Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 12

20. marts 2018

10. årgang

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

GRÅSTEN ∙ PADBORG

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

Delikatessen tilbyder

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold
✔ Assistance med bogholderiopgaver

SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

FREDAGSTILBUD
FR A KL. 10.00

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

Pr. stk.

Vort mobilnummer
er defekt.

20,-

Derfor kan vi midlertidig
kontaktes på
Tlf. 7444 2580

ÅBNINGSTIDER

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

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

GULV- & GARDINBUSSEN

Din vej til

Godt håndværk

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

Testamenter
Behandling af dødsboer
Arvesager

Gardiner Tæpper Trægulve

Fliser

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

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

Kirkegårdsvej 11 • 6300 Gråsten
Ring på 23 39 54 26 og snak godt håndværk med Kedde
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Få forsikring
for alle pengene
… og overskuddet tilbage!

D

ERHVERVSTILBUD

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

• Tagarbejde, reparationer og nyt
• Montering og reparation af loft,
gulve og vægge
• Opsætning af køkkener
• Tilbygninger
• Montering og reparation
af vinduer og døre

K. Sørensen Byg - din vej til godt håndværk

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

EGERNSUND OG KVÆRS EL-SERVICE
Nyvej 5 - 6320 Egernsund
En god forbindelse

Påsken 2018

Smørrebrødsfestival langfredag

158,søndag den 1. april . . . . . . . . . . . . . . . kr. 135,Husk hver fredag til afhentning:
uspecificeret smørrebrød pr. stk. . . . . . . . kr. 25,Onsdagsmenu: Stegt flæsk eller pandestegte
rødspættefileter med persillesauce . . . . . . kr. 85,den 30. marts kl. 18.30 . . . . . . . . . . . . . kr.

Sønderjysk Kaffebord

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på alle dine forsikringer –
jo færre skader, jo større overskud.
Kom forbi eller ring 74 67 86 54,
og få et uforpligtende tilbud.

TLF. 2254 3474 · GRAASTENTAXA.DK

GF Grænsen ∙ Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ gf-graensen.dk

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

MENU TO GO
bestående af:
Lækre bøffer,

vælg mellem flere varianter

Lækre salater

TILBUD
GÆLDER
TORSDAG,
FREDAG OG
LØRDAG

vælg mellem flere varianter

Lækre kartofler
flere varianter

Brød
Vin

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
3-4 minutsteaks
ca. 500 g,
ferske
eller
marineret

SLAGTEREN TILBYDER
8 stk. hjemmelavet
ringriderpølser

Pr. pk.

39

Pr. 1/2 kg

59

19

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Stjerneskud

fra Als Pølser

TILBUD

FRIT VALG

Pr. stk.

Pr. stk.

40,-

29,PA DB OR G

Løs vægt Åbningstider i påsken
slik
6.00-16.00 ALLE DAGE
Pr. 100 g

ER
TILBUD GÆLD
FREDAG

7

SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

DELIKATESSEN TILBYDER
Tærte
flere slags

FREDAGS

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

8-12 %

95

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Thepølse

25,-

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket svinekød

Pr. pk.

95

100,-

Pr person
Kun kr.

Skærtorsdag - 2.påskedag
Telefon 7467 3334

Prøv vores hjemmelavede
marcipanpåskeæg.
Flere varianter

95
SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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Peter Larsen kaffe

Coop pålæg

grå, 400 g

80-120 g, frit valg

R
FLERE VA

Pr. pose

19

95

Knorr retter eller
DOY supper

Matilde kakaomælk,
skummet

I A N T ER

Pr. pk.

Ta’ 3 liter

9,-

18,Aalborg Taffel Akvavit
eller Brøndums Snaps

Becel
flydende

252-592 g

70 cl.

500 ml

FLERE VA

R I A N T ER

Pr. stk.

Ta’ 3 stk.

10,-

25,-

Pr. flaske

79

95

Maks. 6 stk. pr. kunde pr. dag

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Økologiske
gulerødder

Junior
bananer

Dk,
kl. 1 kg

kl. 1

BLOMSTERAFD. TILBYDER
Løgplanter
Stedmoder
11 cm. potte, bl.a.
perlehyacint og
dufttazet

9 cm. potte

MANGE FARVER

Pr. pose

Pose med 7 stk.

Ta’ 2 stk.

Ta’ 5 stk.

8,-

10,-

25,-

20,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 20. marts til og med lørdag den 24. marts 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten

-

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

-

Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Gudstjenester og andre aktiviteter

Sys Bjerre i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 .. Fortællegudstjeneste i Adsbøl kirke

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.

Onsdag den 21. marts kl. 19.00 .. Koncert med Haderslev Domkirkes Pigekor
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 .. Koncert med Sys Bjerre i Gråsten Slotskirke
Søndag den 25. marts kl. 9.30 ... Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Torsdag den 22. marts kl 19.00.

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 indog udland ved koncerter, gudstjenester og events.
Koret ledes og dirigeres af Thomas Berg-Juul.

Fri entré, men gratisbilletter skal afhentes i
RådhusKiosken, Kirkekontoret eller Bruhns i
Ulsnæscentret.

Familiegudstjeneste i Gråsten Slotskirke
2. Påskedag (2. april) kl. 11.00
Efterfølgende er der påskeæggejagt I Præstegårdshaven
Med venlig hilsen Gråsten-Adsbøl Menighedsråd

Onsdag
den 21. marts
kl. 19.00
Fri entré

Lockout og kirken – hvilken betydning har det i Gråsten-Adsbøl efter 1. april?
Som situationen er i skrivende stund, er det ”kun” vores organist, der er ramt
af lockout-varslet.
Det betyder, at alle handlinger kan
gennemføres – uanset om det er
gudstjenester, bisættelser eller
konfirmationer.
Dog bliver det uden orgelmusik! De
fremmødte kirkegængere og gæster
må altså stemme i salmesangen.

Ny café i Gråsten ser dagens lys
Af Lene Neumann Jepsen

Morten Latter er ved at
justere de sidste småting inden cafeen åbner
mandag den 26. marts
kl. 11.
Efter en succesfuld flytning af pubben fra Ulsnæs
Centeret og ind til Gråsten
midtby er Den Gamle
Skomager nu klar til at
åbne for cafeen.
”Flere har været inde og
spørge om de kunne få
frokost. Så vi ved, at der er
et behov og vi glæder os
til endelig at kunne byde
dem indenfor”, fortæller
Morten Latter, der er ved
at finpudse lokalet, som
rummer cafeen.

Det bliver Nadja
Sørensen, der står i spidsen for madlavningen.
Med mere end 6 års erfaring fra både kantiner og
supermarked er hun klar
til at lave mad til både
selskaber, madpakker og
cafeens store frokostmenu.
”Morten skal læres op
i madlavningen, så vi
på sigt kan skiftes til at
styre cafeen”, siger Nadja
Sørensen.
Priser til alle
Sortimentet er varieret
med smørrebrød, sandwich, pariserbøf, salater og
kager.
”Vi er gået efter et prisleje, hvor alle kan være
med. Både til et stykke

eftermiddagskage, madpakken eller frokosten i
byen”, siger Morten Latter.
Åbningstiderne bliver
fra kl. 11 til 18 hver dag,
men også i morgentimerne
står cafeen klar med
madpakker til de travle.
”Hvis du forudbestiller, så slipper du for at
vente på den”, siger Nadja
Sørensen.
Arrangementer og
mad ud af huset
De første private selskaber er allerede booket og
Nadja Sørensen glæder sig
til at få gang i køkkenet
”Vi har en julefrokost
her i caféen denne uge
og et andet arrangement,
hvor vi leverer mad til 200

personer ud af huset”, fortæller Nadja Sørensen.
Med påsken om hjørnet er der planlagt både

påskefrokost lørdag den
31. marts kl. 18 og påskebrunch søndag den 1. april
kl. 10.
”Vi har plads til 40
personer i cafeen, så vi
anbefaler at reservere bord

til vores arrangementer”,
fortæller Morten Latter og
tilføjer:
”Når vejret bliver varmere, åbner vi for udeservering både i baghaven
og ud til Nygade.” ■
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Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!
I alle Canal Digital’s tv-pakker får du:

HDTV-box

Parabol

Standard installation

Ingen k
kortafgift
ortafgift

T
Tv-abonnement
v-abonnement til 4 rum

HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakker
er

HDTV
medf

BU
Vejl. udsalgspris bild 5.55

fra

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

kr. 34.999,-

Finansiering: 36 mdr. fra

kr. 972,-

pr. md.*

Loewe bild 5 OLED. High-tech med sjæl.
28 kanaler

72 kanaler

299,-

399,,-

Min. pris 1. år
3.588,-

Min. pris 1. år
4.788,-

*

pr. md.

pr. md.

*

88 kanaler
State-of-the-art OLED
teknologi i smukt formsprog. Modulopbygget og flek*
sibelt TV. Energikl. B. Leveres
med bordstand og højttaler. Gulvstand kan
pr. md. silver oak eller black oak. TV´et fås i flere farver og
tilkøbes i trævarianterne
Min. pris 1. år
i størrelserne 55” og6.936,65”.

578,-

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

BROAGER
SKOLEGADE 2

& GRASTEN RADIO

SØNDERBORG BILLED
& LYD SERVICE APS

6300 GRÅSTEN

TLF.: 74 65 24 26

Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.d

MOBIL: 40 27 26 39

*) Finansiering udbydes af Nordea Finans Danmark A/S og forudsætter betaling via Betalingsservice. Der er 14 dages fortrydelsesret på finansieringen.
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Lørdag0

÷20%

Onsda0g
9.00-17.3

Torsda0g
9.00-17.3

Fredag0
9.30-18.0

9.00-14.0
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på alle ha
kassen
Fratrækkes ved

Schmidt
&
Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

KIG IND OG
GØR EN GOD
HANDEL
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Gråsten Fjerkræ rykker
ind i SuperBrugsen
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Fjerkræ åbner
en shop-i-shop 1.
maj i SuperBrugsen i
Ulsnæs-Centret.
Fredag åbnede Gråsten
Fjerkræ en shop-i-shop
i Magasins Mad & Vinunivers på Kgs. Nytorv i
København.
"Vi vil tilbyde kunderne
friskslagtede ferske varer,

som både er rettet mod
singler og mindre familier", siger bestyrelsesformand Gunder P. Jensen.
Shop-i-shop løsningen
tager sit udgangspunkt i
Gråsten Fjerkræs sønderjyske gårdbutik i Kværs.
Udover at være en mindre
detailforretning, er det
samtidig centrum for
firmaets udvikling af nye
fjerkrævarianter. ■

Birgitte Møller bag disken i
Gråsten Fjerkræs første
shop-i-shop forretning
hos Magasin du Nord på
Kgs. Nytorv. Næste shopi-shop butik åbnes 1. maj i
SuperBrugsen i Gråsten.
Foto NetandPaper

Åbning Åbning Åbning

Påskebrunch på
Den Gamle Skomager

Mandag den 26. marts
åbner vores nye café

Søndag den 1. april
kl. 10.00-12.00

Åbningstilbud
Mandag den 26. marts
Tirsdag den 27. marts
Onsdag den 28. marts
sælger vi 3 stk.
Uspecificeret smørrebrød til kun kr. 45,Vores nye café byder på flg. sildetallerken,
smørrebrød, rejemad, dagens salat, sandwich,
stjerneskud, pariserbøf, omelet, softice og kager.
Div. slags kaffe, the og varm chokolade.
Vi har også en stort udvalg i øl, vand, vin og drinks.
Vi sælger også madpakker ud af huset, de kan
hentes fra kl. 06.30-09.00 mandag-fredag hvor
vi også sælger sodavand, slik og tobak.
En madpakke består af 4 stk. halve rugbrød og
et stk. franskbrød til kr. 35,- eller 6 stk. halve
rugbrød og et stk. franskbrød til kr. 45,Bestiller du senest dagen før så undgår
du ventetid ved afhentning.
Caféen har åbent mandag-søndag kl. 11.00-18.00

Vi serverer flg.

