsen
Tlf. 60 23 00 12
E-mail: oni@intego.dk

Intego –  landsdækkende teknisk 
servicepartner med lokal nærhed

Gør klar til foråret
Af Lene Neumann Jepsen

Stormen i 1999 
lagde grunden til, 
at Carsten Hansen 
kunne åbne Carstens 
Maskinværksted.
Lidt ude for byen på 
Nejsvej ligger Carstens 
Maskinværksted, som 
Carsten Hansen har drevet 
i snart 20 år. 

Med hans hold på fire 
personer, tager Carsten 
Hansen sig af både de min-

dre havebrugsmaskiner som 
plæneklippere og havetrak-
torer, men også af de store 
landbrugsmaskiner.

”Vi kan lidt af hvert og 
har en god blanding af 
kunder – både parcelhus-
ejerne med have og bønder 
med de store marker”, siger 
Carsten Hansen.

Han ved, at hans hold 
snart får travlt, da forårs-
sæsonen står for døren: 

”Mange plæneklippere 
skal lige have et tjek og en 

klargøring inden havear-
bejdet for alvor går i gang 
og det står vi klar til at 
hjælpe med.”, siger Carsten 
Hansen, der snart kan 
holde 50-års fødselsdag.

Udover værkstedet huser 
ejendommen på Nejsvej 
også en butik med et stort 
udvalg af havebrugsmaski-
ner og haveredskaber. 

”Vi har også reservedele 
til det meste. Og hvad vi 
ikke har i butikken, kan 
vi skaffe hjem”, fortæller 
Carsten Hansen. ■

Carsten Hansen i butikken på Nejsvej Foto Lene Neumann Jepsen
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VI SKAFFER DEN MASKINE ELLER DE RESERVEDELE DU MANGLER − NYT SOM BRUGT!

Multiclip 47
Plæneklipper

CS-310ES
Motorsav

fra

kr. 1.795
fra

kr. 1.595
MED 5-ÅRS GARANTI

ALLE PRISER INKL. MOMS

DUR365UPT2 
BUSKRYDDER 2 X 18V 5,0AH
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM380PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 38 CM
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM431PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 43 CM
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

DUR364LPT2 
GRÆSTRIMMER 2 X 18V 5,0AH
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

HUSK 
AT INDSENDE EN FORMULAR 

SAMMEN MED EN KOPI AF 

KØBSFAKTURA

4.595,-
INKL. MOMS

3.995,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

DUR365UPT2 
BUSKRYDDER 2 X 18V 5,0AH
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM380PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 38 CM
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM431PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 43 CM
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

DUR364LPT2 
GRÆSTRIMMER 2 X 18V 5,0AH
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

HUSK 
AT INDSENDE EN FORMULAR 

SAMMEN MED EN KOPI AF 

KØBSFAKTURA

4.595,-
INKL. MOMS

3.995,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

DUR365UPT2 BUSKRYDDER 2 X 18V 5,0AHInkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM380PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 38 CMInkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM431PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 43 CMInkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

DUR364LPT2 
GRÆSTRIMMER 2 X 18V 5,0AHInkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

HUSK 
AT INDSENDE EN FORMULAR 

SAMMEN MED EN KOPI AF 

KØBSFAKTURA

4.595,-
INKL. MOMS

3.995,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

DUR365UPT2 BUSKRYDDER 2 X 18V 5,0AHInkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM380PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 38 CMInkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM431PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 43 CMInkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

DUR364LPT2 
GRÆSTRIMMER 2 X 18V 5,0AHInkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

HUSK 
AT INDSENDE EN FORMULAR 

SAMMEN MED EN KOPI AF 

KØBSFAKTURA

4.595,-
INKL. MOMS

3.995,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

DUR365UPT2 
BUSKRYDDER 2 X 18V 5,0AH
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM380PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 38 CM
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM431PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 43 CM
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

DUR364LPT2 
GRÆSTRIMMER 2 X 18V 5,0AH
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

HUSK 
AT INDSENDE EN FORMULAR 

SAMMEN MED EN KOPI AF 

KØBSFAKTURA

4.595,-
INKL. MOMS

3.995,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

Køb græstrimmer, 
buskrydder eller 

plæneklipper og få 
skruemaskine eller 

græstrimmer GRATIS
DUR365UPT2 
BUSKRYDDER 2 X 18V 5,0AH
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM380PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 38 CM
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM431PT2 
PLÆNEKLIPPER 2 X 18V 5,0AH 43 CM
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

DUR364LPT2 
GRÆSTRIMMER 2 X 18V 5,0AH
Inkl. dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier. 

HUSK 
AT INDSENDE EN FORMULAR 

SAMMEN MED EN KOPI AF 

KØBSFAKTURA

4.595,-
INKL. MOMS

3.995,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

4.395,-
INKL. MOMS

2

DLM431PT2 
Plæneklipper
43 cm

kr. 4.595

kr. 3.995

kr. 4.395

kr. 4.395

DLM380PT2 
Plæneklipper
38 cm

DUR364LPT2 
Græstrimmer

DUR365UPT2 
Buskrydder

Carstens Maskinværksted v/ Carsten Hansen

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94 | mail@carstensmaskinvaerksted.dk
www.carstensmaskinvaerksted.dk | Åbningstider: 7.30 – 16.00 eller efter aftalte

Det er tid til klargøring af plæneklippere!
Ring eller kom forbi og hør nærmere

 v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60

ebbesen.byg@gmail.com 

www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

BYGGEFIRMAET

KELD 
EBBESENS EFTF.

Mangler du en tømrer/snedker?

Mangler du en tømrer 
eller snedker ?

Vi udfører alt tømrer- 
og snedkerarbejde indenfor…

• Nyt tag

• Udskiftning af døre og vinduer

• Ny facadebeklædning

• Nye gulve

• Nye lofter

• Køkkenmontering

• m.m.

Ring og lad os få en snak om dit projekt, og gi et uforbindende tilbud.

v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60 ebbesen.byg@gmail.com 
www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk · www.bygge� rmaet-keld-ebbesen.dk

Kim brænder for cykling

Af Lene Neumann Jepsen

Kim Gottlieb, der står 
bag Kim’s Cykelservice, 
beskæftiger sig ikke kun 
med cykler på arbejdet. 
Lidt udenfor Broager ligger 
Kim’s Cykelservice, hvor 
Kim Gottlieb har en butik 
med cykler og udstyr samt 
et cykelværksted. 

”Vi går op i at yde en 
god service og faktisk at 
reparere cykler og ikke 
bare skifte ud med nye 
dele”, siger Kim Gottlieb, 
der har drevet Kim’s 

Cykelservice i mere end 
9 år. Butikkens fokus på 
kvalitet er til at få øje på. 
Der hænger bl.a. certifi-
kater fra organisationen 
”Danske Cykelhandlere” på 
væggene.

”Vi sælger mest el-cykler. 
De er meget populære”, 
fortæller Kim Gottlieb, 
der med 38-års erfaring fra 
cykelbranchen ved hvad 
han taler om. 
Udvalget i butikken 
strækker sig fra el-cyk-
ler og mountainbikes til 
racercykler, hjelme og 

andet tilbehør.
Man kan sige, at Kim 

Gottlieb har cykler på 
hjernen døgnet rundt. I sin 
fritid sidder han for det me-
ste på en cykel. Som med-
lem af Gråsten Cykelklub 
cykler han ikke kun rundt i 
Gråsten området, men del-
tager også i adskillige løb. 

”Jeg har deltaget i La 
Marmotte-løbet i Frankrig. 
Det var en stor oplevelse”, 
fortæller Kim Gottlieb og 
glæder sig til mange flere 
kilometer i sadlen. ■

Kim Gottlieb med noget af udvalget fra butikken. Foto Lene Neuman Jepsen
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Priser 2018

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 til 22.00

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

15 – 18 år og pensionister Pr. kvartal kr. 315,-

Helårlig kr. 900,-

18 – 65 år Pr. kvartal kr. 525,-

Helårlig kr. 1.700,-

Adgang hele døgnet Pr. kvartal kr. 600,-

Medlemskab af Broue Dart Pr. kvartal kr. 150,-

Min. medlemskab 
er 3 mdr.

Kun 
kvartalsbetaling

A DVE NTUR E  
EFT ERS KOL EN  

S ØNDER JY L LA ND

    

Selvtillid, sundhed 
og venner for livet! 

Grib eventyret og find din 
indre helt! 

WWW.ADVENTURE-EFTERSKOLEN.DK 

AQUA 
OUTDOOR 
RACE 
SKI/SNOWBOARD
FITNESS
RIDNING
E-SPORT

Ny afdeling af Intego 
åbner i Broager
Af Signe Svane Kryger

52-årige Ole Nielsen er 
nyansat i firmaet, Intego, 
der har åbnet en ny 
afdeling på Smedevej i 
Broager.
Intego er en landsdæk-
kende virksomhed, der 
leverer service inden for 
el-teknik, mekanik og auto-
mation hele døgnet rundt. 
Virksomheden har netop 
udvidet sig til det sønder-
jyske, hvor Ole Nielsen er 
nyansat i Broager.

Ole Nielsen er uddannet 
elektriker og har arbejdet 
mange år inden for indu-
strien, institutioner og i det 
offentlige, hvor han har 
lavet service og vedligehold 
på alskens teknisk udstyr. 
Så er Ole Nielsen også 
brandkaptajn i Broager, 
hvor han har boet hele sit 
liv. 

Stor erfaring inden for faget
Før sin ansættelse hos 
Intego, har han arbejdet de 
sidste 10 år i Broager med 
de samme opgaver, hvilket 
har medført, at han har et 
stort kendskab til lokal-
området og en bred viden 
inden for branchen. Han 
er vidende i den tekniske 
verden, og i form af, at han 
er blevet ansat i Intego, har 

han omkring 700 kollegaer, 
han kan tilkalde, hvis han 
har brug for eksperthjælp 
til et specifikt område. 

Kan godt lide 
kundekontakten
”Jeg kan godt lide kon-
takten med kunderne, og 
det, at jeg kommer ud og 
hjælper dem. Det er en 
god arbejdsform, hvor man 
yder en service og får en 
reaktion tilbage. Det giver 
arbejdsglæde”, fortæller Ole 
Nielsen om sit arbejde.

Grunden til at Intego 
lige netop skulle placeres i 
Broager, er sammenhæn-
gende med Ole Nielsens 
kendskab til området og 
viden inden for branchen, 
og derudover er virksomhe-
dens afdeling centralt place-
ret i Broager set i forhold til 
Sønderborg Kommune.

Mange kollegaer 
og modernitet
”Intego er en stor virksom-
hed, som følger med tiden. 
Der er mange dygtige kol-
legaer og moderne tiltag, 
der medfører, at kunderne 
får en god oplevelse. Det er 
simpelthen lettere at give 
kunderne en god service, 
og det er én af grundene til, 
at det er her, jeg er ansat ”, 
siger Ole Nielsen. ■

Intego har ansat Ole Nielsen til at lede firmaets afdeling i 
Broager. Foto Jimmy Christensen

Tak fordi du handler lokalt
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Vil du være en del af succesen?