Påskefrokost på
Den Gamle Skomager
Lørdag den 31. marts
kl. 18.00
Vi serverer flg.
Solæg
3 slags sild
Æg med rejer og tomat.
Røget laks
Kogt skinke med asparges og Italiensk salat
Roastbeef med tilbehør.
Rullepølse med tilbehør
Lun leverpostej med svampe og bacon
Mørbradbøf á la creme
Frikadeller med rødkål
3 slags oste
Brød, franskbrød, kiks, smør og fedt.
Pris kun kr. 175,Reserver bord på flg måde:
Mail: dengamleskomager@hotmail.com
Tlf. 74653365 eller 40345547
på facebook

Der er livemusik i pubben fra kl. 22.00
Oplag: 16.232 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

Reserver bord på flg måde:
Mail: dengamleskomager@hotmail.com
Tlf. 74653365 eller 40345547
på facebook

Vi ses på Den Gamle Skomager

ÅBNINGSTIDER I PUBBEN
Mandag-Torsdag kl. 10.30-22.00
Fredag og lørdag kl. 10.30-???
Søndag kl. 10.30-21.00

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

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

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Fotograf

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag 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.

Kaffe/the/juice/mælk
Rundstykker/rugbrød
Yogurt med mysli
Hamburgerryg/spegepølse
Lun leverpostej med svampe
Scrambled æg/bacon/pølser
Bagt tomat
3 slags ost
Frugt og chokolade
Pris kun kr. 135,-

Ingrid Skovbo
Johannsen

Søren Gülck

Jimmy Christensen

Telefon 23 80 12 54

Telefon 29 25 95 50

gulck@graastenavis.dk

Claus Frederiksen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 31 17 05 27

Telefon 23 23 73 37

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

lnj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Tove Hansen
Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Kommunikationskonsulent
Lene Neumann Jepsen

Mediekonsulent

Reporter

Bettina A. Jessen

Reporter

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

Den øverste Hane
i hønsegården har
fødselsdag
Årsmødet i Ældre Sagen blev et tilløbsstykke.

Foto jimmy christensen

Ældre Sagen Gråsten
har 1.600 medlemmer
Af Gunnar Hattesen

Der var stort fremmøde
med 110 deltagere til
årsmødet i Ældre Sagen
i Gråsten.
I beretningen kunne formanden Ebbe Johansen
fortælle, at Ældre Sagen i
Gråsten har rundet 1.600
medlemmer, og at man er
blandt landets bedste til
frivilligt arbejde.
Det er ca. 5% af medlemmerne der er frivillige
nemlig 81 i Gråsten, hvor

gennemsnittet for landet
er ca. 2,4%. For hele landet har Ældre Sagen nu
815.000 medlemmer og
19.000 frivillige. Ifølge
Ebbe Johansen skyldes
den store tilslutning ikke
mindst de mange aktiviteter der tilbydes og så
de politiske resultater der
opnås.
Valg
Birgit Petersen ønskede
ikke genvalg til bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem blev Erling Nissen,

Adsbøl. Ebbe Johansen,
Birgitte Jensen og Anne
Køcks blev alle genvalgt
for en 2-årig periode.
Som suppleanter havde
Inge Hardt-Madsen og
Inger Friis valgt ikke
at genopstille og som
nye suppleanter blev
Margrethe Steffensen og
John Bech Christensen
valgt.
Årsmødet sluttede med
munter underholdning af
Knud Andersen. ■

1. stk Friskslagtet
Gråsten gårdkylling
ca. 1300 - 1500 g

KUN 60,Friskslagtet
Bryststeg
3 stk.

KUN 125,Tilbud uge 12 - fra tirsdag d. 20/3 til og med lørdag d. 24/3
Find os på:

Her kan betales med:

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik

Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Åbent: Tirs. - Fre. kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13
Lukket: Søn. - man. • Tlf. 74 65 90 71

ALLE HABITTER OG JAKKER

÷20%
GÆLDER UGE 12 OG 13
GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag .......... 9.30 - 17.30
Mandag-torsdag .........9.30-17.30
Fredag...........................
9.30 - 18.00
Fredag ........................9.30-18.00
Lørdag........................... 9.00 - 16.00
Lørdag ........................9.00-13.00
Søndag........................ 10.00 - 15.00

Gråsten

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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Det var en storsmilende og lattermild Natasja Crone, der førte gæsterne gennem aftenen.
Foto Lene Neumann Jepsen


Majbritt Brodersen, Anne Jonsson og Jette Hansen er med igen til Kvindemessen næste år.
Foto Lene Neumann Jepsen


Det store modeshow var
første punkt på programmet, hvor kvinder i alle
aldre og former viste det
flotte udvalg af tøj frem,
som de lokale butikker
har på hylderne.
Herefter øsede Natasja
Crone ud af sin mangeårige erfaring fra tv-verdenen
og stod klar til at svare
på publikums spørgsmål
om alt, lige fra det tøj hun
har på hver dag til hendes

god aften og tiden er bare
gået så stærkt”, siger Tanja
Detlevsen.
Aftenen blev afsluttet
med lodtrækning af præmier, som var sponsoreret
af de deltagende stande.
Bl.a. cykelhjelm, gavekort
og store kurve fyldt med
lækre sager både til maven
og til huden.
Majbritt Brodersen fra
Egernsund var af sted
med sine to veninder
Anne Jonsson og Jette
Hansen. ”Vi besluttede

360 glade gæster til Kvindemesse
Af Lene Neumann Jepsen

Torsdag aften dannede
en fyldt Ahlmannspark
rammen om årets
Kvindemesse.
Efter velkomst ved formanden for Gråsten
Handel, Gunnar Hattesen,
kunne TV-journalisten
Natasja Crone byde gæsterne på en aften med
mange oplevelser.

største og værste øjeblikke
foran kameraet.

Smagsprøver
Præcis kl.20 blev gæsterne
budt indenfor på messegulvet til et væld af
oplevelser. Der var både
smagsprøver af luksus
chokolade, lækre brød og
kager, slagterens delikatesser og popcorn med nye
smage. Flere damer fik sat

håret, prøvet hudplejeprodukter og set på nyt tøj.
Mange stande havde
konkurrencer og gevinster
med og alle gæster havde
mulighed for at få en fyldt
goodiebag med hjem.
Tanja Detlefsen
Albrechtsen, indehaver af
Tanja D Skønhedspleje,
havde for første gang en
stand på Kvindemessen.
”Jeg er glad for at vi tog
med. Det har været en

hos helt spontant at tage
af sted”, fortæller en glad
Majbritt Brodersen, der
vandt et par nye solbriller
i lodtrækningen.
”Vi har set nogle nye
butikker, vi skal ind og
besøge i byen”, siger Jette
Hansen.
”Ja” var det tydelige svar
fra alle tre på spørgsmålet
om de kommer igen næste
år. ■

Barnedåb – Konfirmation – Bryllup – Fødselsdage

KVÆRS KRO
En ideel løsning til din fest

KONFIRMATIONSMENU
UD AF HUSET
VÆLG FORRET:
1. Hønsesalat med ananas,
pyntet med bacon og
paprika inkl. flûtes
2. Rejecocktail med flûtes
3. Tarteletter med høns i
asparges
4. Dampet kold laks med
cocktaildressing, rejer,
asparges og citron inkl. flûtes

GOD BUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
*Rejecocktail m. flûtes, eller tarteletter med høns i asparges, eller
dampet kold laks m. cocktail dressing, rejer, asparges, kaviar,
og flutes.
3 X STEG
Mør glarseret oksesteg, kryddermar. Kalkunbryst, og
helsteg svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt,
hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler.

Aktiviteter i uge 12
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.

VÆLG DESSERT
Æbletærte med cremefraice eller islagkage
(6 personer. Sælges kun hele).
Buffet kr.

VÆLG STEGERET:
1. Helstegt specialkrydret skinke med
flødeporrekartofler, babykarotter, mixed salat
og skysauce
2. Kalvesteg stegt som vildt, waldorfsalat,
tyttebær, bønner, hvide kartofler og
flødevildtsauce
3. Flæskesteg med blandede grønsager, hvide
kartofler og flødesauce

VÆLG DESSERT:
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Pære Belle Helene: Vanilleis m/ syltede
pærer og varm chokoladesauce
(6 personer. Sælges kun hele).
3. Jordbærsnitte
4. Æbletærte med creme fraiche
5. Islagkage med jordbærsauce
(6 personer. Sælges kun hele)

2 RETTER
FRA

3 RETTER
FRA

112,50

137,50

87,50

Med dessert kr.

107,50

• 21/3

131,50

Ved laks eller rejekocktail ekstra kr. 10,- pr. kuvert. Mindste antal 12 pers.

KONFIRMATIONSBUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
Dampet kold laks med cocktaildressing, rejer, asparges, citron
inkl. flûtes eller rejecocktail inkl. flûtes eller 2 tarteletter med høns i
asparges eller hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika
inkl. flûtes
STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR
Glaseret hamburgerryg, kyllingebryst med indisk karry og ananas,
pestoglaseret svinefilet, kalvefilet.
Mixed salat, pastasalat og gulerodsalat. Flødeporrekartofler med
tomat. 2 slags dressing
VÆLG DESSERT
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Islagkage med jordbærsauce (6 personer. Sælges kun hele).
3. Isrand med pærer og chokoladesauce
4. Jordbærtærte
Konfirmationsbuffet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
Med forret eller dessert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr.
Med forret og dessert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr.
Flutes til buffet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

109,50
129,50
148,50
3,00

Kroen bliver udelukkende drevet som selskabsforretning og dinertransportable, så det
er sikrest at ringe i forvejen, hvis De vil bestille en fest, eller blot se vore lokaler.
Vi leverer til hele det sønderjyske område. Vi bruger de nyeste emballageformer, så
maden kan holde sig varmt i 2-3 timer, hvilket gør det let for Dem og Deres gæster.
Vi leverer maden uden beregning ved mindst 12 personer,
ved returnering af rengjort emballage.
Miljø og fakturaafgift kr. 12,50
Emballagedepositum kr. 350,00

Tlf. 74 65 92 06
Kværsgade 9-11, Kværs

Kong Fiddes livret

Med forret og dessert

Leveres gratis overalt

www.godbuffet.dk

• 25/3

BRUNCH &
WELLNESS

SPIS HVAD
DU KAN...

I RESTAURANT FISKENÆS
kl. 18:00-20:00

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

99

DKK
• 28/3
Gammel daws
oksesteg

• 21/3 Velværeaften
• 23/3 Thai aften

VELVÆRE
AFTEN

I WELLNESS KL. 18:00-22:30

279

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

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

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

www.enjoyresorts.dk
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Konkurrence

Lav dit eget gækkebrev til Bruhns
og vind en påskepose fra

Værdi kr. 248,Vibeke Aaskov havde en simpel høretest med på Kvindemessen.

Foto Lene Neumann Jepsen

God service for ørene
Af Lene Neumann Jepsen

Hos Din Hørespecialist er
god service i højsædet
Vibeke Aaskov har
stået i spidsen for Din
Hørespecialist i Gråsten
i 5 år og har efterhån-

den opbygget en stor
stamkundekreds.
"Nogle kommer helt fra
København for at besøge
vores forretning”, fortæller
hun.
Med mere end 33-års
erfaring i hørebranchen

ved Vibeke Aaskov hvad
det kommer an på.
"For os er det vigtigt at
kunden får en god løsning
til sit personlige behov.
Er man i tvivl, kan man
låne et høreapparat i en
måned”, siger Vibeke
Aaskov, der også hjælper

med rådgivning omkring
tilskud og behovsanalyse.
I forretningen er der også
eget værksted. „Vi forsøger at reparere så meget
som muligt her på stedet,
så kunden ikke skal vente
på at høreapparatet skal
sendes ind.” forklarer
butikschefen. ■

Modetøj & specialiteter
Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten

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

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

FÅ BUGT MED ALGER OG FLISEPEST
I BYGMA GRÅSTEN
BORUP FLISE OG STENIMPRÆNERING
2,5 LTR.
Vejl. kr. 179,95

BORUP
AFRENSER
2,5 LTR

BORUP
FLISERENS
2,5 LTR.

Vejl. kr. 69,95

Vejl. kr. 84,95

SPAR

25,-

SPAR

30,-

NU

149,-

SPAR

25,-

NU

59

95

NU

49

95

Tilbudende gælder til og med lørdag 14. april
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HUS 68 M2 UDLEJES I ALNOR
per 15. april. Huset har stue, værelse, køkken og bad.
Herudover en vaskekælder ca 20 m2 og garage.
Husleje kr. 3600,- plus forbrug.
Husdyr ikke tilladt.

HENVENDELSE PÅ TLF. 28 24 89 22

GRÆS
Hvis du har 2 heste, så har vi marken
– til gratis græs sommeren over.

HENVENDELSE 20 10 63 63

LEJLIGHED I GRÅSTEN
Centralt beliggende lejlighed på 1. sal
indrettet med: gang, køkken, spisestue, opholdsstue,
soveværelse, badeværelse og bryggers
Ingen husdyr. Husleje kr. 6.800, plus forbrug.

HENVENDELSE 20 10 63 63

• Nybyggeri
• Om- / Tilbygninger
• Tagarbejde
• Døre / vinduer
• Restaurering ( Speciale )

Publikum nød at følge med i gymnasternes aktiviteter på gulvet.

Gymnastik fyldte Ahlmannsparken

• Tækkespån
• Plankeborde

Af Ingrid Skovbo Johannsen

Op mod 550 mennesker
købte billet for at se,
hvad Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening, GIG,
har at byde på, når det
gælder gymnastik.

www.haupt-aps.dk

Fotos Søren Gülck

Karsten Haupt

Hovgård 1, Gråsten • tlf. 2093 2590 • hauptaps@gmail.com

De 17 hold gav publikum
en fejende flot oplevelse i
Ahlamannsparken lørdag
eftermiddag.

ÅBNINGSTIDER
Midlertidige åbningstider for Salon M
Mandag . . . . . . .kl. 8.00 - 12.30
Tirsdag . . . . . . . .kl. 8.00 - 12.30
Onsdag . . . . . . . .kl. 8.00 - 12.30
Torsdag . . . . . . . . . . LUKKET
Fredag . . . . . . . . .kl. 8.00 - 15.00
Kun med tidsbestilling

Ulsnæscentret Gråsten · Tlf. 74 65 21 11

Udover GIG’s egne hold,
deltog 5 gæstehold. Her
havde Vojens Gymnastikog Idrætsforening omkring 190 elever på gulvet.
De to teendancehold
samt de to Dance it
for kids hold havde

samlet 138 dansere på
gulvet, som leverede
pragtopvisninger.
Mix-holdet stillede med
en større flok mænd og
kvinder, der viste hvad de
har brugt vinterens øvedage på.

På gulvet kvitterede
gymnasterne med en flot
opvisning, både når det
gjaldt rytmisk gymnastik
og den mere action-prægede springgymnastik. ■
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Er du klar
til forår ?
Hos RealMæglerne Seeberg
kan vi næsten ikke vente,
og på boligmarkedet blæser
der også milde forårsvinde.
Hvis du går i salgstanker og ikke
vil komme for sent til højsæsonen,
er det nu du skal begynde at
forberede salget.
Ring til os allerede i dag på

74 42 33 44
og bestil en salgsvurdering
– og få byens bedste tilbud
på dit boligsalg

Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering
-og få en biograftur for 2 til Kinorama i Borgen

Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering og få:
En fastsættelse af din boligs aktuelle markedsværdi
samt en drøftelse af boligens salgspotentiale
En gennemgang af de forhold, der kan optimere salget
og som vi mener, der skal fokuseres på i salgsprocessen
En opdatering af situationen på det lokale boligmarked

Pssssst! Hos os får du selvfølgelig altid ”Solgt eller Gratis”
på både ejendomsmæglersalær og markedsføringsudgifter,
og naturligvis er der ingen opstartsgebyr.

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
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Hvis din bil
kunne vælge

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

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

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

Gisselmann

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

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

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

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

Annonce.indd 1

v. Lars Festersen

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

28-01

Egernsund Malerforretning

Tlf. 23 71 58 59

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

Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
post@graasten-murerforretning.dk

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Hans Henrik Fischer

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

Niels Erik Nielsen

kommer også i Padborg og Tinglev
Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

Tlf. 74 65 09 16

www.fischer-advokatfirma.com

Sønderhus
Ferieboliger

soenderhus.dk
nordhaus.dk

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

BENT
CHRISTENSEN

Søger sommerhuse
til udlejning
•
•
•
•

Lokale
28/08/13
Professionelle
Lav provision: 24-32%
50% rabat til nye
udlejere de første
12 måneder

DIT SERVICE. GRÅSTEN

10:19

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk
Side 1

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG
tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen
Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

Tak fordi du handler lokalt

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

�

WEEKENDLEJE

GKV
AUTO

Service og
reparation af
alle bilmærker

÷50%
på dag nr. 2

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

www.el-teknik.dk

www.gkv-auto.dk

Gratis
lånebil

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70
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International og sønderjysk kultur mødtes

Musikere fra Danmark,
England, Irland, Canada
og mange flere underholdt
publikum med deres imponerende musikalske kunnen.

Af Lene Neumann Jepsen

Back to the Roots
festival i Rinkenæs faldt
i år sammen med den
irske nationaldag Saint
Patricks day.
Der var pyntet op med
irske flag, guirlander
og trekløvere på hele
Benniksgaard Anneks i
anledning af anden udgave af Back to the Roots
festival.
Fra fredag til søndag var
den gamle efterskole fyldt
med liv igen, når musikere
og bands fra hele verden
indtog én af de to scener.
Som navnet antyder, har
musikprogrammet dybe
rødder i folkemusikken.
Både den klassiske irske
og skotske folkemusik
spillet af fx Green Forest
Pipe Band var repræsenteret, men også den mere
moderne bluegrass som

Foto af Lene Neumann Jepsen

The Raggedy Anns fra
Nordjylland leverede, var
med.
Lørdag aften sluttede
med et brag, da hovednavnet The Great Malarkey
spillede det mere rockede
folkemusik og fik publikum op af stolene.
Lørdag var også dagen
med flest gæster, men der
var stadig plads til flere.
”Blæsten og kulden har
desværre holdt nogle
gæster hjemme. Men vi
er tilfredse. Vi er trods
alt en ung festival og skal

først opbygge et navn”,
siger formanden bag foreningen, Søren Thygesen
Kristensen.
Fantastiske frivillige
For at kunne afvikle en
festival der strækker sig
over tre dage, kræver det
mange hænder.
”Vi har 70 utroligt
engagerede og glade frivillige, der hjælper hele
weekenden”, siger en taknemmelig Søren Thygesen
Kristensen.
Ulla Brommann, skoleleder på Rinkenæs Skole, er
frivillig for andet år i træk.
”Man skal selv være med

til at sætte hjulene i gang.
Og så er stemningen god og
man møder en masse glade
musikere og gæster”, fortæller Ulla Brommann om,
hvorfor hun er frivillig.
Rinkenæs Skoles elever

har også hjulpet til og
stået for udsmykning med
guirlander og flag, som
belønning havde eleverne
fredag eftermiddag mulighed for at overvære en
skolekoncert.
Søndag med kunst og kage
Udover et stort musikprogram bød festivalen

også på kunst og kage.
I samarbejde med
Flensborg Fjords Kunst &
Kulturforening var forskellige kunstner indbudt
til at bruge weekenden
på at fremstille kunstværker, der om søndagen
blev bortauktioneret.
Indtjeningen ved auktionen blev ligeligt delt
mellem kunstnerne og
festivalen.
Kunstværkerne kunne
besigtiges, imens Back to
the Roots kagebordet blev
indtaget.
Den Sønderjyske Søndag
blev åbnet af viceborgmester Stephan Kleinschmidt
(SP).
”Man kan pege på
mange forskellig træk,
der udgør identitet. Vores
særegne opskrifter og
madtraditioner hører til
den sønderjyske identitet”, sagde Stephan
Kleinschmidt fra scenen
inden han gav plads til
de sønderjyske musikere
Mark & Christoffer. ■

Slotssø-Løbet
Slotssø-løbet

Lørdag den 7. april 2018

Cannon-ball løb i Gråsten skov, hvor du selv vælger
om du vil løbe 1 runde af 5,3 km eller flere ”runder”
op til marathondistancen. Der er medaljer til alle.

Benniksgaard leverede kager
til Back to the Roots
kagebordet.
Lørdag besøgte over 100
begejstrede publikummer festivallen

Tilmelding på www.run2u.dk

Fotos af Lene Neumann Jepsen
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Kim Hansen
fylder 60 år

14 år og dygtig til skat

Ud over hans store interesse for brandværnet
hjælper han også ofte
RUIF ved deres arrangementer. Og han står for at
skaffe orkester og musikere til parkkoncerterne, der
jo afvikles i samarbejde
med Rinkenæs Borger- og
Familieforening og RUIF.
Han er aktiv i SAMSPIL
og har bidraget til, at lokalrådet i Rinkenæs kom
op og stå.
Kim Hansen er altid
hjælpsom og engageret i
foreningsarbejde. ■

Kære Kim
Vi ønsker dig
hjertelig tillykke
med de 60 år den 26. marts.
Kærlig hilsner fra
Conny,
Martin og Julie,
Jan og Cecilie

PÅSKEEVANGELIET
FORTALT FOR ALLE SANSER
Lørdag den 24. marts kl.15.00
Rinkenæs Korskirke

"Totalfortælling" af påskens begivenheder
fortolket i ord, billeder og musik af
ExpandingCanvas, et ensemble bestående af
billedkunstner Karen Thomsen, komponist og
performer Tine K. Skau og komponist
og instrumentalist Kai Stensgaard.
I denne fortolkning af påskeevangeliet
bringer lyd, ord og forvandlingsbilleder
publikum helt tæt på
påsken år 33 i Jerusalem
Venlig hilsen Rinkenæs
menighedsråd
Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

Stine Schmidt, Sønder
borg, datter af Anne
Marie og Martin Schmidt,
Abterp ved Bredebro, blev
lørdag i Kværs Kirke viet
til Per Slothuus, Kværs,
søn af Hanne og Jønne
Slothuus, Kværs. ■

Af Søren Gülck

Brandkaptajn Kim Hansen

En kendt person i
Rinkenæs, Kim Hansen,
fylder mandag den 26.
Marts 60 år.
Kim Hansen startede i
brandværnet i 1982. Han
har været kaptajn i 22 år.
Han er født i Alnor.

Nygifte

Yngste deltager ved
søndagens DM skat på
Holbøl Landbohjem var
den blot 14-årige Luke
Seemann fra Gråsten.
Luke Seemann har spillet
skat i kun to år. Alligevel
er han en habil skatspiller
og har til hverdag en god
træningspartner i sin far,
som også har givet ham
interessen for det sønderjyske kortspil. ■

90 år
Marie Wind, Sønderborg
Landevej 72, Adsbøl,
fyldte mandag den 19.
marts 90 år. ■

Luke Seemann deltog i DM i
skat og er en habil spiller.
Foto Søren Gülck

Læserbrev

Vi kom ikke til orde
Jeg blev dybt berørt af
den manglende tilkendegivelse og værdsættelse
af de dygtige danseinstruktører Pernille Korn
Frederiksen og Sandie
Severin Langhorn
Johansen i GIG.
De har nu valgt, efter ca. 6
år og med fire hold med i
alt 138 dansere, at stoppe
samarbejdet med GIG for
at følge deres drøm om
at starte deres eget firma;
PS Dance.

I lørdags havde GIG
den store opvisning, og i
respekt for forældrene og
med en forventning om, at
det var en selvfølgelighed,
havde jeg set frem til at
overrække en velfortjent
gave til instruktørerne
samt deres seks hjælpere.
Da jeg orienterede bestyrelsen om, at skulle bruge
fem minutter, fik jeg et
klart nej. Begrundelsen
var, at det havde de aldrig
gjort. Det passer dog ikke,

egen økonomiske fordel
og de ikke selv skal yde.
Dette er for mig meget
dobbeltmoralsk.
Prikket over i’et var til
opvisningens afslutning,
hvor bestyrelsen takker
for opvisningen og med
en speciel tak til gæsteholdene. Der i øvrigt godt
kunne få overrakt en mindre opmærksomhed fra
bestyrelsen.
Der var overhovedet ingen tak til Teendance for
det kæmpe engagement
Sandie og Pernille har
budt ind med. Trist men
sandt.
Heidi Hedegaard Bertelsen
Dyrhøj 25, Gråsten

Bestyrelse vil dialog

Gråsten

OBS! Søndagscafé
OBS!

da vi tidligere har fået lov
til at overrække gaver til
instruktørerne.
Og det på trods af, at
Teen Dance med deres fire
hold har skaffet en betydelig stor indtægt til foreningen, de sidste mange år.
Desuden har Teendance
til hver opvisning leveret
en fantastisk opvisning
og været med til at præge
GIG til at tænke ud af
boksen. Så der ikke kun
er gymnastik at tilbyde i
foreningen.
Jeg anser GIG’s bestyrelse for at være en “sammenspist” familie, som
kun kan give plads til nye
tiltag, hvis det er til deres

Af Ingrid Skovbo Johannsen

Søndag den 8. april starter
kl. 12.00 som sædvanlig

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

Bestyrelsen for GIG tager
kritikken til sig, og har
indkaldt moderen til 3
dansere; Heidi Hedegaard

struktører; Pernille Korn
Frederiksen og Sandie
Severin Langhorn
Johansen fra Teendance,
til en snak i den nærmeste
fremtid. ■

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 25. marts
Vi henviser til nabosogn

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

Søndag den 25. marts
Vi henviser til Sottrup Kirke.