Vi søger nye kolleger

broagersparekasse.dk

For garanter

Garantmøde 2018
21. marts 2018 i Broagerhallen

Senestetilmelding
onsdagd. 14. marts
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Green Winther
Klassisk cykel med 
7 indvendige gear 
og fodbremse

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Se mere på vores 
webshop

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice 

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice 
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 - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Værdi

kr. 599,-

Køb en MET Rivale hjelm
og få et par

GRATIS
Tifosi

solbriller

fra kr. 5799,-

kr. 4399,-

Nishiki Touring
master
med 7 indvendige 
gear og fodbremse 

Ejnar Hansen Maskinfabrik
 Smedevej 7, 6310 Broager | Telefon 74 44 19 45 | ehm.as

Fremstilling af 
komplekse komponenter, 
med lokal arbejdskraft

• CNC-Automatdrejning
• CNC-Fræsning
• Plan-og Rundslibing
• Diverse montageopgaver
• ISO 9001:2015 certi� ceret

LEDIGE STILLINGER:
Da mange af de kunder, vi servicerer, har stor succes på det 
globale marked, søger vi for tiden � ere gode kollegaer.

MASKINARBEJDER/CNC-OPERATØR
Til vores aften-, nat- og skiftehold søger vi en engageret 
og kvalitetsbevidst maskinarbejder/CNC-Operatør, med 
erfaring i programmering, opstilling og betjening af vores 
CNC-maskiner.

STUDIEJOB
Derudover søger vi 1-2 medarbejdere, der pt. holder sabbatår 
inden studiestart på et studie på SDU- Sønderborg som 
ingeniør med et af følgende specialer; Maskinteknik, 
Mechatronics, Produktion eller Robotteknologi.

Ønsket er, at vi sammen kan sammensætte en arbejdsdag på 
vores aftenhold, som kan forenes med studiet.

VI FORVENTER, AT DU 
• Er en god kollega, der både kan arbejde i team og 

selvstændigt

• Har lyst til at lære nyt

• Har sans for kvalitet

• Er mødestabil

VI TILBYDER
• Fast job i en spændende virksomhed

• Gode løn og arbejdsforhold

• Gode kollegaer

• Job i en virksomhed hvor ny teknologi
er en selvfølge

ANSØGNING
Har ovennævnte fanget din interesse, så send din ansøgning 
til jesper@ehm.as eller kontakt Jesper Petersen på telefon 
73440262 Jakob Hilmer på telefon 73440266

HVEM ER VI:
Ejnar Hansen Maskinfabrik A/S ligger lidt gemt i den vestlige del af Broager, 
Vi er en mere end 45 år gammel virksomhed, som beskæftiger ca. 40 mand, 
der fordelt på 3 skift, servicerer vores kunder i store dele af verden. 

Vi producerer hovedsageligt komplekse drejedele og har til dét formål 
løbende investeret i højteknologiske CNC-maskiner og måleudstyr, således 
at vi i dag fremstår som en af landets mest moderne underleverandører med 
kunder i store dele af verden.

MEDARBEJDER HOS EJNAR 
HANSEN MASKINFABRIK A/S
Som medarbejder hos Ejnar Hansen Maskinfabrik A/S indgår du i et 
team af dygtige faglærte og ufaglærte medarbejdere, der på uformel vis 
samarbejder om de mest optimale løsninger til vore kunder. Vi trives bedst i 
en travl hverdag, der byder på en kombination af nye og spændende opgaver 
samt gentagelsesordrer, hvor kreativiteten konstant sættes på prøve for at 
øge vores konkurrenceevne på det globale marked.

VI SØGER

Gang i boligsalget på 
Broagerland

Af Lene Neumann Jepsen

Med finanskrisen 
lagt bag os, er der 
atter kommet fart på 
boligmarkedet.
Henning Brock står i spid-
sen for Home i Broager og 
kan se tilbage på et positivt 
år 2017. 

”Det er gået super godt i 
2017 og vi kan se, at 2018 
også allerede viser gode 
takter”, siger en tilfreds 
Henning Brock.

I kølvandet på finanskri-
sen har det været svært at 
få sine huse solgt, men nu 
er det tydeligt, at krisen er 
slut. 

”Liggetiderne på vores 
objekter bliver kortere og 
kortere, samtidig med at 
tendensen i prisudviklingen 
kun går én vej – det er 
opad”, konstaterer Henning 
Brock.

Fra kontoret på Storegade 
i Broager dækker tre 
herrer både Gråsten og 

Broagerland og Henning 
Brock er glad for sit hold. 

”Butikken kører som den 
skal med os tre ved roret”, 
siger Henning Brock og 
peger på sine to kolleger i 
baggrunden.

”Men vi mangler huse vi 
kan sælge, fordi køberne 
er vendt tilbage”, tilføjer 
Henning Brock og opfor-
drer boligejere, der overve-
jer at sælge, at tage kontakt 
til hans team. ■

Henning Brock i butikken på 
Storegade med sine to 
kolleger.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00  · Fredag kl. 8:00-14:00

Alt inden for blikkenslagerarbejde
Christian Olsen
Tlf. 26 39 29 02

Smedevej 8, 6310 Broager
www.broagerblik.dk  -  info@broagerblik.dk

Broager Blik bygger på mere end 10 års erfaring og positiv 
udvikling. Gennem årene har vi betjent en lang række gode 

kunder, som er kommet igen og igen. Der er samlet en masse 
erfaring op på vejen, hvilket kommer dig til gode nu. Sammen 

med vores engagerede og kompetente medarbejderstab 
danner det et stærkt fundament for vores virksomhed.

Vi er specialister inden for beklædning og inddækning, lige 
fra kviste, skorstene, gavle og facader og benytter �lere 

forskellige materialer. Fælles for alle de materialer vi benytter 
er, at de er vedligeholdelsesfrie og yderst holdbare.

BROAGER BILSYN
v/ Christian Jørgensen

Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 74 44 10 10
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

Din lokale synshal og motorkontor

Periodisk syn af
person- eller varebil

kr.  350,- 
inkl. moms

Broager Bilsyn

• Udkørende dyrlæger
• Heste og smådyr
• Kiroprakti k
• Døgnvagt

DYREPRAKSISPilegaard                                        
  

Erhverv på 
Smedevej 8 ERFAREN BLIKKENSLAGER

Undervognsbehandling
F.eks. VW UP der skal stå . . . . . fra kr. 2.500,- inkl. moms

Find os her Kontakt
os for et 

uforpligtende 
prisoverslag

• Få synet din Person eller Varebil, MC, Påhængsvogn med og uden bremser, 
Campingvogn og Traktor. Alle med en totalvægt på 3500 KG.

• Nummerplader til alle køretøjer. Knallert, MC, bil, Påhængsvogn og Traktor.

• Mulighed for leje af prøveplader til MC og Bil.

• Straksanmelder af udenlansk køretøj: “Danske nummerplader på under 24 timer”

• Tempo 100 Godkendelse til Campingvogne og trailers. Vi har alle de tyske 
miljømærker som der kræves for at køre i de større tyske byer

Broager

Kathrine og Louise Pilegaard tlf. 6075 6310 www.dyrepraksis.dk
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MANGLER DU
PLADS?
Sønderjyllands største boxudlejning
- nu mere end 300 boxe!
Opbevaring og deponering for private og erhverv til 
konkurrencedygtige priser på en tryg og hensigtsmæssig 
måde i isolerede og frostfri a� åselige rum fra 6 - 50 m3

Ring og hør nærmere på
tlf. 3095 1848 eller
tlf. 2014 5084

Se mere på
www.� ytteboxen.dk 
Møllegade 23, 6310 Broager

Brovej 90
6310 Broager TLF. 7444 1985 pfauto@post.tele.dk

 www.frommsauto.dk

FROMMS 
AUTOSERVICE
APS

Ring eller kig forbi 

og hør nærmere

Biludlejning fra 1 dag op til 8 måneder

Storegade 19, 6310 Broager, tlf. 7444 1090

RØDE KORS BROAGER

Vi tilbyder altid et stort udvalg i velholdt.
DAMETØJ – HERRETØJ- BØRNETØJ 

Samt mange fi ne nørkleting

Nu er det muligt at betale med 
 i butikken

Vi søger frivillig personale til butikken, 
så kig ind hvis du er intreresseret

Tak fordi du handler lokalt 

afholder den ordinære

Generalforsamling
Torsdag den 22. marts kl. 19:30

sted: Broagerhus
DAGSORDEN:

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

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

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

5. Budget for det kommende år fremlægges
6. Idet der ikke er kommet nogle forslag, kan 

forslag fremført under generalforsamling 
ikke komme til afgørelse.. 

7. Eventuelt.
Med hensyn til et lille traktement efter 

generalforsamling ønskes tilmelding via mail 
kontor@broager-vandvaerk.dk eller 

pr. tlf. 74 44 21 07 senest den 14 marts.

Broager Vandværk
Vand er livets kilde / skån miljøet

klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk

Outdoor-aktiviteter for alle
Af Lene Neumann Jepsen

Adventure Efterskolen 
har store ideer for udvik-
ling af outdoor-området 
på Broagerland.
I Skelde ligger Adventure 
Efterskolen, der har fokus 
på idræt og aktiviteter i 
naturen. Skolen vil gerne 
udvide sit tilbud af aktivite-
ter og har derfor udarbejdet 
en række forslag, der ikke 
kun kommer skolens elever 
til gode, men også turister 
og de lokale landsbyer på 
Broagerland kan få fornø-
jelse af tiltagene.

Ideerne samles under be-
skrivelsen af en aktivitets-

park og indeholder forslag 
som en mountainbikebane, 
skaterbane, multibane, shel-
tere og motionscenter.

”Vi vil gerne etablere en 
klatrepark med et højt klat-
retårn med indvendig trap-
pe. Det kunne også bruges 
af turister som udsigtstårn 
eller ornitologer”, beskriver 
forstander Steen Emgren ét 
af skolens ideer. 

Da skolen ikke har 
begrænset med jord, er 
tanken at placeringer 
findes rundt omkring på 
Broagerland. 

Derfor har forstander 
Steen Emgren også haft 
ideer med til udviklingsmø-
derne for Broagerland med 
Sønderborg Kommune.

”Vi står gerne for ved-
ligehold og drift af disse 
anlæg i samarbejde med 
Sønderborg Kommune, 
da det vil være til gavn for 
mange flere end blot sko-
lens elever”, fortæller for-
stander Steen Emgren om 
forretningsmodellen bag de 
forskellige ideer. ■

Forstander Steen Emgren ved skolens store kort over Broagerland. Foto Lene Neumann Jepsen 
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Kontantpris 845.000
Ejerudgifter pr. md. 1.364
Udbetaling 45.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.894/3.261
Sag: 703-01216 Tlf: 74441698

Gråsten - Kværs
Vellingtoft

Velbeliggende villa med STOR garage
På en skråning, blandt træer og marker, i
rolige omgivelser på en 2108 m2 grund,
finder vi denne fine villa. På grund af sin
hævede placering, er der en skøn åben-
hed og man kan nyde den flotte natur.
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Kontantpris 1.295.000
Ejerudgifter pr. md. 1.655
Udbetaling 65.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.956/4.989
Sag: 703-01207 Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrkobbel

Indflytningsklar familiebolig
det attraktive boligkvarter Dyrkobbel, fin-
der vi denne nydelige bolig. Boligen er
meget velholdt og er lige til at flytte ind i.
Boligen har en god indretning med nogle
virkelige fine løsninger.

NY PRIS

SOLGT
Gråsten - Alnor
Kløvervej
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Kontantpris 1.195.000
Ejerudgifter pr. md. 1.299
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.520/4.624
Sag: 703-01185 Tlf: 74441698

Gråsten - Adsbøl
Birkevej

Flot og velindrettet familievilla!
På Birkevej, få kilometer fra Gråsten, er
denne pæne gulstensvilla beliggende på
en blind villavej i et børnevenligt kvarter.
Villaen er højtbeliggende i på vejen, hvil-
ket bidrager til en meget rolig atmosfære

Gråsten
Nybygget ejerlejlighed med kongelig udsigt til Slotssøen

På Slotsgade i Gråsten, i første parket
til Slotssøen, ligger denne store lejlig-
hed i et super flot nybyggeri, der i sin
moderne og stilrene arkitektur falder
perfekt ind de pæne omgivelser i Grå-

stens bymidte.
Boligkomplekset er placeret på en af
Gråstens bedste beliggenheder; helt
ud til Slotssøen, der er et skønt og na-
turrigt område.
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Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 3.982
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.162/7.677
Sag: 703-01165 Tlf: 74441698

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vores KøberKartotek bliver dagligt fyldt op med købere, der er klar til at slå til. Går du i salgstanker, så kontakt os!
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Uge auktioner
Hver onsdag kl. 20.00 på www.campenauktioner.dk

For private og virksomheder køb og sælg på campenauktioner.dk!!

Hos os kan du sælge alt det du ikke længere har brug for, den 
gamle boremaskine, plæneklipperen, støvsugeren, Weber grillen, 

værktøj, båden, cyklen du ikke bruger mere, og så videre.

Vi modtaget også gerne dødsboer

Vi har åben hver tirsdag kl. 8.00 – 16.00 og torsdag 
kl. 12.00 – 19.00 hvor du kan afl evere de ting du vil sælge, 

eller hente de ting du har købt på netauktionen.
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30 igangværende  
auktioner med 
mere end 4000 
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www.campenauktioner.dk
mail@campenauktioner.dk

Campen Auktioner A/S er et af 
Danmarks mest alsidige auktionshuse. 

Vi afholder både net- og fysiske 
auktioner.

AUKTIONSTYPER: Ugeauktion, 
oprydningsauktion, �ytteauktion, 
dødsboauktion, konkursauktion, 
specialbilauktioner, overskudsauktioner, 
eventauktioner, hesteauktioner, lej en 
auktionarius, m.m.

Sælg 
på auktion
Alle kan indsætte varer på 

vores auktioner - vi modtager 
både fra privat og erhverv.

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

+45 28 70 87 81

+45 28 70 87 81
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Campen Auktioner A/S er et af 
Danmarks mest alsidige auktionshuse. 

Vi afholder både net- og fysiske 
auktioner.

AUKTIONSTYPER: Ugeauktion, 
oprydningsauktion, flytteauktion, 
dødsboauktion, konkursauktion, 
specialbilauktioner, overskudsauktioner, 
eventauktioner, hesteauktioner, lej en 
auktionarius, m.m.
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Tømrerfirma i vækst

Af Signe Svane Kryger

Bygningssnedker og 
mester, 36-årige Mikael 
Ebbesen, har bygge-
firmaet Keld Ebbesens 
Eftf. ApS, som han har 
overtaget efter sin far, 
Keld Ebbesen. 
Keld Ebbesens Eftf. ApS 
er beliggende i Broager og 
har værksted i Skodsbøl. 

Virksomheden blev stiftet 
i 1975 af Keld Ebbesen, og 
tømrerfirmaet, hvori der 
er ansat fem mand udover 
Mikael Ebbesen selv, udfø-
rer flere former for opgaver 
inden for snedker- og 
tømrerfaget. 

Dog lå det ikke i kor-
tene, at Mikael Ebbesen 
skulle overtage sin fars 
virksomhed.

Fremtidsplanerne 
ændrede sig
”Egentlig var det ikke me-
ningen, at jeg skulle have 
været bygningssnedker. Jeg 
havde egentlig planer om at 
blive ambulanceredder eller 

børnehavepædagog, men 
det var ikke det, det endte 
med i sidste ende”, siger 
Mikael Ebbesen.

Inden han begyndte at 
arbejde i Keld Ebbesens 
Eftf. ApS, blev han udlært 
i Sønderborg, hvorefter 
han aftjente sin værnepligt. 
Dernæst fortsatte han i 
den virksomhed, han var 
blevet udlært i, men da der 
var rigeligt at lave i farens 
virksomhed, trådte han 
til. Dette udmundede i, at 
Mikael Ebbesen efter fem 
års arbejde overtog firmaet, 
da hans far trak sig tilbage. 

Siden er det gået fremad 
for firmaet i de seneste år, 
og Mikael Ebbesen er glad 
for at være selvstændig. 

Udfordrende arbejde
”Vi har renoveringsopgaver, 
så der er nye opgaver hele 

tiden. Det giver udfordrin-
ger i forhold til, hvordan 
opgaverne bedst løses, og 
det sætter én på prøve hver 
dag. Samtidig er jeg ude i 
lokalsamfundet, og jeg har 
en masse kundekontakt 
og får snakket med mange 
mennesker, hvilket jeg godt 
kan lide”, siger Mikael 
Ebbesen.

Tømrerfirmaet dækker 
hele Sønderborg Kommune 
og udfører både inden- og 
udendørsopgaver. Der er 
i firmaet et stort fokus på 
kvalitet og tillid, hvilket 
ligger til grund for virk-
somhedens medvind.

”Det bedste jeg har gjort 
var at ovetage firmaet og 
blive selvstændig. Det er et 
spændende arbejde, for der 
er ikke én dag, der er ens”, 
siger Mikael Ebbesen moti-
veret om sin karriere. ■

Det bedste tømrermester 
Mikael Ebbesen har gjort, er 
at blive selvstændig.
 Foto Claus Frederiksen

Udvider med 
spinninghold

Af Lene Neumann Jepsen

Foreningen bag 
Motionsklubben i 
Broager ser positivt på 
2018.
Siden Motionsklubben 
flyttede til Møllegade i 
2016, er medlemstallet støt 
stigende og ligger nu på lidt 
over 200 personer.

Konceptet er simpelt. Som 
medlem kan man komme 
og træne på egen hånd i 
åbningstiderne eller søge 
vejledning hos én af klub-
bens instruktører. 

”Vi har faste tidspunkter, 
hvor instruktørerne kan 

træffes ellers kan man 
altid aftale et møde”, siger 
formand i Motionsklubben 
Broager Povl Hvidkilde. 

Spinning
Ét af de nye tiltag i 2018 
er oprettelsen af et spin-
ninghold. Med støtte fra 
udlejeren er der indkøbt 
cykler og gjort klar til et 
spinninghold.

”Hver mandag skal der 
cykles og vi har en instruk-
tør til at guide holdet igen-
nem timen”, fortæller Povl 
Hvidkilde, som ser frem til 
den første spinningtime. ■

Michael Kubiak i gang med én af sine træningspas.
 Foto Lene Neumann Jepsen



Broager Lokalbestyrelse

KROLF STARTER PÅ BANEN, RINGRIDERPLADSEN 2
3. april kl. 09.30. Der spilles tirsdage fra kl. 09.30 – 12.00 og torsdage 
fra kl. 14.30 – 17.00. Spørgsmål kan rettes til Grete Zachariassen tlf. 7444 1136 
eller Anne Kathrine Nygaard tlf. 7444 2952. Deltagerbetaling for sæson kr. 150,00 
betales ved start. Tilmelding ikke nødvendig.

PETANQUE STARTER PÅ BANEN, RINGRIDERPLADSEN 2
4. april kl. 09.30. Aftenholdet samme dag kl. 18.00. Derefter onsdage 
på samme tider. Spørgsmål kan rettes til Bent Lauridsen tlf. 2258 
1058 eller Thim Poulsen tlf. 3020 7386 om formiddagsholdet. 
Helge Ravn Christensen tlf. 2393 8618 eller Bruno Jørgensen tlf. 6167 9395 
om aftenholdet. Deltagerbetaling kr. 150,00 for sæson betales ved start. 
Tilmelding ikke nødvendig.

MINIGOLF STARTER PÅ BANE GOLFBANEN, RINGRIDERPLADSEN 4
5. april kl. 14.00. Derefter torsdage samme tid. Spørgsmål kan rettes til 
Erik Ballesgaard tlf. 7444 1257. Deltagerbetaling kr. 200,00 for sæson ekskl. evt. 
gebyr til klubben betales ved start. Tilmelding ikke nødvendig. 

SØNDERBORG FORSYNING NØRREKOBBEL 7 6400 SØNDERBORG
5. april 2018 kl. 12.30 mødes vi ved Broager Kirke for evt. samkørsel i egne 
biler. Kl. 13.00 rundvisning hvor der fortælles om affalds sortering m.v. 
Kaffe med kage. Begrænset antal pladser. Der er elevator. Deltagerbetaling 
kr. 30,00. Betaling ved ankomst. Tilmelding Mona Rathje 5135 9550 fra torsdag 
kl. 10.00 og senest 28.marts 2018. Besøget varer ca. 3 timer. 

BINDEBALLE KØBMANDSGAARD OG ”KONGERNES JELLING” 
18. april 2018 afgang Broager Kirke kl. 08.00. Sædvanlig opsamling. Forventet 
retur kl. 18.00. Købmandsgården er et levende museum for alle som gerne vil 
tilbage til tiden. Kaffe og 2/2 rundstykker, entre museum Købmandsgården. 
Frokost platte på Jelling Kro kl. 11.30. Museum ”Kongernes Jelling”. Introduktion 
kl. 13.15 – 14.00 hvor udstillingerne forklares. Ophold på egen hånd. Senere 
til Egtved pigens grav. Kaffe og kage. Pris kr. 285.00 for medl. og kr. 330,00 
for ikke medl. Tilmelding til Mona Rathje 5135 9550 fra torsdag kl. 10.00 
og senest. 9. april 2018. Betaling senest 10. april til Broager Sparekasse 
reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183. 