NYBØL KIRKE

ULLERUP KIRKE

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

SOTTRUP KIRKE

Palmsonntag, 25. März, 10.30 Uhr
Gottesdienst zur Konfirmation in der
Schlosskirche Gravenstein

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 25. marts 9.30
ved Katrine Gaub
Vi henviser til nabosogn

BROAGER KIRKE

Søndag den 25. marts
Ingen gudstjeneste

Søndag den 25. marts
Vi henviser til nabosogn

Søndag den 25. marts kl. 10.30
Fælles børnegudstjeneste i Sottrup Kirke
ved Vibeke Von Oldenburg

Ingen oplysninger

TYSK GUDSTJENESTE
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Journalist

Kai Brinch Hansen
* 15. april 1943
† 18. marts 2018
Lisbeth, Peter,
Marlene og Mads

Weekendåbent
efter aftale

Bisættelsen har fundet sted

Konfirmation am Palmsonntag

Hjertelig tak
For venlig deltagelse ved vor kære

den 25. März 2018, um 10.30 Uhr
in der Schlosskirche zu Gravenstein

Marianne Berg

bisættelse fra Broager kirke

Anne-Katrine Käthe Karin Christiansen, Randershof
Christian Johannes Staadsen Petersen, Ekensund
Louise Jensen Westergaard, Iller
Fabian Wolff, Gravenstein
Thore Midtgaard Hermann, Gravenstein
Victor Christensen, Ekensund

Tusind tak for blomster og kranse
En særlig tak til hjemmeplejen, naboer,
venner og familie.
Også en særlig tak til præst Tina Iversen
for en meget smuk tale i kirken.
På familiens vegne
Ida og Joakim

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

Mindeord over Kai Brinch
Kai Brinch Hansen

Søndag formiddag
18.marts, får vi den
sørgelige besked, at Kai
Brinch Hansen er død.
Kai og Lisbeth, flyttede i
2006 til Sandager. Han nåede således en pensionisttilværelse i Sandager de
sidste 12 år. Det var ikke
et passivt liv de førte, altid
engageret i samfundsspørgsmål, og interesseret
i andres ve og vel.
I 2010 skrev Kai et

lille hæfte om naboen Lis
Schmidts liv, senere 4 hæfter om historien omkring
Sandager og menneskene,
der boede her.
Sidste år udkom
”Historien der ikke skulle
fortælles”. Bogen der fortalte om de stridigheder
der er i et lille lokalsamfund. Sammen med andre
pensionister her på vejen,
tog han initiativ til vores

eget Universitet. Ment som
en spøg, men hvor han
arrangerede ekskursioner
til eksempelvis koncentrationslejren Schwesing,
Ejderspeerwerk. Eller en
to dages tur til Hamborg,
hvor han var en god
guide, trods svækket af
sygdom. Vi havde mange
gode oplevelser, og det gav
et sammenhold som ikke
havde været her før.
Kai var uddannet journalist, og har været redaktør i Hjørring, Vejle og
Esbjerg. Han havde sine
meningers mod, men me-

En smuk
afsked...

get tolerant overfor andres
meninger.
Kai var på det sidste i
gang med en ny udgave
om livet i Sandager, han
nåede ikke at blive færdig,
men han så gerne at nogle
af os hernede gør den færdig, med de notater han
har efterladt.
Kai har efterladt et tomrum der bliver svært at
udfylde.
Han efterlader hustruen
Lisbeth, sønnerne Mads
og Peter, samt barnebarnet Malene.
Æret være Kai’s minde.

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

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Lukket søndag

Peter Petersen
Sandager

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Aksel Mark Jensens
Familien

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

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

•

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

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

Det kan være svært at tænke på døden

- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker...

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 9.995,-

• Fri kørsel i Sønderjylland

www.als-begravelse.dk

Gråsten Bedemandsforretning

Vi takker for

blomster og opmærksomhed ved
bisættelse den 14. marts.

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

Når døden rammer, står de efterladte ofte tilbage med
mange ubesvarede spørgsmål: Hvilke tanker gjorde
den afdøde sig om, hvor bisættelsen skulle finde
sted? Og hvilke sange skulle synges?
Med "Min sidste vilje" kan du i god tid tilkendegive
dine tanker om din afsked med livet - og hjælpe dine
kære med at sige kærligt farvel. Hos Helmich & Søn
står vi altid til rådighed for en uforpligtende personlig
samtale, og du er velkommen til at kontakte os.
Læs mere om "Min sidste vilje" og opsparingsord
ningen "Elysium" på www.helmichbegravelse.dk

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

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

Torben Buhrkall Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg
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Medalje fra Dronningen
1. tandklinikassistent i
Tandplejen Gråsten, Berit
Duus, Broager, er blevet

tildelt Dronningens fortjenstmedalje i sølv. ■

Ny elektriker
Søren Friis Sønderbye,
der har været i lære hos
Ole Jensen El-service

ApS i Broager, har bestået sin svendeprøve som
elektriker. ■

Indbrud Dødsfald
Der har været indbrud
i en villa på Møllegade i
Broager, men der er ikke
overblik over, om der er
stjålet noget. ■

Hans Chr. Conrad,
Broager, er død, 88 år. ■

Gang i gymnastikken i Skelde

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

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

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

ÅBENT HUS
Lørdag den 24. marts fra 9-16
Vær blandt de første i DK
til at se Kuotas 2018 modeller
Mød
importøren
kl. 9.30 - 15

ALLE
DMT SKO
Uanset førpris
kr.

kl. 12 - 14

500,-

2 STK
VITTORIA DÆK

SPAR 15%
Normal
pris
695,-

ÅBNINGSTIDER

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17,

på alle cykler
i butikken

Kom ud og se de
mange andre gode
tilbud i butikken

6310 Broager

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Følg os på Facebook
Telefon 7444 9409

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

499,-

på alle
el-cykler
i butikken

SPAR
OP TIL 25%

og slanger

kr.

GRATIS
grillpølser

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 - din lokale cykelhandler

- din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Gymnasterne imponerede
med deres veludførte opvisning. Fotos Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen

Forårets friske gymnaster
i Skelde gav forleden gym-

nastikopvisning i hallen
på Adventure Efterskole.
Forældre, søskende og
bedsteforældre sad bænket

flere timer for at lade sig
rive med og underholde af
gymnastikkens forunderlige verden. ■

Genvalg på Broagerhus
Af Gunnar Hattesen

Der var lutter genvalg,
da der forleden var
generalforsamling i
Broagerhus.
Der blev valgt to nye suppleanter. Det blev Wilma
Klein Lenderink og
Chresten Mathiesen.
45 mennesker deltog i
generalforsamlingen, hvor
Tage Jørgensen var dirigent og førte forsamlingen
gennem punkterne på sin
stille og rolige måde.
Der var indkommet et

forslag om at anskaffe et
klaver og nogle sangbøger,
og forsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til
arbejde videre med disse
anskaffelser og økonomien dertil.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen
konstitueret sig med Erik
Krogh som formand.
Næstformand er Vagn
Peter Petersen, kasserer er Gunnar Glinvad
Kristensen, sekretær er
Karin Gerber og menige
bestyrelsesmedlemmer er
Gerd Bargum Petersen,

Formand for Broagerhus Erik
Krogh blev genvalgt.
Orla Kristensen og Carl
Jürgen Bock. ■
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Fra venstre Arne Jessen, Inga Hansen, Edith Hansen, Birthe Rettig, Margit Festersen,
Einer Lund, Birger Andresen, Christa Petersen, Frede Tychsen, Jutta Petersen, Preben
Jensen, Ketty Krogh, Orla Marcussen, Frede Jensen, Jørgen Jensen, Frede W. Andresen og
Kaj H. Petersen.

Diamantkonfirmation
i Broager
Af Arne Jessen

Det var et spændende foredrag, som tilhørerne hørte på Broagerhus.

Ældre hørte om
misbrugere
Af Finn Wogensen

Ældre Sagen i Broager

samlede 76 medlemmer til
foredrag på Broagerhus.
De hørte gadesygeplejeske Linda Holtz Pedersen

Friskhakket
flæskefars
4-6 stk

Foto Finn Wogensen

fortælle om sit arbejde i
Gråsten, Sønderborg og
Nordborg.
Her tager hun på
gadeplan sig af misbrugere med narko- og
alkoholproblemer.
Forud for mødet blev der
serveret hakket karbonade
med tilbehør og fløderand
som dessert. ■

Der blev snakket, udvekslet skoleerindringer
og fortalt livshistorier,
da en flok diamantkonfirmander søndag var til
gudstjeneste i Broager
Kirke.
Oprindelig blev 58 piger
og drenge konfirmeret i
1958 i Broager Kirke. I
mellemtiden er 18 desværre ikke blandt os mere.

Det Gode
Solsikkerugbrød
fra Schulstad
UNDER
HALV PRIS

SPAR
10,95

00
100
Gammeldaws
oksesteg
1/2 kg

95
24
Paradiso
Aspargessnitter
430 g

SPAR
7,95

00
10

Broager

600/300 g

900

3 kg

1800

Frilandsæg

Peter Larsen
Kaffe

SPAR 94,75

Str. M/L/XL

SPAR 8,95

5 x 400g

6 stk

00
100
Maks. 3 pk
pr. kunde

Luksus
tarteletter
fra Karen Volf

Aalborg Taffel Akvavit
eller
Brøndums Snaps

SPAR
Pk. a’ 10 stk 4,95

70 cl

00
10

SuperBrugsen Broager

Da den værste sult var
stillet, tog snakken fart,
og lokalet fyldtes med
udtryk som "Kan du
huske" og "Hvad har du
lavet i dit liv". Alle kunne
bidrage med små og store
historier.
Efter en god kop kaffe
og et stykke dejlig lagkage
sluttede festen med løfte
om at ses om 5 år til krondiamantkonfirmation. ■

Coop Sild
Flere
varianter

950 g

Af de resterende 40 konfirmander, mødte de 17 op
til diamantkonfirmation.
10 havde deres bedre halvdel med, og dermed festede 27 glade mennesker
hos Frk. Jensen i Skelde.
I kirken kunne en overrasket præst meddele resten af menigheden at der
var diamantkonfirmander
til stede.
Holdene mødtes i kirken
til gudstjeneste, og kørte
derefter til Skelde.

95
79

00
100

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

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

Højtbelagt smørrebrød
KUN FREDAG

pr. stk

00
16
tlf. 73 44 15 00

18 SUNDEVED

Indbrud Busskur Sundeved Husflid udstillede
Ved et indbrud i en
villa på Lerløkke i Vester
Sottrup blev der stjålet en
solbrille, computer og et
ukendt kontantbeløb.
Tyven kom ind i huset
ved at knuse en rude. ■

Indbrud
Fra en lejlighed på Balle
mølle i Blans er der blevet
stjålet en PlayStation4. ■

Et busskur på Aabenraavej
ved Vester Sottrup er blevet ødelagt af meningsløst
hærværk. ■

Rideudstyr
En tyveknægt var torsdag
nat inde i en stald i Nybøl.
Her stjal han ridestøvler,
en sadel og hovedtøj. ■

Sundeved
Husholdningsforening
afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mandag den 9. april 2018 kl. 19,30 på
Forsamlingsgaarden Sundeved - (salen)
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter kaffen kommer Professor/forsker
Hanne C. Bertram, Gråsten og fortæller
om sit arbejde omkring forskning.
Foreningen er vært ved kaffen.
Velmødt
Bestyrelsen

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

AVNBØL-ULLERUP
VANDVÆRK A.M.B.A
Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
har udsendt regninger, med
betalingsdato 3. april 2018.
Regningen omfatter
• Årsopgørelse for 1. januar til 31. december 2017
• Aconto for perioden 1. januar til 30. juni 2018.
Der fremgår således 2 beløb på regningen; hvoraf den
ene, Årsopgørelsen, kan være positiv (minus foran
beløbet).
Ved en fejl i forbindelse med opgraderingen af regnskabssystemet er der smuttet en væsentlig, linje,
nemlig I alt beløbet som er de 2 beløb
• Lagt sammen, hvis begge beløb er uden minus foran
• Eller hvor minus-beløbet (for meget betalt 2017) skal
trækkes fra acontobeløbet.
DERFOR kære forbrugere; I må have fat i regnemaskinen for at udregne Ialt beløbet før I betaler regningen,
med det beløb I har udregnet, pr. 3. april 2018.
Der skulle ikke være fejl hvis I betaler regningen via
betalingsservice, men kontroller venligst Jeres betalingsserviceoversigt for april 2018.
Vandværket, især kassereren, beklager fejlen og det
bøvl I har i den forbindelse.
Hvis der er spørgsmål ifm. ovenstående, så kontakt
kassereren.
Venlig hilsen
Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
Kassereren
Tlf. 21 17 91 31 · Mail auvand@outlook.dk

Der var en lind strøm af gæster, da Sundeved Husflid viste forskelligt kunsthåndværk af høj kvalitet på Nydamskolen i Vester
Sottrup.
Foto Søren Gülck
Læserbrev

Byggeri vil skæmme i
Sottrupskov
Med forundring har
vi læst at Sønderborg
Kommune giver byggetilladelse til en moderne

bygning ved vandkanten,
hvor Sottrupskov Kro lå
tidligere.
Det er et overvældende

flertal beboere på 90%,
som reagerer på byggetilladelsen med at udtrykke,
at den nye bygning er

Påsken i Sottrup
og Nybøl kirker
Søndag den 25. marts kl. 10.30

Festlig børnegudstjeneste i Sottrup kirke,
børn fra både Nybøl og Sottrup er velkomne.
Konfirmanderne opfører et skuespil om påsken,
og bagefter finder vi påskeæg i Mindelunden.
Vel mødt!

Skærtorsdag den 29. marts kl. 16.00
Altergangsgudstjeneste i Nybøl kirke.

Langfredag den 30. marts kl. 10.30
Gudstjeneste i Sottrup kirke.

Påskedag den 1. april

Gudstjeneste i Nybøl kirke kl. 9.00
Gudstjeneste i Sottrup kirke kl. 10.30

2. Påskedag den 2. april

Gudstjeneste i Nybøl kirke kl. 10.30
Alle gudstjenester ved Vibeke von Oldenburg

skæmmende og kommer
til at dominere bybilledet.
Bygningen vil stilmæssig
skille sig markant ud fra
alt andet på stedet. Der er
givet tilladelse til at bruge
mørke sten, sort malet træ
og store vinduespartier.
Kommunen begrunder
tilladelsen med, at der
er “mange nye enfamiliehuse”, og at vores lille
landsbymiljø har ændret
sig.
Vi undres over de “mange nye enfamiliehuse”
som må være to huse fra
hhv. 2009 og 2012, hvoraf
kun det ene ligger i første
række. Dette hus er bygget
med respekt for miljøet.
Det har en hvid facade og
er tilnærmet en genkendelig, ældre byggestil. Alle
huse ved vandkanten er
hvide.
Den nye bygning vil
i den grad være en forringelse af oplevelsen og
et markant indgreb i et
værdifuldt kulturmiljø.
Og som vi mener, har
bevaringsinteresse.
Vi ser gerne et nyt byggeri på den tidligere grund,
hvis den kan tilpasses omgivelserne. Hvid facade,
mindre vinduespartier og
bygget 2,5 fra vejskel.
Med arkitektoniske og
æstetiske hensyn for det
omkringliggende miljø.
Angela Coriand
Sottrupskov 16, Sottrupskov.
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Hørt i byen
Frisør Karina Hansen
fra Husets Frisør har
haft travlt med at
style alt fra statister til
hovedrolleindehavere
til Filmen “Krig og
kærlighed”, der blandt
andet er blevet optaget
ved Ballebro Færgekro.
Hebru har haft nedsat
alt fra det kendte
danske mærke Kähler,
og salget gik over al
forventning.
Ilse P. Blom har i sin
egenskab af formand
for Forenede Danske
Zoneterapeuter
aflagt beretning på
FDZs landsmøde i
weekenden.
Ina Zilmer Poulsen
er blevet fuldtidsansat på ”Den Gamle
Skomager” og det
sætter både kunder,
personale og kæresten
Morten Latter stor pris
på.
Natasja Crone hoppede
friskt i en super flot aftenkjole fra Brudekjoler
Laila Helt samt en skøn
silkekjole fra Bruhns til
kvindemessen.
De to butikschefer
fra Imerco Padborg
og Gråsten, havde så
travlt med at snakke
med deltagerne til
kvindemessen, at deres
stemmer næsten helt
forsvandt.
Fra en villa på Bocks
Bjerg i Gråsten blev der
forleden stjålet fire Kay
Bojesen-figurer. Der er
tale om en abe, en hest,
en elefant og en fugl alle i mellemstørrelse.
Der blev også stjålet
smykker, heriblandt et
armbånd i 24 garant
guld, en margueritbroche og 1.000 kr i
kontanter. ■

Livsglæde og
glade rytmer
Af Ingrid Skovbo Johannsen

Gymnastikopvisningen
fredag aften lokkede
massevis af tilskuere
til hallen ved Rinkenæs
Skole.
Formand for RUIF's
gymnastikafdeling, Heidi
Lemvig, bød velkommen og med sangen
“Livstræet” og fælles
indmarch kunne holdene
komme på gulvet.
Først hold var forældrebarn holdet, der på trods
af udfordringer med

Holdene viste, hvad de
formåede og at dømme efter
klapsalverne fra det entusiastiske publikum var det ikke
så lidt.
Fotos Søren Gülck
manglende trænere, havde
glade børn med (sorte og
gule bluser).
Teendance star fra GiG
var blandt gæsterne sammen med hold fra Holbøl
og Dybbøl.
Der var livlig salg i ringriderne og efterfølgende
var der diskotek og kaffe i
hallen. ■

Kværs Forsamlingshus
afholder

Påskelotto

Mandag den 26. marts kl. 19.00
Vi spiller denne aften om 36 fine præmier
og der er sidegevinster hele aftenen.
Kortpris denne aften kun kr. 8,00
Der kan som altid købes lidt at spise og
drikkevarer til meget rimelige priser.
Vi håber at se dig til
en hyggelig lottoaften

Eckert Zoneterapi
ved Zoneterapeut Kis Eckert

Zoneterapi
for krop,
sind og sjæl
er valget for dig
Avnbøløstenvej 52, Avnbøl, 6400 Sønderborg
Mobil: 21 30 50 75 Mail: kontakt@eckertzoneterapi.dk
https://www.facebook.com/EckertZoneterapi
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

EGERNSUND KYSTVEJ 18

VEMMINGBUND BIRKEVEJ 6

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 dagligog 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. A
B

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

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

695.000
C
1.458
D
35.000
3.211/2.682

E
F

Sagsnr. 1567
Bolig m2
Stue/vær

NYHED

121
2/3

Grund m2
Opført

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

G

747
1962

SKELDE DYNTVEJ 118

675.000
1.267
35.000
3.129/2.595

Sagsnr. 1571
Bolig m2
Stue/vær

45
1/1

Grund m2
Opført

573
1954

RENDBJERG RENDBJERGVEJ 23
Arkitekttegnet villa med
fantastisk udsigt over Flensborg
Fjord

A
B

Skønt beliggende ejendom, i et af
Egernsunds mest eftertragtede områder.
Ejendommen er bortset fra et enkelt rum,
opført i 2004, med mange skønne
detaljer, såsom de mange vinduespartier
og terrasser hvor du kan nyde
fjordudsigten, IHC-styring af el, gulvvarme
i alle husets rum, genvindingsanlæg og
meget mere.

NYHED

C

Charmerende ejendom centralt i Skelde
D
Pænt byhus, beliggende i rolige omgivelser i Skelde. Fra Skelde er der 5 km. til Broager
E
By, med skole, børnehave, indkøb og meget mere. Derudover er der kort afstand til de
større handelsbyer, Sønderborg og Gråsten. Huset indeholder bla. et stort værksted. F
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

875.000
1.498
45.000
4.066/3.399

G

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

Grund m2
Opført

800
1944

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

3.795.000
2.347
A
190.000
17.324/14.494
B

C

Sagsnr. 1621
Bolig m2
Stue/vær

153
2/3

Grund m2
Opført

D

1.024
1965
E

F
G

GRÅSTEN ØSTERSØVEJ 2

NYBØL BISPEVÆNGET 35

Flot ejerlejlighed uden bopælspligt
Spændende ejerlejlighed med dejlig beliggehed på Gråsten Havn og med en fantastisk
A
udsigt til vandet. Ejerlejligheden har den mulighed, at den både kan benyttes som
B
feriebolig og helårsbolig. Ejerlejligheden har aldrig været udlejet og fremstår i pæn stand.

Renoveret parcelhus på rolig villavej.
A
Selve boligen er i 2016/17 indvendigt renoveret, hvor begge badeværelse er renoveret
B
med nye fliser og nyt badeværelsesinventar. Alle beboelsesrum har fået nye gulve, vægge
C
og lofter er tapetseret/malet og der er sket renovering af køkken.

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

1.595.000
2.702
80.000
7.027/5.937

Sagsnr. 1566

C

m2

D
1 TV

Bolig
Stue/vær

127
1/3

Etage
Opført

2007
E

F
G

RINKENÆS NEDERBYVEJ 168

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

895.000
1.837
45.000
4.099/3.425

RINKENÆS NEDERBYVEJ 124

D

Sagsnr. 1480
m2

Bolig
Stue/vær

144
1/4

Grund
Opført

m2

E
1.153
1977
F

Velholdt familievilla i Rinkenæs
Hyggelig og gennemrenoveret hus, hvor ejer gennem hele renoveringen har været tro
A
mod husets oprindelige stil, men samtidig tilføjet et moderne look indvendig. Et helt
B
igennem hyggeligt hus, med et godt lys indfald der skal opleves.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.295.000
1.707
65.000
5.956/4.980

C

Sagsnr. 1592
m2

Bolig
Stue/vær

187
1/4

Grund
Opført

m2

G

D

955
1900
E

F
G

RINKENÆS HVEDEMARKEN 35

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.

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

Bolig/kld.
Stue/vær

228/45
3/5

Pæn og velholdt kvalitetsvilla fra 2000
Rødstensvilla beliggende i børnevenligt villakvarter. Villaen har flere gode detaljer, såsom
A
børne- og forældreafdeling og en flot vinkælder i udhuset. Køkkenet har hårde
B
hvidevarer, bordplade og håndvask fra 2017. Naturgasfyret er fra 2015.

695.000
A
2.328
B
35.000
3.213/2.684

C

D

Sagsnr. 1629
m2

NYHED

Grund
Opført

m2

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

E
1.379
1926
F

G

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

6300@estate.dk

1.695.000
1.976
85.000
7.685/6.369

C

Sagsnr. 1514
m2

Bolig
Stue/vær

145
1/4

Grund
Opført

m2

D

789
2000
E

F
G

Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 12

20. marts 2018

10. årgang

BC Vinduespolering
Etplanshus
fra kr. 90,+ moms.
Firmaer efter aftale.
Kontakt os for tilbud på

Mobil 40 45 20 61
eller karm@mail.tele.dk
Ha’ en rigtig god dag

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

SALG AF




Køkkener
Vinduer
Døre

Formand for Bov IF Gymnastik Bitten Haase og hendes mand Michael træner de 2 springhold.

Opvisningen er årets højdepunkt
Af Ditte Vennits Nielsen

Alt i

Tømrerarbejde
Snedkeropgaver
Tagarbejde
Glarmester

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

RENOVERINGSOPGAVER
TIL LAVPRIS FØR

Foto Ditte Vennits Nielsen

Alt fra de helt små til
den ældste gymnast
var på gulvet, da Bov
IF Gymnastikstik holdt
gymnastikopvisning i
Grænsehallerne i Kruså.
Mange gymnaster var på
gulvet i hallen, og opvisningen trak 400 tilskuere,

der var klar allerede ved
indmarchen, hvor holdene
blev præsenteret og fanen
kom på plads, som den
skulle. ■

Frøslevholdet leverede en
meget flot opvisning.