SØNDAGSCAFÉ PROJEKT ”DANMARK SPISER SAMMEN” 
22. april 2018 kl. 12.00 ”Broagerhus”. Lokaleadgang fra kl. 11.15. Middag Stegt 
paneret fl æsk med persillesovs. Dessert. Underholdning v. Vagn, der spiller 
forårssange. Der synges med på nogle sange. På grund af tilskud er prisen 
kr. 50.00 som betales ved indgangen. Drikkevarer skal købes i ”Broagerhus”. 
Tilmelding Mona Rathje 5135 9550 fra torsdag kl. 10.00 og senest 18.april. 

BUSTUR 5 DAGE TIL KIRCHHEIM (KASSEL OMRÅDET) 
Afrejse den 13. august kl. 07.00 fra Broager Kirke. Pris kr. 3700. Detailprogram 
fås ved Frede Weber Andresen f.w.andresen@gmail.com Tilmelding 
Mona Rathje tlf. 5135 9550.
Besøg også www.aeldresagen.dk/broager for nyheder og opdateringer af 
arrangementer.
VORES SAMARBEJDSPARTNER

Næste annonce forventes uge 17 her i Gråsten Avis.

Sønderjyske 
 Turistfart

Tlf: 74 63 09 68 · Fax: 74 63 05 15

 Bus rejser

Aabenraa

PETANQUE
Starter onsdag den 28. marts 

kl. 14.00 - 16.00 på Skelde Stadion

Evt. spørgsmål så ring til Paul Pomykala på tlf: 74 44 24 86

ALLE ER VELKOMMEN

SOMMERSJOV
Kom og vær med til sommersjov i Skelde

Det starter tirsdag den 17. april
kl. 17.00 - 18.00 i efterskolens hal i Skelde

Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter og 
lege for børn fra 3 år - ?

Forældre er også meget velkomne

Prisen for 10 gange er kr. 200,-
Se hele det fantastiske program på vores 
hjemmeside www.skelde.dk eller vores 

facebookside: Skelde Gymnastikforening.

Ved evt. spørgsmål ring til Elise på tlf: 28 18 04 46

Dødsfald
Christine Marie Straarup, 
Broager, er død, 95 år. ■

Grønt lys til bådhal
Af Lene Neumann Jepsen

Kystdirektoratet har 
ingen indvendinger til 
opførelse af bådhal ved 
Marina Minde.

Marina Minde ligger i 
strandbeskyttelseszonen 
og ved ønske om opførelse 
af nye bygninger, skal 
Kystdirektoratet høres og 
en eventuel dispensation 
udstedes.

Kystdirektoratet havde 
ingen bemærkninger.

"Det bygger på, at båd-
hallen er relevant for 
formålet med at drive tu-
ristvirksomhed i området 
og kræver derfor ikke en 
dispensation”, fortæller 
medejer af Marina Minde, 
Hans Lindum Møller, der 
glæder sig at kunne fort-
sætte med planerne. 

Som opfølgning på bor-
germødet om bådhallen 
på Marina Minde, har 
havnemester Claus Boisen 

sat tov op i 8 meters højde 
for at markere højden af 
tagryggen på bådhallen.

"Så har interesserede 
mulighed for at besigtige 
stedet og danne sig et ind-

tryk”, siger Hans Lindum 
Møller.

Efter planen skal en ny 
lokalplan for området i 1. 
politisk behandling den 2. 
maj. ■

Ny danseskole i 
Egernsund
Af Lene Neumann Jepsen

Tirsdag den 10. april slår 
PS DANCE dørene op 
til sæsonens første 
hold.

De to veninder Pernille 
Korn Frederiksen og 
Sandie Severin Langhorn 
Johansen har efter 6 år 
som frivillige instruktører 
ved den lokale idrætsfor-
ening valgt at stå på egne 
ben og åbner sammen 
danseskolen PS DANCE. 

”Vi elsker at se glæden 
i børns øjne, når de dan-
ser. Og så er det sociale 
samvær, hvor vi hygger 
os med mange gode grin 
enormt vigtigt for os” 
siger Sandie Johansen, der 
har arrangeret forskellige 
overnatninger, diskofester, 
fastelavn og meget mere 
for danserne.

To lokale kvinder
Pernille Korn Frederiksen, 
der er født, opvokset og 
bor i Gråsten, har mere 
end 20 års danseerfaring 
og sammen med Sandie 
Langhorn Johansen ud-
tænker de to kvinder hver 
uge nye trin og kombinati-
oner i øvelokalet i garagen 
hos Sandie Langhorn. 

”Vi inspirerer hinanden 
hver gang, men finder 
også inspiration udefra i 
musikvideo eller lignende. 
Og så bidrager vores 
dansere med ideer” siger 
Sandie Severin Langhorn 
Johansen, der bor med 
manden Allan og tre børn 
i Skodsbøl.

Kulturhuset Den Gamle 
Skole i Egernsund bli-
ver samlingsstedet, når 
Pernille og Sandie hver 
tirsdag byder de forskel-
lige hold ind til dans. 

”Egernsund er en super 
placering, da vi har danse-
re fra både Broager, Kværs, 
Rinkenæs og Gråsten. 
Og så har vi et rigtig godt 
samarbejde med bestyrel-
sen for Den Gamle Skole” 
fortæller Pernille Korn 
Frederiksen. 

Begge kvinder er med til 
at undervise alle holdene 
og støttes af seks hjælpe-
trænere, der kommer med 
over den nye danseskole. 

Nye udfordringer og nye hold
Sandie og Pernille kan 
sammen med deres dan-
sere skrive forskellige store 
optrædener på deres cv, 
bl.a. til åbningsceremo-
nien for Spejdernes Lejr 
2017 foran 40.000 men-
nesker og til Æblefestival i 
Gråsten. 

”Vi vil også i fremtiden 
søge nye udfordringer 
med optrædener rund-
tomkring”, siger Pernille 
Frederiksen.. ■

Foreløbigt starter sommersæsonen op med fire hold, men det kan muligvis blive udvidet. 
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Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Forårsudstilling 
Lørdag den 17. marts kl. 10-15 

holder Sundeved Hus� id sæsonafslutning
I den forbindelse markerer vi dagen med vor årlige 

FORÅRSUDSTILLING
på Nydamskolen, Vester Sottrup

I forbindelse med udstillingen vises et udpluk af de 
aktiviteter som har foregået gennem efteråret og vinteren.

Der vil være aktiviteter i hhv. lokale 23, hvor 
knipleholdet vil vise knipleteknikker, samt i sløjdlokalet, 

hvor trædrejerne har deres aktivitetsweekend. 
Ud over vore egne aktiviteter, har vi inviteret 

gæsteudstillere med forskellige ting inden for hus� id.
Ka� e/te og hjemmebag hele dagen.

Fri entre
Vi glæder os til at se jer.

Sundeved Husfl id

Udskiftning
Efter 10 år i bestyrelsen 
for LandboSyd sagde 
smågriseproducent Lorens 

Peter Lorenzen, Avnbøl, 
farvel til arbejdet.

Det skete på LandboSyds 
generalforsamling på 
Gråsten Landbrugsskole. ■

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

Farvel til anlægspasser
Af Pia Koch Johannsen

Avnbøl-Ullerup Vandværk 
tog på sin generalforsam-
ling afsked med Hans 

Jørgen Callesen, som i 30 
år har været anlægspasser. 

”Jøgge har igennem 30 
år været en institution 
i vandværket. Han har 

udført et fantastisk stykke 
arbejde, som vi har været 
meget glade for”, siger kas-
serer Povl Callesen.

Ny i bestyrelsen og til 
arbejdet som anlægspasser 
blev valgt Kim Strange 
Nielsen. ■

Minikrydstogt på 

Kielerkanalen
 

Onsdag den 25. april

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

Det er en ud� ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895, 

den er 98 km lang og her sejler ca. 
50.000 skibe igennem om året. 

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

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

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

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

Tilmelding sker enten via www.lof-syd.dk
eller ring til LOF Syd på tlf. 73421010 
på hverdage mellem kl. 09-14

Årets 
Kvindepris
Bente Lauritzen, Blans, 
modtog torsdag aften på 
EUC Syd i Sønderborg 
Årets Kvindepris.

Hun var i 20 år leder af 
Nybøl Nørnehave inden 
hun for et par år siden gik 
på efterløn.

Hun tog også til grænsen 
ved Padborg, da flygt-
ningestrømmen kom til 
Danmark og fik kontakt 
med familier og børn, som 
hun fik til Haderslev, hvor 
de kunne få fred og ro.

Det var 17. gang da-
gen blev markeret i 
Sønderborg. ■

Gymnaster viste deres talent

Gymnasterne i Sundeved 
Gymnastikforening 
leverede flotte serier, da 
der var forårsopvisning i 
Sundevedhallen.
 Fotos Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Frank Quorp 
vandt timotjenko-
turneringen på Den 
Gamle Skomager. På de 
følgende pladser kom 
Thorben Fif, John Reitz 
og Dan Hagge.

Fra et hus på 
Teglparken i Egernsund 
blev der forleden stjålet 
en kasse Fata.

20-årige Christopher 
Lydiksen Callesen 
fra Gråsten har fået 
en dom ved Retten i 
Sønderborg på et og 
tre måneders fængsel, 
for at have et halvt kilo 
narko liggende i sin 
lejlighed på Borggade. 
Selv havde han et 
dagligt misbrug af am-
fetemin og hash.

Støttekredsen for 
Æblegaard Friskole 
og Humlehave er i 
fuld gang med tilret-
telæggelsen af årets 
Slotssøløb, der løber 
af stablen lørdag den 7 
april.

Det blev noget af 
et tilløbsstykke, da 
Bruun Rasmussen 
Kunstauktion holdt 
vurderingsarrange-
ment på Brundlund 
Slot i Aabenraa. Blandt 
dem som kiggede 
forbi var Frede Juhl fra 
Alnor, som havde taget 
en gammel håndbrode-
ret kyse med, som har 
været i familiens eje i 
mange generationer. 
Han fik at vide, at den 
ikke rigtig var penge 
værd, men han fik 
anbefalet at gå videre 
til Tidens Samling i 
Odense.

Louise Kahlig, der er 
kassedame i Super-
Brugsen i Gråsten, er 
af kunderne blevet ind-
stillet som Danmarks 
sødeste kassedame. ■

Spejdernes
Avisindsamling
LØRDAG DEN 17. MARTS
GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade 
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

Derudover er der mulighed for selv at a� evere ved vognmand 
Knud Erik Heissel på Planetvej.

Der må aldrig lægges a� ald imellem aviserne/ugebladene.

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Tina Olsen 
mobil 40 61 30 76, (lørdag indtil kl. 9.00).