Foto Ditte Vennits Nielsen

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

− Fraflytningslejligheder
− Ombygning af
badeværelse & køkken
− Maleropgaver

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

EFTER

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

− Brolægning &
Ejendomsservice

JYSK RENOVERING
Telefon 50 27 16 00

www.jyskrenovering.dk

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

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 20.

Mexico steak med salat

ONSDAG den 21.

Ribbensteg med rødkål

TORSDAG den 22.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG den 23.

Frikadeller med stuvede bønner

LØRDAG den 24.

Dansk Bøf

SØNDAG den 25.

Burger med pommes frites

MANDAG den 26.

Medister med rødkål

Kun

69,-

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed
Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise
Ingen opgave er for lille

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

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

v/ malermester

Per Møller Ihle

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

2

BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 25. marts kl. 11.00
ved Judith Nielsen Legarth

HOLBØL
KIRKE

KOLLUND KIRKE
Søndag den 25. marts kl. 09.30
ved Judith Nielsen Legarth

HOLBØL KIRKE
Søndag den 25. marts kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 25. marts kl. 10.00
Maria bebudelsesdag
Højmesse ved Oliver Karst

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

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

Bov sogn Mindeord over Kirsten Jeppesen
Onsdag aften den 7.
marts kom den triste
besked, at Kirsten
Jeppesen, Padborg,
var død efter kort tids
alvorlig sygdom.

Tirsdag den 13. marts
blev hun bisat fra Bov
Kirke ved en smuk højtidelighed, hvor præsten

Det sker i påsken
Gudstjeneste
Skærtorsdag den 29. marts kl. 11.00 i Bov kirke
v/ Judith N. Legarth
Gudstjeneste og påskemiddag
Skærtorsdag den 29. marts kl. 18.00 i Holbøl kirke.
Tilmelding til efterfølgende middag på Holbøl Landbohjem på www.holbolkirke.dk eller Kirkekontoret
på tlf.: 7467 0917 senest 27. marts. Pris 75 kr.

holdt en virkelig fin
tale om Kirsten som
menneske både privat
og professionelt som
hjemmesygeplejerske.
Kirsten var et dejligt
menneske, vi var nærmeste naboer i 40 år. Hun var
altid interreseret i andres
ve og vel. Aldrig var der

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ

TLF. 74672010

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

Gudstjeneste
Langfredag den 30. marts kl. 09.30 i Kollund kirke
v/ Maria L. O. Møller
Gudstjeneste
Påskedag den 1. april kl. 10.00 i Bov kirke
v/ Maria L. O. Møller

noget, der blev hende for
meget.
I en periode, hvor der var
sygdom i vores familie,
var Kirsten altid parat
til at hjælpe, når der var
brug for det. Hun lagde
skulder til vore bekymringer og var altid parat
til at lytte. Hun var også
et muntert menneske, og
Kirsten og jeg har fået
mange sjove snakke over

Anna Marie Weber,
Padborg, er død, 58 år. ■

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

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

Eklund Kjærgaard, Bov, er
død. ■

70 år

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Familiegudstjeneste
2. påskedag den 2. april kl. 10.00 i Bov kirke
v/ Maria L. O. Møller
Efterfølgende æggejagt og snacks ved Kirkeladen.
Ingen tilmelding.

Helga Buhl Petersen
Toftehaven 8, Padborg

Dødsfald Dødsfald

Bov-Padborg Begravelsesforretning

Gudstjeneste
Påskedag den 1. april kl. 10.00 i Kollund kirke
v/ Judith N. Legarth

hækken og fået vendt
verdensituationen.
Det store følge viste, hvor
afholdt en person Kirsten
var.
Et fint menneske er gået
bort.
Æret være Kirstens
minde.

Svend Hedegaard

Janne Kromann,
Slipskoven 38, Kruså,
fyldte søndag den 18.
marts 70 år.
Dagen fejrede hun sammen med den nærmeste
familie. ■

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, Bov, 6330 Padborg
Tel. 7467 0917

www.bovsogn.dk

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

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten |

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Vester Sottrup

OPLAG: 16.232
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Gråsten
Egernsund

FK Distribution

Holbøl

TRYK:

Fårhus

OTM Avistryk A/S

Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Susana Calderón
bovavis@graphos.dk

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

SPAR

W RULLE FLEECE

W KRØLL FLEECE
Fleecetrøje til damer.
Pris 500,-

-60%
Nu
kun

200,-

-60%
Nu
kun

Fleecetrøje til damer.
Pris 500,-

200,-
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JR LITE RACER K
Børnesneakers.
Pris 400,-

-50%
Nu
kun

JR VL COURT CMT INF
Børnesneakers.
Pris 250,-

-50%
Nu
kun

-50%
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Sport Outlet Kruså
Flensborgvej 16
6340 Kruså

200,-

125,-

1
0
0
,
,
0
5

-50%

KÆ-MSHPIRET MARKED HUMMEL BAØGERRNHEATVEØSJ
SÅ LÆNGE L
S H O RT S O G T
Åbningstider
Mandag - fredag
Lørdag - søndag

10.00 - 17.30
10.00 - 18.00

ALTID -50%

PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN

Vi tager forbehold for pris- og trykfejl. Tilbuddene gælder så længe lager haves.
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Å
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G
N
LÆ

4

Solbriller med
glidende overgang

1500,–

*

Gør dig klar til solrige dage:

fra kr.

SOMMEREN ER PÅ VEJ!

Enkeltstyrke
Solbriller

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

Optik Hallmann Aabenraa
Tel: 74623470

Optik Hallmann Padborg
Tel: 74673070

900,–

*

fra kr.

Optik Hallmann Sønderborg
Tel: 74422300

+

GRATIS
drybag +
undervandskamera

Med brilleglas af høj kvalitet
fra tyskland

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

Tillykke

Hallmann_17010_Sommeraktion_Inserat_DK_266x75.indd 3

21.02.18 18:45

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

Påskens gudstjenester
i Holbøl kirke
Skærtorsdag den 29. marts kl. 18
Gudstjeneste med efterfølgende påskemiddag
på Holbøl Landbohjem
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiser det sidste
måltid sammen med sine disciple og indstifter nadveren.
I samarbejde med Bov sogn holder vi gudstjeneste med
efterfølgende påskemiddag på Holbøl Landbohjem, så vi
- ligesom disciplene - kan mærke fællesskabet i et måltid.
Tilmelding til den efterfølgende påskemiddag via forsiden
holbolkirke.dk eller Bov kirkekontor senest 27. marts.
Pris kr.75,Langfredag den 30. marts
Gudstjenesten er aflyst.
Kirkegængere henvises til Bov sogn.
Påskedag, søndag den 1. april kl. 10
Gudstjeneste med dåb.
2. påskedag den 2. april
Konfirmandgudstjenesten er aflyst.
Kirkegængere henvises til Bov kirke.

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

Der kom masser af ideer til fremtiden for Kruså, Smedeby og Bov på bordet.

8 mio. kr. til udvikling af
Kruså, Smedeby og Bov
Af Ditte Vennits Nielsen

Der måtte bæres ekstra
stole ind, da Bov Lokalråd
havde indbudt til borgermøde i Grænsehallerne,
for de 90 stole rakte ikke
til de mange fremmødte.
Det var det såkaldte
udviklingsperspektiv for
Kruså, Smdeby og Bov,
som blev præsenteret.
"Der er selvfølgelig tale om
et drømmescenarie. Det er,
hvad, hvad vi gerne vil, og
det er langt fra sikkert, at
alle ønskerne bliver omsat

til virkelighed", sagde formanden for Vækst for Land
og By, Philip Tietje (V).
De mange lokale borgere
fik forevist det materiale,
som arbejdsgrupperne
havde gennemarbejdet
siden det første møde i
maj sidste år.
Christina Olsen fra arkitektfirmaet Move havde
sammenfattet materialet,
og der blev vist plancher
med idéer og forslag, som
nu skal i offentlig høring
frem til den 12. april.

Ønskeseddel
I den nye plan finder man
en lang række ønsker for
lokalområdet.
Området skal gøres mere
synligt. En mulighed er, at
der bliver lavet nogle små
film om de områder, hvor
der skal tages fat. Et andet
forslag er, at nye tilflyttere får en velkomstpakke
med informationer om
det liv, som leves i de tre
byer. Byerne vil også gerne
udvikle sig sammen med

Kollundhus i god gænge
Af Frederik Johannsen
Permanent . . . . kr. 500,Klip inkl. vask . . kr. 170,Klip . . . . . . . . . . kr. 160,Vipper farves . . kr. 80,Bryn farves . . . . kr. 70,-

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

Udlejningen af Kollundhus
har i 2017 været tilfredsstillende, og ser godt ud for
det kommende år.
Det oplyste formanden
Peder Damgaard i sin beretning på forsamlingshusets generalforsamling.
Peder Damgaard nævnte,
at der var foretaget en del
ændringer ved forsamlingshuset, blandt andet
var der blevet isoleret eks-

tra over store sal, ligesom
der var skiftet 2 vinduer
ud i lille sal og en yderdør ved bagindgangen.
Desuden havde huset fået
møblement skænket til to
møderum og til scenen,
ligesom der var sponseret
et beløb til indkøb af nye
højskolesangbøger.
Kassereren Mads Iversen
fremlagde regnskabet, der
udviste et lille underskud

Foto Ditte Vennits Nielsen

Harreslev Kommune syd
for grænsen.
For at gøre nogle af dem til
virkelighed, har Aabenraa
Kommune bevilget 8 mio.
kroner til formålet i 2020.
Ud over det må der findes finansiering fra sag til sag. En
lignende rapport er på vej for
Frøslev-Padborg-området
Efterfølgende var der
en god debat, og borgerne blev opfordret til at
komme med deres input
på siden info@gangibov
under Bov Lokalråd.
Formand for Bov
Lokalråd, Susanne
Provstgaard, var glad for det
store lokale engagement i
udviklingen af de tre byer. ■

grundet de dyre reparationer, der var foretaget.
Genvalgt til bestyrelsen blev Mads Iversen,
Per Nielsen og Martin
Christensen.
Som nye suppleanter
valgtes Anette Christensen
og Dorthe Wollesen.
Som revisorer var der
genvalg til Bjarne Axelsen,
mens Jan Petersen blev nyvalgt og som suppleant genvalgtes Svend Sønderup. ■
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Nyform åbner ny butik i Kruså

Butiksbestyrer Bitten Sofie
Jørgensen er ny chef for
den nye store tøjbutik, som
åbner til maj i det gamle Rita
Supermarked i Kruså.


Det gamle Rita
Supermarked i Kruså får
nu sin fordums storhedstid tilbage. Nyform
slår dørene op fredag d.
23 marts kl. 10.00
Det er tøjkæden Nyform,
der er i gang med at
etablere et 1.200 m2 stort
butikslokale, der bugner
med lækkert tøj fra deres
kendte kvalitetsmærker.
Butiksbestyrer Bitten
Sofie Jørgensen peger på,
at der kommer en stribe
nye tiltag, som gør det

ekstra attraktivt at handle
i den nye store butik.
Ved indgangen fra
Flensborgvej vil kunderne
støde på en stor afdeling
med Mio Mondo, som
tilbyder tøj til kvinder i
alle aldre fra blandt andre
Only, Soya Concept og
Vera Moda .
I børneafdelingen vil
man finde sportstøj af
mærkerne Hummel samt
Nyforms eget mærke i str.
4-10 år. I den øvrige butik
vil det bugne med de attraktive sortimenter, som
Nyform er kendt for.
I den bagerste del af

butikslokalet bliver der
etableret et kæmpestort
indendørs legeland for
børn.
”Det bliver et spændende
projekt, som står helt
færdigt til Grand Opening
i maj”, fortæller den nye
butiksbestyrer Bitten Sofie
Jørgensen, som har arbejdet dels hos BHJ-gruppen
og advokatfirmaet Kjems
i Gråsten, dels har hun
på franchisebasis haft
2 Bianco-sko butikker.
Senere har Bitten Sofie
Jørgensen været butikschef i Imerco i Gråsten.
De seneste par år har

Bitten Sofie Jørgensen
været butiksbestyrer hos
Nyform i Sæd, hvor hun
har bygget butikken op fra
bunden.
”Jeg glæder mig enormt
meget til at få så stor en
butik op at køre, og her
i Kruså har vi et kæmpe v
potentiale med både lokale
kunder, grænsebesøgende
og kunder syd for grænsen, så vi kan lave den
omvendte grænsehandel”,
understreger Bitten Sofie
Jørgensen.
Den nye butik får åbent
alle ugens 7 dage stort set
året rundt. I den nye butik
bliver der desuden en
minicafé, hvor kunderne
kan få stillet deres tørst
og sult, inden de går ud af
butikken. ■



Af Ditte Vennits Nielsen

Foto Ditte Vennits Nielsen

Påskefrokost
Påskefrokost 1

Påskefrokost 2

• 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
Pr. pers
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 fiskefilet med
remoulade eller
Mørbradbøf med
Pr. pers
champignon og løg
• Ost og frugt

Pris



kr. 159
,-

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

Pris

Padborg Skatklub samlede 23 skatspillere
til klubaften på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 A. C. Petersen, Padborg, 1258 point
Nr 2 Aage Juhl, Padborg, 1169 point
Nr 3 Carl Erik Petz, Padborg, 870 point
Nr 4 Svend Åge Thielsen, Holbøl, 804 point
2. runde
Nr 1 Kaj Hansen, Kollund, 1329 point
Nr 2 Benny Stensdal, Padborg, 1193 point
Nr 3 Detlef Jensen, Padborg, 1182 point
Nr 4 A. C. Petersen, Padborg, 1060 point

ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

GULDSMED
Rie GULDSMED
Meyer
Rie Meyer

Torvegade 28
Bovvej 27A
6330
Padborg
6330
Padborg
Tlf. Tlf.
5151940082
94 00 82
rie@riemeyer.dk
rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Smykker lavet på
eget værksted
Smykker lavet på eget værksted

Mad ud af huset
Buffet 1
Kyllingebryst med bacon - Marineret kamfilet
- Blandet salat m/tilbehør - Brød og smør

109,-

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

-

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

kr.

Dato: .............................................................................
Navn:.............................................................................
Antal kuverter ................................................................

159,-

Tilvalg kr. 20,- pr. ting
Melonsalat - Pastasalat - Kartoffelsalat
Broccolisalat - Krydderkartofler - Flødekartofler

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.



Find mig ogs

Buffet 2

kr. 139
,

Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

LUKKET
9 - 15.00
9 - 15.00
9 - 17.30
9 - 15.00

Derudover
efter aftale

kr.

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

Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Skatspil i Padborg

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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Tilbuddene gælder fra d. 23/3-18 til og med d. 28/3-18

.
.
.
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XL BUTIK ÅB

X
E
Y
N
S
E
R
O
V
ROCK 16 SR

-70%

W WELSEY JACKET

Softshell til herrer.
Markedspris 799,95

Trenchcoat til damer.
Markedspris 1599,95
ÅBNINGSPRIS

799,95

Vi tager forbehold for pris- og trykfejl samt udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra d. 23/3-18 til og med d. 28/3-18.

ARKED
M
T
S
E
R
A
LLER
KARI TRA UDVALGTE MODE

ÅBNINGSPRIS

149,95
NU KUN

5
9
,
9
9
2
RKED

ÅBNINGSPRIS

199,95

DUFFLE BAG S

A
5
M
O
K
TIL 999,9
P
S
O
S
I
R
P
S
MARKED

Sportstaske.
Markedspris 379,95

DELLER

KSEN MO

E VO
UDVALGT

ÅBNINGSPRIS

199,95
SEASIDE 16 W

Softshell til damer.
Markedspris 999,95

ÅBNINGSPRIS

199,95

ÅBNINGSPRIS

DICTE 16 W

149,95

JR REESE REGNSÆT

Softshell til damer.
Markedspris 799,95

Regnsæt til børn i PU.
Markedspris 349,95

SPRIS

ÅBNING

NU

-50%

ARKED

T-SHIRT M

TIL BØRN
ODELLER

EM
UDVALGT

NY FORM Kruså
Flensborgvej 22
6340 Kruså

ÅBNINGSPRIS

499,95
Åbningstider

X ULTRA PRIME

Outdoor sko til herrer
og damer.
Markedspris 999,95

Mandag - søndag 10.00 - 18.00

5
9
,
9
9

ARKED
M
E
P
M
LL
KÆ
SOFTSHE
BØRNE

LLER

E MODE
UDVALGT

7

N
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E
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S
G
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I
N
R MED TIL ÅB

KOM OG VÆ

VI ÅBNER MED ET BRAG D. 23/3 KL 10.00

-50%

NU

VINTER
HUMMEL

CW COAT W

Regnjakke til damer.
Markedspris 999,95

JAKKER

ILIEN
M
A
F
E
L
E
IL H

ÅBNINGSPRIS

T

299,95

ÅBNINGSPRIS

799,95
HP INSULATOR JACKET
Fritidsjakke til herrer.
Markedspris 1399,95

ÅBNINGSPRIS

ORLAND SR

Fåes i flere farver.
Markedspris 499,95

99,95
n

99,95

NU KUN

ÅBNINGSPRIS

149,95

ED
PE MARK

KÆM

KO
S
E
N
R
Ø
B

ER

E MODELL

UDVALGT

5
9
,
9
14 RKED
2 stk. ku

A
R
L HERRE
ELOS&TT-SM
R
R
I
H TS TI
9,95
PO
1 STK. 9

UDVALGTE

ZÜRICH 16 SR

R

MODELLE

Softshell jakke til herrer.
Markedspris 799,95
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A
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G
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K
G
O
FFE
K

N
E
G
A
D
HREOLGSEÅ KAKAO TIL BØRNENE

VI HA

ÅBNINGSPRIS

W PERLE FLEECE
Dame fleece.
Markedspris 499,95

199,95

SPORT- OG FRITIDSTØJ TIL HELE FAMILIEN
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Hørt ved Lyren

De gamle gestande
ved Oldemorstoft, der
skulle kasseres, er blevet fjernet, og det har
pyntet på den kønne
gamle bygning.
På bommen ved
Gendarmstien i
Smedeby er der blevet
smidt flere stykker
herretøj. Det drejer
sig om to vinterjakker
med pelskant, bukser,
joggingtøj og et par
tennissko.

Der arrangeres "ren-by"
arrangementer søndag
den 22. april rundt omkring i lokalområdet,
så alle der har lyst til
at gøre en forskel kan
allerede nu reservere
datoen.
Karen og Peter
Holobovsky har været
på en 2 måneders rejse
til New Zealand og
Australien. De oplevede blandt andet at
en vej blev skyllet væk
over et pas på grund af
voldsomme regnskyl.
Fredag den 23. marts
åbner chefen for
hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly,
en særudstilling på
hjemmeværnsmuseet
i Frøslevlejren. Den
handler om den midlertidige grænsekontrol
og det samarbejde, der
i den forbindelse har
været mellem politiet
og Hjemmeværnet.
Miko Pahl er tiltrådt
som formand for TX
Logistik A/S på Istedvej
11 i Padborg.
Ved den dansk-tyske
grænse i Padborg blæste det forleden så
kraftigt, at Danneborg
ikke kunne hejses. ■

Udskiftninger i Fårhus
Af Ditte Vennits Nielsen

Sædvanen tro var
der fin opbakning til
generalforsamlingerne i
Fårhus Forsamlingshus
og Fårhus Borger- og
Ungdomsforening.
Formanden for forsamlingshuset, Jan Jessen,
omtalte i sin beretning om
de mange forbedringer,
der er blevet foretaget i
forsamlingshuset.
Kasseren Esben Gade
Sørensen fremlagde regnskabet, der viste et mindre
underskud, som skyldes et
nedbrud på husets gasfyr

og nogle forskydninger i
gasafregningen.
Genvalgt til bestyrelsen
blev formanden Jan Jessen
og Bente Nielsen. Birgitte
Post ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Jimmi
Jensen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jan
Ivan Søndergaard og Gitte
Havsager.

Byskiltet til Fårhus har været
stjålet. Kommunen satte et
neutralt skilt op, men det
fik en borger til at skrive
"Faarhus" med sprittusch.
Det er nu blevet udskiftet til
et rigtigt byskilt

110 år med byfest
På generalforsamlingen i Fårhus Borger og
Ungdomsforening (FBU),
aflagde formanden Paul
Reinhardt en fyldestgørende beretning.

Paul Reinhardt nævnte,
at Fårhus byfest i år fejrer
110 års jubilæum. Der
er et meget flot program
under udarbejdelse med
mange nye tiltag.
Kassereren Jens Boddum



Foto Ditte Vennits Nielsen

fremlagde regnskabet, der
viste et mindre overskud.
Der var genvalg til Jens
Boddum og Claus Møller
Matzen. Grethe Petersen

ønskede ikke genvalg og
nyvalgt blev Olof von
Ehrenkrook og Stephan
Rhode. Suppleant blev
Dorthe Støy. ■

135 til DM i skat på Holbøl landbohjem Sangaften
Af Søren Gülck

DM i skat blev søndag
afviklet på Holbøl
Landbohjem med deltagelse af 135 skatspillere.

Langt de fleste deltagere
kom fra Sønderjylland, da
kortspillet nærmest er en
sønderjysk tradition på
linje med ringridning.
DM i skat var arrangeret af Holbøl Skatklub,
og Bent Eskildsen var
tovholder.

"Det blev en vellykket
dag med fine resultater,
god mad og hyggeligt
samvær", fortæller Bent
Eskildsen, som glædede
sig over, at adskillige yngre spillere deltog.
Det gamle kortspil kan
føres tilbage til 1800-tallet og stammer fra
Sydtyskland. Det var klart
det fortrukne spil når
ventetiden i skyttegravene
under 1. Verdenskrig blev
for lang for soldaterne. ■

Padborg Vandværk A.m.b.a.
afholdes

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

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges
til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag,
herunder forslag fra bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer og
suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er Werner Schmidt og Jørn Jensen.
På valg er tillige suppleanterne Ove John Rasmussen og
Jes Petersen samt revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision.
Efter afholdelse af generalforsamlingen er
vandværket vært ved en Pariserbøf.
Regnskab, budget og takstblad til behandling
på generalforsamlingen bliver udleveret under
mødet og kan tillige ses på vandværkets
hjemmeside: www.padborgvand.dk
Padborg, den 20. marts 2018
Bestyrelsen

Skatspillet kræver gode regnefærdigheder og træning.


Kollundhus arrangerer
onsdag den 21. marts kl.
19.00 igen sangaften.
Solveig Damm Hein,
som er Kollunds nye sognepræst, Lene Korsgaard
og Jens Hohwu har
udvalgt de første sange:
Ved klaveret sidder Anne
Marie Henriksen.
Efter kaffen vil der være
frit valg af sange til at
synge foråret ind, fortæller
formand for Kollundhus
Peder Damgaard. ■

Foto Søren Gülck

Jubilæumsfest

LAH’s 50 års jubilæum fejres

Fredag den 6. april kl. 18.30 på Smedeby kro
Menu

Kalveculotte med timiankartoﬂer,
sovs og forskellige salater.
Dessert: Choko/hindbærmousse
Kaﬀe med småkager.

Pris pr. person
kr.

150,-

Allan fra No Name kommer og spiller op til dans.
Der vil være underholdning i løbet af aftenen
samt tombola. Billetter kan købes på
Toldboden Padborg eller på Kontoret Kruså
eller via bank reg. 8065 konto 0001010219.
Tilmelding er bindende og skal ske
senest tirsdag den 3. april.
Mød op til en hyggelig aften
Med venlig hilsen
LAH

Jan Andersen ny centerleder hos Circle K
Af Ditte Vennits Nielsen

53-årige Jan Andersen
bliver ny centerleder i
Cirkle K på Industrivej i
Padborg.
Han afløser Monica
Hesse, som har valgt at
stoppe efter 15 år i Circle
K-kæden for at få mere tid
til sine 2 børn.

Monica Hesse bliver afløst af
Jan Andersen som centerleder i Cirkle K i Padborg.