Indsamlingen er sponseret af:

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 11. APRIL KL. 19.00

RINKENÆS SKOLE, STENVEJ 10, RINKENÆS
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Bodil Gregersen (modtager genvalg)

Anne Marie Nissen (modtager genvalg)
Birgitte Hell (modtager genvalg)

Hardy Johansen (modtager genvalg)
Lisbeth Kistrup (modtager genvalg)

Valg af to revisorer.
Inden generalforsamlingen vil vi se billeder og høre 
om de gamle skoler i Rinkenæs ved Arkivet og den 
nuværende skole ved Skoleleder Ulla Brommann.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening
inviterer til 

FORÅRSOPVISNING
LØRDAG DEN 17. MARTS 2018

KL. 12.30 I AHLMANNSPARKEN
Udover vore egne dygtige gymnaster kommer 

der også andre gymnaster og viser hvad de kan. 
Bl.a. 2 efterskoler og minimix fra Sønderborg. 

Det bliver en eftermiddag med rigtig meget 
� ot gymnastik. Kom og vær med. 

Entré: voksne kr 30,00
Børn under 18 år gratis.

Med venlig hilsen
Gråsten Idræts- og gymnastikforening

Redning Danmark ...........................Kværs
Q8 ..................................................Padborg
Broager Sparekasse .........................Broager
Gråsten Apotek ...............................Gråsten
Lauge Transport ..............................Padborg
Super Brugsen .................................Broager
Ole Jensen El-inst. ...........................Broager
Mogens Mau ...................................Egernsund
Salon Teddy ....................................Egernsund
Den Gamle Skomager .....................Gråsten
Kjeld Fåborg ...................................Gråsten
Vojens Autoophug ..........................Vojens
B&K Service ....................................Padborg
Felsted Autoværksted ......................Felsted
Trappens Hjemmeservice ................Gråsten
Super Brugsen .................................Gråsten
Sønderhus Ferieboliger Aps .............Gråsten
Rådhuskiosken ................................Gråsten
LB Bilsyn .........................................Padborg
Cafe Providence ..............................Rinkenæs
SuperDæk .......................................Padborg
Rema 1000 .....................................Kruså
Min Købmand ................................Bovrup
Bygma .............................................Gråsten
Gråsten Teglværk ............................Gråsten
Ole Holm ........................................Sønderborg
Rinkenæshus ...................................Rinkenæs
SPAR ...............................................Felsted

Gråsten Skatklub 
anno 2011

Gråsten Skatklub siger tak for støtten
til vores præmieskat, som blev

afholdt den 4. marts på Felsted forsamlingshus.

Rinkenæs Ungdoms 
og Idrætsforening 

Program for
Gymnastikopvisning i RUIF
Fredag den 16. marts på Rinkenæs Skole

Kl. 17.15 Dørene åbnes og der sælges grillpølser
Kl. 18.00 Fælles indmarch
Kl. 18.10 Velkomst ved RUIF
Kl. 18.15 Forældre/barn hold 1-3 år
Kl. 18.25 Teendance/Teendance Star 
Kl. 18.40 Løveungerne 3-6 
Kl. 18.50 Gajol-holdet
Kl. 19.00 Friske dejlige damer.

Dybbøl, Vidar og Ulkebøl
Kl. 19.10 Jumpers, Holbøl
Kl. 19.20 Tempo-kids 0-6 kl
Kl. 19.30 Slut på dette års opvisning
Kl. 19.45 Børnediskotek i hallen, samt 

kaff e/kage/sodavand i skolens lokaler
Kl. 20.30 Tak for i aften

Vel mødt til en hyggelig aften

GRÅSTEN HANDELSSTANDS
JUBILÆUMSFOND AF 1959

af ovennævnte legats midler vil der 
kunne uddeles legater.

Legatet kan ifølge dets fundats søges af unge, 
� ittige og dygtige uddannelsessøgende der 

stammer fra den “oprindelige” Gråsten Kommune 
og som er under uddannelse.

Ansøgningen bilagt kopi af eksamensbeviser og 
oplysning om økonomiske forhold fremsendes 
SENEST ONSDAG DEN 1. APRIL 2018
til Gråsten Handelsstandsforening

Erik Witte
Sydbank Gråsten
Torvet 2, 6300 Gråsten

Mrk. kuverten: Legat

afholder

Generalforsamling
Søndag den 8. april kl. 10.00

i klublokalet, Ahlmannsparken
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

GRÅSTEN
BILLARD CLUB

Indbrud
Natten til torsdag var der 
indbrud i en ejendom på 
Slotsgade i Gråsten. ■

Byggerod
Selv om Ulsnæs-Centret 
er i byggerod, er butik-
kerne i fuld gang.

Salon M genåbnede 
mandag efter to måneders 
lukning, da frisør Trine 
Brink-Vilsen i januar 
brækkede anklen.

Tiderne resten af ugen er 
blevet revet væk.

Hos Bruhns er der en 
lind strøm af kunder.

”Vi er glade for, at kun-
derne stadig finder vej til 
butikkerne trods bygge-
rod”, siger Gitte Bruhn. ■

Støt en 
god sag
Af Lene Neumann Jepsen

Ud over at besøge stande 
fra butikker, kan man på 
Kvindemessen også få et 
indblik i kampen mod 
brystkræft.

Karina Petersen er en af 
drivkræfterne bag Pink 
Cup, som er en golfturne-
ring der hvert år afholdes 
til fordel for Støt Brysterne 
n- kampagnen mod bryst-
kræft under Kræftens 
Bekæmpelse.

I år deltager Pink Cup-
gruppen med en stand og 
deres egen tombola.

”Vi har samlet gevinster 
ind fra vores medlemmer 
og sponsorer. Der er man-
ge forskellige ting som 
bl.a. malerier og hjem-
melavet syltetøj.” fortæller 
Karina Petersen. 

Når man køber en 
lodseddel, går alle penge 
ubeskåret til kampen mod 
brystkræft. ■

Susie 
og Leo
Gråsten Handel har lagt 
koncertprogram for for-
året og sommeren. Blandt 
musikere, som gæster 
Gråsten, er Sussie og Leo, 
som vil give koncert.  ■
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 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1409

Kontant 1.395.000
Ejerudgift pr. md. 1.983
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.377/5.332

Højtbeliggende ejendom med
skøn udsigt
Skøn arkitekttegnet ejendom, beliggende
med udsigt over Gråsten Statsskov.
Fra ejendommen er der gåafstand til
Gråsten Centrum, med indkøb af daglig-
og detailvarer, samt gåafstand til
daginstitutioner, marina fiskenæs og
meget mere. Ejendommen sælges i
budrunde, hvorfor prisen er vejledende.
Kontakt Estate Gråsten, for yderligere
oplysninger.

Bolig/kld. m2209/151
Stue/vær 2/5 Opført 1962

Grund m2 841

NYHED

GRÅSTEN SOLBAKKEN 26

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1567

Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.458
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.211/2.682

Familievilla få hundrede meter
fra Flensborg Fjord
Hyggeligt hus beliggende i veletableret
boligområde, nær Flensborg Fjord.
Fra ejendommen er der gåafstand til den
flotte gendarmsti, samt Marina Minde.
Derudover er der kort afstand til Gråsten,
der byder på folkeskole, indkøb af daglig-
og detailvarer, offentlig transport i
tog- og busstation og meget mere.
Kan du lave noget selv, er her muligheden
for en billig bolig med stort potentiale.

Bolig m2 121
Stue/vær 2/3 Opført 1962

Grund m2 747

NYHED

EGERNSUND KYSTVEJ 18

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1600Kontant 1.695.000
Ejerudgift pr. md. 1.825
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.783/6.510

Rummelig familievilla med udsigt
Familievilla opført i flere plan og med en fantastisk udsigt ud over åbne marker til
vandet. Anvendelig kælder med god lofthøjde. Kort afstand til  Gendarmstien der giver
muligheder for vandreture mv. I byen er der skole og børnehave mv.

Bolig/kld. m2 163/44
Stue/vær 1/4 Opført 1973

Grund m2 705

NYHED

RINKENÆS NEDERBYVEJ 55
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B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1618Kontant 1.150.000
Ejerudgift pr. md. 2.104
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.266/4.403

Familievilla med mange gode muligheder
Skøn højtbeliggende familievilla centralt i Rinkenæs. Fra villaen er der udsigt over
Rinkenæs. Den 191 m2 store villa er løbende blevet vedligeholdt og har bla. gasfyr fra
2016 og badeværelse fra 2007.

Bolig m2 191
Stue/vær 2/4 Opført 1971

Grund m2 1.106

NYHED

RINKENÆS LYSHØJ 12

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1619

Kontant 395.000
Mdl. boligydelse 1.954

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.

Bolig m2 84
Stue/vær 1/2 Opført 1989

NYHED

ULLERUP TREKANTEN 34

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1629

Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 2.328
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.213/2.684

Rummelig villa i Rinkenæs
Her får du en rummelig villa med plads til
hele familien. Villa byder på mange
udnyttelsesmuligheder med sit store areal
fordelt på 2 plan. Dertil kommer der en
veludnyttet kælder på 45 m2. Her er der
plads til den pladskrævende familie.
Villaen er beliggende i Rinkenæs hvor der
en velfungerende folkeskole, børnehave,
fritidsfaciliteter, 18 hullers golfbane samt
små 1000 meter til Flensborg Fjord.

Bolig/kld. m2 228/45
Stue/vær 3/5 Opført 1926

Grund m2 1.379

NYHED

RINKENÆS NEDERBYVEJ 168

A
B
C
D
E
F
G
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 13. Kødsovs med pasta

ONSDAG den 14. Kotelet med rødkål

TORSDAG den 15. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 16. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den 17. Dansk Bøf

SØNDAG den 18. Burger med pommes frites

MANDAG den 19. Svensk pølseret

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Kun 69,-

RENOVERINGSOPGAVER 
TIL LAVPRIS

 − Fra� ytningslejligheder

 − Ombygning af 
badeværelse & køkken

 − Maleropgaver

 − Brolægning & 
Ejendomsservice

FØR

EFTER

JYSK RENOVERING
Telefon 50 27 16 00 www.jyskrenovering.dk  

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

Bu� et 
Alle dage
fra kl. 17.30-21.30

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

Voksen
14,90 €

Børn t.o.m 10 år
7,00 €

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

HUSK: 
VI HAR 
ÅBENT 
HELE 

PÅSKEN

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

Lige ved
Zur Krone

Catwalk med forårskollektion Af Dit te Vennits Nielsen

Det var et flot og inspire-
rende modeshow, som 
Hermann & Sögaard 
forleden holdt.

Fem lokale modeller viste 
de smukkeste farver og 
dessiner fra de nye lækre 
forårsvarer i butikken.

Sædvanen tro blev 
gæsterne budt på et glas 
bobler og lidt mundgodt i 
pausen, hvor der var ud-
lodning af 10 præmier på 
indgangsbilletten. 

Efterfølgende kunne 
kvinderne shoppe i butik-
ken, og det blev en rigtig 
god aften for alle parter. ■

55 kvinder så modeshow hos 
Hermann & Sögaard i Padborg.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 

Tak fordi du handler lokalt



v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

FELSTED KIRKE
Søndag den 18. marts kl. 10.00
Maria bebudelsesdag
Højmesse ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 18. marts kl. 9.00
Maria bebudelsesdag
ved Anne Mette Damgaard

VARNÆS KIRKE
Søndag den 18. marts kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

BOV KIRKE
Søndag den 18. marts kl. 19.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

KOLLUND KIRKE
Søndag den 18. marts kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL KIRKE
Søndag den 18. marts 
Ingen gudstjeneste

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Susana Calderón

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 16.232
LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag 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.

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Min elskede hustru, min rose.
Vores kære mor, svigermor, 

mormor og farmor.

Grethe Gierl
er sovet stille og fredfyldt ind.

* 17. juli 1945, Ringe
† 4. marts 2018 Oliva, Spanien.

Mindehøjtidelighed � nder sted med 
nærmeste familie i Danmark.

Kirkekontoret Bov sogn · Padborgvej 40a, 6330 Padborg
Tlf.: 74670917 · mail: 9029@sogn.dk · www.bovsogn.dk

Musikgudstjeneste 
med 6-dags koret
Søndag den 18. marts kl. 19.30

i Bov kirke
6-dags koret afholder koncert i 
forbindelse med gudstjenesten.

Efterfølgende serveres 
der vin og ”Brezel”.

Gratis entré – Alle er velkommen.

Menighedsmøde
Tirsdag den 20. marts kl. 17.30

i Kirkeladen
Mødet starter med et måltid mad. Herefter vil 
der være gennemgang af det forgangne år samt 

regnskab, gennemgang af menighedsrådets arbejde, 
samt et kig på sognet set med præsternes øjne.

Alle er velkommen. 

Min kære mor, svigermor, vor kære farmor og oldemor

Ingrid Marie Jørgensen
Sønderhav

* 4. september 1930    †  3. marts 2018

er stille sovet ind på Dalsmark Plejehjem

Elsket og savnet

Gunnar og Inga
Daniel, Stefan og Rikke

lille Kaya

Begravelsen finder sted i Holbøl Kirke
fredag den 16. marts kl. 11.00

Dødsfald
Johannes Hansen Clausen, 
Padborg, er død, 85 år. ■

Livsstykke i Bov er død
Af Dit te Vennits Nielsen

Grethe Gierl fra Bov er 
pludselig og uventet 
gået bort i sit elskede 
Spanien i en alder af 72 
år.
Grethe blev født 1945 og 
voksede op på Fyn, den 
syngende fynske accent 
hang stadig ved.

Grethe og Klaus bosatte 
sig i Sønderjylland i 1963 
og blev gift samme år.

Grethe var et varmt 
og positivt menneske, 
fyldt med energi og altid 
hjælpsom.

Hun var et aktivt med-
lem af foreningen Seniorer 
Uden Grænser, som er en 
forening af seniorer, som 
via projekter og lokale 
aktiviteter arbejder frivil-

ligt for at stoppe sult og 
fattigdom i verden.

Grethe havde sin egen 
lille ”virksomhed” med 
hjemmestrik, loppemarke-
der og indsamlinger, hvor 
alt gik ubeskåret til fattige 
i Gambia, hvortil ægte-
parret ofte rejste på ferie 
og velgørenhedsbesøg hos 
lokale og fattige i afsides-
liggende landsbyer.

Efter et mangeårigt 
fritidssejlerliv i de danske 
farvande nød Grethe og 
Klaus deres pensionisttil-

værelse dels i "Landsbyen" 
i Bov og dels i deres auto-
camper i Spanien, hvor 
de tilbragte det meste af 
vintertiden.

De senere år gik turen 

rundt i Danmark til for-
skellige gourmetfestivals, 
for at udbrede kendskabet 
til Naturmælk ś lækre 
produkter.

Grethe efterlader ud-
over sin elskede Klaus, 
en søn, en datter og fire 
børnebørn. ■

Grethe Gierl blev 72 år.
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Nyt i SPORT 1
ENDURANCE ATHLETICS

Lækkert nyt trænningstøj
til damer  

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Vi glæder os til at byde jer
velkommen i vore nye lokaler

Fredag den 23. marts
kl. 10 - 17.30

Åbningstilbud

Michael Andersen 
vaser 
÷50%

Tilbuddene gælder fredag og lørdag

Torvegade 16 · 6330 Padborg · Tlf. 7467 3333

1 ks stedmoderplanter 
(18 stk)

kr. 100,-

2 bk Summerbird 
kr. 100,-

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 · Lørdag  kl. 9.30 - 12.30

 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice
Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Halskæde 375 kr. Halskæde 300 kr. Ring 400 kr. Ring 200 kr. 

Ørestikker 350 kr. Ørestikker 175 kr. 

Skønne smykker i sterlingsølv

Halskæde 375 kr. Halskæde 300 kr. Ring 400 kr. Ring 200 kr. 

Ørestikker 350 kr. Ørestikker 175 kr. 

Skønne smykker i sterlingsølv

MASAI

BESSIE

C·RO

2·BIZ

MICHA

MANSTED

SOYACONCEPT

NÜMPH

SOULMATE

MINUS

ONE TWO LUXZUZ

FRANDSEN

ETAGE

CPH SHOES

LISBETH MERRILD

QNUZ

JK NECKLESS

DECOY

Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43
ÅBNINGSTIDER: Man- fredag: kl. 10 - 17.30 / Lørdag: kl. 9.30 - 12.30

Vi fejrer at 
Bente P. har været 

ansat 1 år…

Derfor gir’ vi kaffe
& lidt godt til ganen 

tirsdag den 20. marts 
kl. 10 – 13

"så længe lager haves"

1 ÅR 
Padborg Shopping 
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

FREDERICIA

Glidendeovergangs 
Solbriller

       fra kr. 1500,–*

Enkeltstyrke
Solbriller

       fra kr. 900,–*

Optik Hallmann Aabenraa
Tel: 74623470

Optik Hallmann Padborg
Tel: 74673070

Optik Hallmann Sønderborg
Tel: 74422300

  GRATIS 
     drybag +

undervandskamera

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

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

Med brilleglas af høj kvalitet 
fra tyskland

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

Hallmann_17010_Sommeraktion_Inserat_DK_266x75.indd   3 21.02.18   18:45

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Weekendåbent 
efter aftale

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

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

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

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

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

Genvalg
På generalforsamlin-
gen i LandboSyd blev 
Jens Wistoft, Kiskelund 
ved Kruså, genvalgt til 
bestyrelsen. ■

Skandic fejrer 15 års jubilæum

Af Dit te Vennits Nielsen

Det velrenommerede 
campingfirma, der lig-
ger lige syd for den 
dansk-tyske grænse 
ved Skandinavien Park 
i Handewitt, drives dyg-
tigt af de to direktører 
Frank Niehoff og Ronni 
Hvid.

Firmaet har en dygtig og 
veluddannet medarbej-
derstab, som sørger for 
den bedste rådgivning ved 
enten køb eller repara-
tion af campingvogne og 
autocampere. 

"Vi er det eneste sted i 
hele Tyskland, der har 
autoriserede camping-

montører", fortæller Ronni 
Hvid. 

Skandic sælger nye og 
brugte campingvogne og 
autocampere og har altid 
nogle gode tilbud til deres 
mange kunder, som dels 
kommer fra Norge og 
Sverige, dels fra Danmark 
og hele Nordtyskland. 

Firmaet fejrer deres 
15 års jubilæum med et 
åbent hus arrangement i 
weekenden den 17. og 18. 
marts.

Her vil der være et væld 
af gode tilbud på nye 
modeller og årsmodeller. 
Endvidere er der pakke-
løsninger, hvor kunderne 
kan spare helt op til euro 
10.974 i forbindelse med et 
køb af en ny autocamper. 

I den velassorterede 
campingbutik gives der 
15% rabat begge dage. 

"Vi får også besøg af 
mange af vores leveran-
dører til vores åbent hus 
arrangement, så der er 
rig mulighed for at få en 
god snak og vejledning af 
bl.a. Nortronix, Detleffs 
og mange flere. Vores 
autoriserede personale på 
værkstedet står ligeledes 
klar til at give gode råd, så 
der er virkelig masser af 
inspiration at hente i week 
enden", fortæller Ronni 
Hvid.

For de sultne er der 
mulighed og for at købe 
diverse lækkerier til en 
meget fordelagtig pris 
dagen igennem, og der er 
tombola og aktiviteter for 
børn og voksne.  ■

Skandic holder lørdag og 
søndag åbent hus. 
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SKANDIC —ALT UNDER ÉT TAG TIL DIN CAMPINGFERIE 

JUBILÆUMSFEST
den 17. og 18. marts

kl. 10.00 - 17.00

15%
på alt tilbehør

fra Skandic-kataloget
Undtaget i forvejen nedsatte varer

Salg og udlejning 
af campere fra

kr. 525,- 
pr. dag

Dethleffs C’Go
475 FR 

Kr. 111.750,-
Dansk

indregistreret

15 år

Aktiviteter 

for børn og 
voksne

Hymer Van 520 S

790.000,-
Dansk indregistreret

483.675,-
Tysk indregistreret

Hør nærmere om indregistrering 
på tyske plader

Tombola

 Kom og få en snak
med vore mekanikere

om alt fra solceller, 
bakkamera til klimaanlæg

Test af
bremser og vejning

Husk tidsbestilling

GRATIS

Mover GO2
Færdig monteret

12.375,-

inkl. batteripakke

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

>>Find os i Scandinavian Park<<
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Hørt ved Lyren 
Shane Bekker Dhiman 
fra det lokale band 
Banditterne fejrede 
lørdag sin 40 års fød-
selsdag. Det var med 
en såkaldt "Føstival-
fest", hvor der blev 
spillet masse af musik 
i mange forskellige 
musikgenrer. Shane 
deltog selv i samtlige 
bands og indslag ved 
sin "Banditfest".

Annemarie Bressen og 
Mette E. Jakobsen fra 
Grænseegnens Bridge-
klub vandt lørdag di-
striktsfinalen Damepar 
i Varde.

Et kæmpe stort skov-
svin har været på spil 
og smidt en stor bunke 
affald med bl.a. en 
masse pander, gryder, 
bestik, støvsuger og 
meget andet i udkan-
ten af Lyreskov stien. 
Natur styrelsen er 
blevet underrettet og 
fjerner affaldet.

Kræftens Bekæmpelse 
byder på foredrag om 
brugen af Cannabis 
tirdag den 20. marts 
i forbindelse med 
generalforsamling i 
Kræft rådgivningen i 
Aabenraa.

Lyreskovskolen og Den 
Tyske Skole i Padborg 
deltager fredag den 
23. marts i Rynkeby 
skoleløbet.

Det er muligt at træne 
døgnet rundt hos Basic 
Fitness. De første med-
lemmer møder op kl. 
4 om morgenen. Med 
musik i ørerne nyder de 
morgentræningen.