Foto Ditte Vennits Nielsen

"Det har været en meget
svær beslutning, da jeg
har været utrolig glad
for mit arbejde, men jeg
har heldigvis fundet den
bedste afløser, som jeg
kan tænke mig", smiler
Monica Hesse.
Jan Andersen er blevet
håndplukket til stillingen i
Padborg. Han har tidligere
været købmand i Gråsten
og de seneste to 2 år har
han været centerleder
hos Circle K i Tønder,
som han har gjort til en
mønsterbutik.
Også fremover vil mad-
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siden fylde meget på tankstationen i Padborg.
"Vi har et velfungerende
cafeteria, hvor vi dels servicerer vore kunder, men
vi har også en meget stor
forretning med mad ud af
huset", fortæller Monica
Hesse, som senest har sat
à la carte på menukortet.
Det koncept glæder Jan
Andersen sig meget til at
videreudvikle.
Jan Andersen bor i Bov,
så han har stor lokal forankring, og han ser frem
til at betjene såvel gamle
som nye kunder. ■

Bo

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Vognmandsﬁrmaet

Kloakservice
V

Bred VVS ApS

Mathias Jessen

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

Vognmand

T
K loa k-

A/S

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

Kenneth Jacobsen

CVR 34 22 35 72

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

Gulvafslibning

Salg & service
af hårde hvidevarer

Oliering - lakering

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

n.dk
obse
t h-jac obsen.dk
e
n
n
kj@ke nnet h-jac
.ke
www

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

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

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!
H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

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

!

Natur!

&'Ejendoms'service'ApS!

K. Wraae

murer og fliser
Alt inden for murerarbejde
Speciale: fliser

Anlægsgartner

Tømrer afdeling

Nyanlæg af have & design

Udskiftning af døre & vinduer

Vedligehold af have

Ombygning & renovering

Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Træfældning

NYHED

PH 5 MINI
i ﬂere farver
Design: Poul Henningsen

Træfældning
Beskæring & Topkapning

Murer afdeling

Stubfræsning

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

Tlf. 40 74 66 31

Snerydning & saltning
Snerydning & saltning af fortov og parkerings områder
Privat og Erhverv

Dennis Lorenzen 2758 8750

keldwraae@hotmail.com

Klaus Tranum

2047 5290

Ejner Tranum

5050 8722

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

www.LTnatur.dk

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

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

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

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg
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Valdemarshus er hjemsted for glade mennesker
Af Ditte Vennits Nielsen

De mange arrangementer på Valdemarshus er
velbesøgte.
Det glædede formanden
Carlo Jensen, som på generalforsamlingen pegede
på, at Valdemarshus er
kommet godt i land efter
den er blevet en selvejende
institution.
Formand for socialog sundhedsudvalget,
Karsten Meyer Olesen (S),
blev valgt som dirigent,
og han ledede slagets gang
med både humor og sjove
bemærkninger.
I sin beretning nævnte
Carlo Jensen, at det
vigtigste formål med

Valdemarshus er, at det
skal være til glæde og
gavn for borgerne, hvor
sundhed, velvære og trivsel er noget, der tæller på
Valdemarshus.
"Det giver glade mennesker", sagde Carlo
Jensen, som takkede
de mange frivillige, der
gør det muligt at drive
samlingsstedet.
Kontingentet bliver uændret, og huset har modtaget støtte fra Lions Bov
og ITD fonden. Desuden
har man søgt om støtte fra
Aabenraa Kommune, som
har givet tilsagn.
Valg
Til bestyrelsen for DSI

Valdemarshus var der
genvalg til Anna-Marie
Larsen, mens John
Lorenzen ikke ønskede
genvalg. Nyvalgt blev
Erik Nielsen, der er tidligere ejendomsmægler
i Nybolig. Som ekstra
bestyrelsesmedlem blev
Merete Vestergaard
Nielsen valgt.
Bestyrelsen består
desuden af Carlo Jensen,
Benta Tønder og Kaj
Kästner, Suppleanter er

Bente Rasmussen og Elin
Fischer.
Til Brugerrådet var der
genvalg af Carlo Jensen,
Arthur Beuschau, Karin
Andersen, Conni Hansen,

Renate Ottrop, Martha
Knudsen, Hans Hansen,
Linda Seberg og Anni
Czepluch.
Carlo Jensen oplyste, at
der er indført Mobile Pay

på Valdemarshus samt at
der er bevilliget en tur til
kørestolsbrugere med et
tilskud på kr. 35.000 samt
en aften for ensomme med
et tilskud på 30.000 kr. ■

Der deltog 110 mennesker i
generalforsamlingen på
Valdemarshus.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Åbningsfest hos Uno-X gav kø
Af Gunnar Hattesen

Uno-X på Harkærvej
1 ved Rema1000 i
Kruså fejrede forleden
åbningsfest med billig benzin, godter og
konkurrencer.

• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle til/fra
Hamborg Lufthavn

Efter en mindre ombygning, hvor Uno-X
stationen blandt andet har
opgraderet med nye og

lynhurtige betalingsautomater samt lange slanger,
kunne distriktspartner
Ivan Milther byde folk
forbi til åbningsfest. Flere
hundrede bilister fik tanket benzin til 5.99 kr. og
diesel til 3.99 kr. pr. liter.

Uno-X og kunder skabte
god stemning
De mange fremmødte
kunder havde både mulighed for at høre mere
om Uno-X’ loyalitetskort
samt mulighed for at
vinde gratis benzin, hvis

de kunne gætte hvor
mange liter brændstof, der
var plads til i deres tank.
Her skabte ‘gæt-en-tank’konceptet en særlig god
stemning blandt kunder
og Uno-X-medarbejdere. ■

med afhentning på hjemadressen

HUSK!

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

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

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Billig benzin og diesel gav
lange køer hos Uno X i Kruså.

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

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,pr. par

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5

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

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

OPTIC

www.essen-in-flensburg.de / dk

Vi taler dansk

Kan ikke
kombineres med
andre tilbud

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

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

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

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

Skat i
Holbøl

Holbøl Skatklub samlede
29 spillere til skatspil på
Holbøl Landbohjem.
Aftenens vinder blev
Hans Emil Nissen, Bov,
med 2906 point efterfulgt
af Klaus Petersen, Broager,
med 1877 point. ■
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Fuld fart over gymnastikopvisning
Af Gunnar Hattesen

Gymnaster hoppede,
dansede og sprang sig
gennem en underholdende gymnastikopvisning på Sundeved
Efterskole i Bovrup.
Varnæs-Bovrup

Idrætsforening havde
14 hold, som fyrede den
af på gulvet. Gæstehold
var Aabenraa Egnens
Minimix.
Publikum havde mulighed for at se flere timers
udfoldelse på gulvet, og
her viste gymnasterne,

Kliple' Mærken
klar med program
Af Gunnar Hattesen

Kliple' Mærken er klar
med programmet for fest
nummer 49 i rækken.
Det fortæller formanden
Severin Sivesgård.
Onsdag den 6.juni går det
så løs for alvor, hvor der
er kirkekoncert i Kliplev
Kirke med de glade sangere fra VisVocal. Som
noget nyt indledes aftenen
med en lille opvarmning
af Ole Sørensen fra Willys
kaffeklub.
Torsdag den 7.juni er der
Børnedisco i Cafételtet
med Dee Jay Junior, åbent
på festpladsen, servering
i smugkroen og stort lottospil i Kliplev Hallen
Fredag den 8.juni indledes med den traditionelle
Seniorfrokost i Cafételtet
med Poul Anker & Nicole
som de musikalske
ledsagere.
Om aftenen er der stor

80'er fest i festteltet. Det er
O.S.3 og Dee Jay Junior,
der står for det musikalske
og Rødekro Kro, der står
for det kulinariske.
Lørdag den 9. juni
starter som sædvanligt
med gratis morgenkaffe
i det store telt, smådyrs
og kræmmermarkedet
åbner. Ramsing Street
Paraders underholder
på festpladsen og midt
på eftermiddagen starter

Gymnasterne fyrede en
masse energi af på gulvet.


Fotos Søren Gülck

hvad de havde arbejdet
med vinteren over. ■

duoen Popcorn igen i
smugkroen.
Lørdag aften er der
dansk aften med dansk
bøf med masser af bløde
løg og godt øl. Dertil Kim
Larsen-Gasolin musik
leveret af Noodles Duo.
Søndag den 10.juni
er der blandt andet
Mærkens gudstjeneste i
Kliplev Kirke ved Michael
Ravnholt Westh og ringrideroptog gennem byen.
Kandis spiller om aftenen
og sædvanen tro sluttes
det hele af med det store
festfyrværkeri.

Andelsselskabet Kliplev Forsamlingsgaard

Appelsiner i net

Stenfri grønne druer

2 kg

500 g

PR. NET

10.-

PR. BAKKE

Taffel chips

Matilde kakao
skummetmælk

125-175 g

12.1 liter

3 PR. POSE

25.Hatting brød

PR. STK

7.-

Max 4 stk pr kunde
pr dag

400-625 g

Flydende Becel

PR. POSE

PR. FLASKE

500 ml

afholder

Ordinær
Generalforsamling

Torsdag den 5. april kl. 19.00
i Kliplevhallen, Skolegade 13
Dagsorden ifølge vedtægter
Kun personer med
andelsbevis har
stemmeret
Bestyrelsen

10.-

10.FELSTED

Østergade 2
6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 20. marts til og med fredag den 23. marts 2018.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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Hærværk
Ved Felsted Centralskole
har biler fået skudt ruder

itu. Hærværket er foretaget med en softgun ladet
med stålkugler. ■

Dødsfald Dødsfald
Rosa Marie Nissen,
Felsted, er død, 88 år. ■

Arne Jensen, Varnæs, er
død, 63 år. ■

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!

Den nye bestyrelse for Felstedegnens Borgerforening er trukket i arbejdstøjet.

Knud Petersen blev ny formand
Af Gunnar Hattesen

Blans Vandværk
afholder

Ekstraordinær
Generalforsamling
Torsdag den 5. april kl. 19.30
i klubhuset i Blans

Eneste punkt på dagsordenen
er ændring af vedtægterne
Vandværket byder i denne
forbindelse på øl og pølser
Yderligere oplysninger om vedtægter mv.
kan findes på hjemmesiden blans.infoland.dk
Alle medlemmer er velkomne
Bestyrelsen

Den nye bestyrelse i Felstedegnens
Borgerforening har konstitueret sig med Knud
Petersen som formand.
Næstformand blev Jens
K. Jensen, mens Theo
Brand blev kasserer.
Sekretær blev Petra Abel
Hansen og desuden sidder Heinrich Jochimsen i
bestyrelsen. Suppleanter
er Janet Jensen Petersen og
Christian Skov.

Den nyvalgte formand,
Knud Petersen, har nogle
programpunkter for det
fremtidige arbejde.
"Det er mit mål at samarbejde med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer i at
fortsætte det gode og succesfulde arbejde som den
tidligere bestyrelse har udført. Fokus vil derudover
blive sat på at engagere de
yngre og unge mennesker
i Felsted og omegn, så vi
kan få styrket det stærke
sammenhold endnu mere

og afklaring af vedligeholdelse af grønne områder
med kommunen.
"Områdefornyelse er et
”ongoing job”, som aldrig
stopper og derfor kræves det, at borgerne i et
landsby samfund altid er
engageret og aktive, hvis
byen og området ikke skal
forfalde, men udvikle sig
positivt som det er sket i
Felsted og omegn" siger
den nye formand Knud
Petersen ■

i vores område", fortæller Knud Petersen, som
peger på, at Felstedegnens
Borgerforeningen er
områdets talerør udadtil i
storkommunen.
"Det er derfor vigtigt,
at vi har alle samfundsgrupper og årgange fra
området med i vores forening", understreger Knud
Petersen.
Borgerforeningen har
spotlight på renovering
af Østergade, en nedslidt
legeplads i Moselunden

Udflugt til

Bremen
2. påskedag
mandag den 2. april

Olsen Banden 50 år

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

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

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

I 2018 er det 50 år siden, at publikum for første
gang kunne stifte bekendtskab med Danmarks
mest folkekære forbryderbande; Olsen Banden. Vi
besøger den eksklusive Olsen Banden særudstilling
på Nordisk Films Scene 4 i København - scenen
hvor de fleste af Olsen Banden-filmene blev
indspillet. Vi ser kulisser fra filmene, som blandt
andet bunkeren fra Jylland, Yvonnes hyggelige
stue og Hallandsens pompøse kontor.
Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen og
Storebæltsbroen til Sorø, hvor vi spiser middagsmad
på Støvlet Katrine. Derefter kører vi til København,
hvor vi får en guided rundvisning i nogle af de mest
ikoniske og mindeværdige Olsen Banden-scener.
Kaffen indtager vi på Svogerslev Kro, og
derefter ser vi Roskilde Domkirke, hvor de
fleste danske konger ligger begravet.
Pris kr. 695,- som incl. bus, rundstykke,
middagsmad, entre og guide på Nordisk Films
studier, kaffe og besøg i Roskilde Domkirke.

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

BovAvis

Tilmelding på
tlf. 2116 0683.