Ane-Lise Amdal 
Gravesen, Super-
Brugsen i Padborg, er 
blevet indstillet som 
Danmarks sødeste 
kassedame. ■

Forårsopvisning 2018
Ta’ familie og venner med til 
forårsopvisningen i Grænsehal 3:

Lørdag den 17. marts
kl. 13.00
BOV IF Gymnastik har 7 hold 
med til opvisningen.

Derudover kommer 2 gæstehold:
JuniorYnglinge-Syd og
Højer Efterskole

GYMNASTIK

Se nærmere program på 
www.bovif.dk ”gymnastik”

Entré kr. 30,–
Børn under 12 år gratis

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

Kollundhus - Dit forsamlingshus

�

Sangaften
Onsdag den 21. marts

kl. 19.00 
3 lokale borgere forslår sange. 

Kaffe og efterfølgende frit sangvalg. 
Anne Marie Henriksen spiller til. 

Entre kr. 40,-
ALLE er velkomne

 

Bov Lokalafdeling

HUSK FOREDRAGET

Gode app`s for seniorer
Torsdag den 15. marts kl. 10.00 – 11.45

på Bov bibliotek i kælderen
Få et overblik af ”gode app`s for seniorer 

”hvad kan de og hvordan bruges de”

Der serveres kaffe i pausen, og der opkræves et gebyr på kr. 20,-

Alle kan deltage, bare mød op.

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

PADBORG
HAVEKREDS

HAVESELSKABET

FORÅRS OG 
PÅSKEDEKORATION

Mandag den 19. marts kl. 19.30
på Bov Bibliotek

Jette Stensdal og Kirsten Winther kommer og 
giver ideer til Skønne forårsdekorationer

De fremstillede dekorationer bortloddes 
ved amerikansk lotteri

Entre: Medlemmer gratis
ikke medlemmer betaler kr. 50,-

Inkl. kaffe og kage

Alle er velkomne Skat i Padborg
Padborg Skatklub samlede 17 skatspillere til klubaften på Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Anders Fogh, Padborg, 1058 point
Nr. 2 Konrad Hesse, Gejlå, 1057 point
Nr. 3 Kaj Hansen, Kollund, 973 point

2 runde
Nr. 1 Konrad Hesse, Gejlå, 1109 point
Nr. 2 Jes Peter Hansen, Gejlå, 1105 point
Nr. 3 Kaj Hansen, Kollund, 984 point.

Ny gren
Frøslevlejrens Efterskole 
har oprettet en ny gren 
under musiklinjen, der 
hedder DJ/Producer.

På linjen vil elever kunne 
lære om sangskrivning, 
kompositioner, indspil-
ninger og redigering af 
vokaler, mixe og remixe. ■

Nyudlært elektriker

Christian Rytter Jensen 
har netop bestået sin sven-

deprøve som elektriker 
med to flotte 10 taller.

Han har stået i lære hos 

el-installatør og hvideva-
reforhandler H.H. Jensen i 
Fårhus. ■
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Flensborgvej 4 . DK-6340 Kruså
Tlf. +45 40 95 18 33 
www.krusaa-auto-service.dk 
facebook.com/KrusaaAutoService

Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14

Danmarks hurtigste olieskift

– til Danmarks bedste pris

Spar 50%
på bilvask ved olieskift

Gælder ved vask nr. 1 og samtidig køb af olieskift. 
 Gælder frem til 31.03.2018

Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Dato: .............................................................................

Navn: .............................................................................

Tlf: .................................................................................

Antal kuverter ................................................................

Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

Påskefrokost 1 Påskefrokost 2

Mad ud af huset

• Marineret sild med karrysalat
• Rejesalat med thousand island dressing
• Roastbeef med remoulade og ristet løg
• Lun leverpostej med bacon

og champignon
• Små frikadeller med gl.dags hvidkål
• Rullepølse

med sky og løg
• Æblekage/citron

fromage 
• 2 slags ost med

peberfrugt
og vindruer

• Sild med karrysalat
• Røget laks med asparges
• ½ æg med rejer og kaviar
• Roastbeef

med remoulade
• Røget landskinke med

røræg og asparges
• Rullepølse med sky
• Lun fi skefi let med

remoulade eller
Mørbradbøf med
champignon og løg 

• Ost og frugt

Pris
kr. 159,-

Pr. pers

Pris
kr. 139,-

Pr. pers

Påskefrokost

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før





Buffet 1
Kyllingebryst med bacon - Marineret kamfi let

- Blandet salat m/tilbehør - Brød og smør

kr. 109,-
Buffet 2

Kyllingebryst med bacon - Glaseret herregårdsskinke
- Varmrøget laks med rejer

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 139,-
Buffet 3

Kyllingebryst med bacon - Ribbensteg med rødkål
- Små frikadeller

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 159,-
Tilvalg kr. 20,- pr. ting

Melonsalat - Pastasalat - Kartoffelsalat
Broccolisalat - Krydderkartofl er - Flødekartofl er

Buffet 4
Æg med rejer - Roastbeef - Lun leverposteg med 

champignon og bacon - Rullepølse med sky og løg - 
Kalkunpølse med æggestand og asparges - 2 oste med frugt

kr. 129,-
(brød og smør kr. 15-, pr. person)

Buffet 5
Æg med rejer - Varmrøget laks med rejer - Røget skinke med 

æggestand - Mørbradbøf med løg og champignon
- Roastbeef - Små frikadeller med rødkål - Kylling med bacon

 kr. 159,-
(brød og smør kr. 15-, pr. person)
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NYHED

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Tak fordi du handler lokalt

Hvad har været din bedste ferie? Af Dit te Vennits Nielsen

Hella Specht, Bov
"Det var i 2013, hvor hele 
familien Specht tog til 
Norge på skiferie. Vi stod 
faktisk ikke på ski, kun 
nogle stykker stod på 
langrend et par dage, men 
vi nød sneen og naturen. 
Jeg er et rigtigt naturmen-
neske, så vi fik nogle lange 
dejlige udflugter, hvor vi 
oplevede den fantastiske 
natur i Norge.

I år tager hele familien 
til Maderia for at min-
des min far, der døde i 
september 2017. Det er 
igen for at opleve den 
storslåede natur, som den 
portugisiske atlanterhavsø 
er kendt for".

Andrea Grünberg Richter, 
Vanderup
"Hver sommer nyder vi 
bare ferien hjemme: mig, 
min familie og vores 2 
hunde. Vi går lange ture, 
og vi klæder os på efter 
vejret.

Jeg kan slet ikke forestille 
mig at skulle rejse. Det 
gjorde jeg som ung, hvor 
jeg har været i Spanien, 
Frankrig og Grækenland. 
Nu vil jeg bare gerne være 
hjemme.

Jeg er lærer i Ravsted 
og kommer i øvrigt i 
SuperBrugsen om fre-
dagen for at hente deres 
dejlige smørrebrød. Det 
er jeg simpelthen helt vild 
med".

Anita Hansen, Kruså
"For mange, mange år 
siden var jeg på ferie i det 
daværende Jugoslavien. 
Mig og min dengang 
kommende mand nød en 
daseferie.

Vi boede på hotel, nød 
god mad og tog på mange 
udflugter i det flotte land. 
Bl.a. besøgte vi et fanta-
stisk vandfald, som jeg 
ikke kan huske, hvad hed-
der. Rejsen var i 1981, så 
det er jo mange år siden.

I april skal jeg til 
Grækenland sammen med 
en veninde".

Laila Mortensen, Padborg
"Min bedste ferie var den 
første ud af tre ferier til 
Amerika. Jeg rejste med 
min daværende kæreste 
i en hel måned. Første 
ophold på rejsen var i New 
York, hvor vi overværende 
en klaverkoncert. Det 
var på selveste juleaften 
i Carnegie Hall. Hårene 
rejste sig simpelthen, så 
smukt og overvældende 
var det. 

I påsken skal jeg med 
Ungdomsskolen til Paris.

Ellers har jeg ikke lige 
planlagt nogen rejser, men 
jeg skal afsted igen, for jeg 
elsker simpelthen at rejse".

Renate Ingwersen, Ellund
"For mange år siden 
var min mand og jeg i 
Grækenland, hvor vi rejste 
rundt og så og oplevede en 
masse. 

Vores sidste udenlands-
rejse var med hele fami-
lien, hvor vi var i Tyrkiet. 
Det er nu 15 år siden. 

Siden har vi ikke rejst 
udenlands. Vi tør ikke 
mere med al den uro. Vi 
nyder i stedet bare tilvæ-
relsen som pensionister 
hjemme".

Alice Nielsen, Padborg
"I 2013 var jeg i Canada 
på bryllupsrejse sammen 
med min mand Ib.

Vi startede med at være 
6 dage på landjorden, og 
herefter havde vi 7 dage 
om bord på et krydstogt-
skib. Det var en helt igen-
nem fantastisk oplevelse. 
Rejsen var dyr, men vi 
sparede overhovedet heller 
ikke på noget som helst.

Nu er vi ved at spare 
op, så vi kan komme på 
en rejse til New Zealand 
og Australien. Her skal 
der heller ikke spares på 
noget. Vi vil have en fan-
tastisk oplevelse igen".
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Salg & service
af hårde hvidevarer

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

HUSK det er os der gerne reparerer 

dine hvidevarer til en fair pris

NU KUN

5499,-

NU KUN

5499,-

SÆRTILBUD 
LIGE NU

1199,-

SPAR 2200,-

SPAR 2000,-

AEG VASKEMASKINE 
L7FSB840E 
• Kapacitet på 7 kg
• centrifugering 1400 omdrejninger
• kulfri motor giver lang levetid 
og lavt lydniveau

• ProTex tromlen har et 
tromlemønster, der skåner 
tøjet og giver mindre slidtage

• 4 års garanti
Vejl pris 7699,-

LEDNINGSFRI 2I1 
HÅNDSTØVSUGER
• Stærk 16,8Volt 2i1 ledningsfri håndstøvsuger
• 2 hastighedstrin
• Driftstid: op til 36 minutter
- uundværlig når man har haft en sådan

Vejl pris 1399,-

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

ÅRS
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ÅRS GARANTI

ÅRS

GARANTI
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ÅRS
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ÅRS
GARANTI

ÅRS GARANTI

T7DSB830 - 
KONDENSTØRRETUMBLER
• Med varmepumpeteknologi som 
sikrer skånsom og økonomisk tørring

• Rummer op til 8 kg tøj
• Energiklasse: A+
• 4 års garanti
Vejl pris 7499,-

MIELE CLASSIC C1 
STØVSUGER RØD
• 1400 W motor
• stor aktionsradius 9 m
• 2 delt rør
• air clean fi lter
Vejl pris 1295,- 
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TILBUD VED 
FAGMANDEN 

Her køber du kvalitet til stærke priser

SPAR 200,-

SÆRTILBUD 
LIGE NU

799,-

SPAR 500,-

Onsdag den 14 marts

mellem 

15:30 - 18:00

Harkærvej 1, Kruså 

Hos Uno-X er det vigtigt du kan tanke hurtigt og komme videre. 
Derfor har Uno-X indført lynhurtige betalingsautomater 
og lange slanger.
Så behøves du nemlig ikke tænke over hvilken side dit  
benzindæksel sidder i. 

Uno-X 
forårs kampagne

Velkommen til 
Universets lynhurtigste lavprisstation

Tank til 
kampagnepriser

Bente Petersen 
gør det godt
Af Dit te Vennits Nielsen

"Nu har Bente Petersen 
været ansat hos i 1 år, 
og vi er superglade for 
hende",  smiler Jonna 
Hermann, den ene 
indehaver af Hermann & 
Sögaard i Padborg.
Bente Petersen kan tirsdag 
den 20. marts fejre sin 1 år 
ansættelse i dametøjsbu-
tikken i Torvecentret, hvor 
hun er en vellidt og skattet 

butiksassistent både hos 
ejerne, men sandelig også 
hos kunderne.

"Bente er altid i godt hu-
mør, og hun er hjælpsom 
og imødekommende, hvil-
ket er nogle uvurderlige 
egenskaber hos en butik-
sansat", fortæller Jonna 
Hermann. ■

Kunderne elsker Bente 
Petersen, og hendes søde 
og venlige kundebetjening 
betyder meget, specielt i et 
lille lokalsamfund. 

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20 · 24955 Harrislee
Telefon +49 461 73126
ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag kl. 9 - 18 · Lørdag lukket

RABATKORT 
UDSTEDES

RENSERI OG 
SKRÆDDERI

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

75 til fællesspisning på Smedeby Kro

Af Dit te Vennits Nielsen

Snakken gik lystigt, 
stemningen var god, 
samværet var hyggeligt 
og der var lækker mad, 
da Ældre Sagen Bov 
havde inviteret til fæl-
lesspisning på Smedeby 
Kro.

Wienerschnitzlerne blev 
leveret af Ole Gotlieb fra 
Padborg Park, og den ef-
terfølgende æblekage faldt 
i god smag. Der var så stor 
efterspørgsel på arrange-

mentet, at der måtte sæt-
tes et ekstra bord ind.

Formanden Klaus Lund-
Olesen bød velkommen 
og berettede om de mange 
spændende arrangemen-

ter, der er på forårspro-
grammet i Ældre Sagen.

Underholdningen stod 
Knud Andersen som sæd-
vanligt for med sit hyg-
gelige klaverspil. ■

75 mennesker deltog i fælles-
spisningen i Ældre Sagen 
Bov. Fotos Dit te Vennits Nielsen

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

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

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

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

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

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683.

Særudstilling
Lørdag den 

7. april

Olsen Banden 50 år 

BovAvis

15 børn skrevet op
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var pæn interesse for 
at besigtige det kommende 

Børnehus Evigglad, som 
forleden holdt åbent hus.

Forældre kunne få ind-
blik i børnehusets hold-
ninger og idegrudlag.

På nuværende tidspunkt 
er der skrevet 15 nye børn 
ind. Børnehuset Evigglad 
åbner den 1. august i 
Bov. ■

Forældre fik et indblik i, 
hvad Børnehuset 
Evigglad kan byde på.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Varnæsvigløbet 2018

Tilmelding og info 
www.run2u.dk

P

VBIF Løberne inviterer til 8. udgave
af Varnæsvigløbet 

Skærtorsdag
29. marts
kl. 10.00
Alle kan være med —lige fra begyndere til øvede.
Vil nogen gå og nyde den smukke 
natur, er man velkomne til det.

START/MÅL ved Den Gyldne Løve
Varnæsvigvej 50, Varnæs
6200 Aabenraa

RUTER på 5,8 km og 10,8 km.

PRIS for voksne kr. 90,- inkl. gebyr,
børn født 2006 eller senere: kr. 50,- inkl. gebyr

TILMELDING og info på www.run2u.dk

Udlevering af startnumre fra kl. 9.00
I målområdet er der frugt, boller og vand.
Der vil være mulighed for at 
købe kaffe, the og vand.

PRÆMIER TIL NR. 1: 
Herrer (5 km og 10 km)
Damer (5 km og 10 km)
Dreng + pige (5 km og 10 km) 

Omklædning/bad er ikke muligt.
Vi gør opmærksom på, at løbet sker 
under eget ansvar. Ved spørgsmål 
kontakt loberne@vbif.dk

Parkering ved det rekreative område, følg skiltene. Bemærk 600 m fra P til startpunkt.

V B I F

Varnæs-Bovrup Idrætsforening
holder

FORÅRSOPVISNING
Lørdag den 17. marts kl. 10.00 

i hallen på Sundeved Efterskole
Her vil 12 af vore egne hold vise, 
hvad de har brugt vinteren på.

Der er fl ere nye, store hold på programmet, 
som med garanti også vil levere en fl ot opvisning. 

Vi får derudover besøg af Aabenraa Egnens Minimix. 
Vi glæder os til, at hallen fyldes med et oplagt 

publikum og masser af god energi.

Varnæs Bovrup Idrætsforening

Bovrup & Varnæs Birk Borgerforening
afh older

Generalforsamling 
Torsdag den 22. marts kl. 19.30

på Varnæs Skole
Dagsorden ifølge vedtægter

Der fremlægges vedtægtsændringer der 
kan rekvireres hos bestyrelsen

Eft er kaff en, oplæg og dialog om Bovrup / Varnæs området
Vel mødt 

Bestyrelsen

Ansigtsløft
Kliplev Pizza er lukket 
midlertidigt på grund af 
større renovering.

Efter påske vil pizzariaet 
genåbne med nyrenoveret 

køkken, restaurant, facade 
og lager.

Det er Søgård Byg, der 
står for ombygningen. ■

Karim Niazi blev Årets Felstedborger
Af Gunnar Hat tesen

Det var et populært valg, 
da butikschef Karim 
Niazi, Spar Felsted, 
blev udnævnt til Årets 
Felstedborger.

Det skete på generalfor-
samlingen i Felstedegnens 
Borgerforening, som blev 
holdt på Damms Gård.

Formand for 
Felstedegnens Borger-
forening, Hans Jørgen 

Nissen nævnte i sin be-
grundelse, at Karim Niazi 
var blevet indstillet af 
mange borgere i byen.

"Han er tilstede i butik-
ken, altid med et smil. 
Han har lært dansk ironi, 

selv om han stammer fra 
Afghanistan", sagde Hans 
Jørgen Nissen, som glæde-
de sig over, at Spar Felsted 
blomstrer igen. ■

Formand for Felstedegnens Borgerforening, Hans Jørgen Nissen, overrækker æresbevis til butikschef Karim Niazi, som blev 
Årets Felstedborger 2018. Foto Jimmy Christensen

Forårsgymnastik i VBIF
Der er sommerfugle 
i maven hos gymna-
sterne i Varnæs Bovrup 
Idrætsforening.
Forårsopvisningen nær-
mer sig, så de sidste fines-
ser skal øves, inden de 
skal fremvises for venner 
og familie ved den årlige 
forårsopvisning lørdag d. 
17. marts kl. 10.00.

Forårsopvisningen sker 
som altid i hallen på 
Sundeved Efterskole.

"Her vil 12 af vore egne 

hold vise, hvad de har 
brugt vinteren på. Der 
er flere nye, store hold på 
programmet, som med ga-
ranti også vil levere en flot 
opvisning. I år får vi der-
udover besøg af Aabenraa 

Egnens Minimix. Vi ser 
meget frem til også at 
opleve deres begejstring 
for gymnastikken", for-
tæller formand for VBIF 
Gymnastik Tine Aagaard 
Holm. ■

Felsted står uden præst
Af Gunnar Hat tesen

Efter otte år som sogne-
præst i Felsted Sogn, har 
38-årige Oliver Karst søgt 
nye udfordringer.

Han er blevet ansat som 

ny sognepræst i Svostrup-
Voel-Dallerup Pastorat 
vest for Aarhus.

Oliver Karst tiltræder 
stillingen i løbet af maj 
måned. Oliver Karsts 
kæreste flytter også med, 

og det samme gør hans 
5-årige søn hver anden 
uge. Sønnen, der også bor 
i Aarhus, har Oliver Karst 
fra et tidligere forhold. ■

LOPPEMARKED
Blåkrogvej 29 mellem Varnæs og Blans

Skærtorsdag den 29. marts og
Langfredag den 30. marts

kl. 10- 15

Kom og gør en god handel!
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Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 13. marts til og med fredag den 16. marts 2018.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
Østergade 2

6200 Aabenraa
7468 5109

PR. POSE

5.-

PR. POSE 

22.-
PR. STK

10.-

PR. POSE

10.-

SKARP PRIS

10.-
PR. BÆGER

SKARP PRIS

10.-
PR. STK

Danske Kartofl er
1 kg

Kærgården 
Original eller Let 
200 g 

BKI kaff e
400 g

Gestus Chips
Flere varianter

Kohberg Kernegodt 
rugbrød 
600-750 g

Buko 
smelteost
250 g

Max 6 stk pr kunde

Side 1-1

Felsted blev Årets Landsby
Af Gunnar Hat tesen

Det blomstrer i Felsted. 
Mange nye tiltag er taget 
og flere er på vej.
Felsted blev Årets Landsby 
i Aabenraa Kommune.

Ved en sammenkomst 

på Damms Gård over-
rakte formand for 
udvalget for vækst og 
udvikling, Philip Tietje 
(V) en check på 10.000 
kr. til Felstedegnens 
Borgerforening.

Felsted får prisen, fordi 

Damms Gård er blevet 
etableret, Torvet er ble-
vet renoveret og der er 
stablet fællesspisning på 
benene.  ■

Formand for Felstedegnens 
Borgerforening, Hans Jørgen 
Nissen, modtager 10.000 kr. 
fra Philip Tietje (V).
 Fotos Jimmy Christensen

Nye kræfter klar i Felsted

Af Gunnar Hat tesen

Felstedegnens 
Borgerforening har 
fået nye kræfter i 
bestyrelsen.
På foreningens generalfor-

samling, som blev holdt 
på Damms Gård, blev 
Heinrich Jochimsen og 
Knud Petersen nyvalgt til 
bestyrelsen.

De afløser Erik Boysen 
og Hans Jørgensen 

Nissen, som efter 10 år i 
bestyrelsen, deraf syv som 
formand, ønskede at give 
plads til nye kræfter.

Felstedegnens 
Borgerforening har 130 
medlemmer. ■

Bovrup - Varnæs Husholdningsforening
Afholder

Forbrugeraften
Torsdag den 5. april kl. 19.00

En aften med besøg 
i Føtex Aabenraa.

Vi ser og hører om butikken.

Der bliver serveret kaffe.

Samkørsel – Tilmelding til 
Grethe tlf: 21 39 52 55, 
senest den 27. marts

De afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fik overrakt blomsterbuketter som tak for 
en fin indsats. Foto Jimmy Christensen
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