
Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

PADBORG
Åbent alle dage

kl. 7.00-19.00

Skrabeæg
Str. M/L

GRÅSTEN ∙ PADBORG

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 ∙ SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

GRÅSTEN
Mandag-onsdag kl. 7.00-20.00
Skærtorsdag, langfredag LUKKET
Påskelørdag kl. 7.00-20.00
Påskedag (søndag) LUKKET
2. Påskedag (mandag) LUKKET

ÅBNINGSTIDER I PÅSKEUGEN

Bakke med 10 stk. 

1295

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

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

www.thegunroom.dk

 The Gun Room A/S

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

Fine guns, clothes & accessories

Altid personlig service i butikken

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 13  26. marts 2018 10. årgang

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box Parabol

Standard installation Ingen kortafgift

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

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

Standard installation ortafgiftIngen k

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

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

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

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

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

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

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

HDTV-box
medfølger!

BUM!

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

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

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Få et uforbindende 
tilbud når det gælder

TV - Radio - 
Antenne - Parabol

EGERNSUND OG KVÆRS EL-SERVICE
Nyvej 5 - 6320 Egernsund

En god forbindelse

Vort mobilnummer 
er defekt.

Derfor kan vi midlertidig 
kontaktes på

Tlf. 7444 2580

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

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

Påsken 2018
Smørrebrødsfestival langfredag
den 30. marts kl. 18.30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 158,-
Sønderjysk Kaffebord
søndag den 1. april  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 135,-
Husk hver fredag til afhentning:
uspeci� ceret smørrebrød pr. stk.   .  .  .  .  .  .  .  kr. 25,-
Onsdagsmenu: Stegt � æsk eller pandestegte 
rødspætte� leter med persillesauce  .  .  .  .  .  .  kr. 85,-

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

HUSK AT

RESERVERE BORD

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

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

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

’s Cykelservice - din lokale

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Elcykler
fra kr. 

12.499,-

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • www.benniksgaardbutik.dk

ÅBENT
tirsdag-søndag

9-17

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Mandag, tirsdag, onsdag og påskelørdag kl. 7.00-20.00
Skærtorsdag, langfredag, Påskedag (søndag) og 2. påskedag (mandag) LUKKET

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

SLAGTEREN TILBYDER LÆKKER

MENU TO GO
bestående af:
Lækre bøffer,

vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Brød
Vin

Åbningstider i påsken
6.00-16.00 ALLE DAGE
Skærtorsdag - 2.påskedag

Telefon 7467 3334

Prøv vores hjemmelavede 
marcipanpåskeæg.

Flere varianter

GRÅSTEN · PADBORG

Pr. 1/2 kg

3995
Pr. 1/2 kg

2495
Pr. 1/2 kg

2495

25,-25,-110,-

Kun kr.   100,-Pr person

SLAGTEREN TILBYDER
Rullesteg med svesker
eller fl æsk i skiver

SLAGTEREN TILBYDER
Roastbeef

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket blandet fars

DELIKATESSEN TILBYDER
4 stk. frikadeller

1/1 kogt sardel +
1/1 kartoffelspegepølse
fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
4 stk. fi skefi let

Lagkagehuset holder åbent
Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag

og 2. Påskedag fra kl. 7.00-13.00

Bemærk at 
SuperBrugsen 
Gråsten holder 

lukket disse dage!!

P A D B O R GG R Å S T E N
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Mandag, tirsdag, onsdag og påskelørdag kl. 7.00-20.00
Skærtorsdag, langfredag, Påskedag (søndag) og 2. påskedag (mandag) LUKKET

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

SLAGTEREN TILBYDER LÆKKER

MENU TO GO
bestående af:
Lækre bøffer,

vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Brød
Vin

Åbningstider i påsken
6.00-16.00 ALLE DAGE
Skærtorsdag - 2.påskedag

Telefon 7467 3334

Prøv vores hjemmelavede 
marcipanpåskeæg.

Flere varianter

GRÅSTEN · PADBORG

Pr. 1/2 kg

3995
Pr. 1/2 kg

2495
Pr. 1/2 kg

2495

25,-25,-110,-

Kun kr.   100,-Pr person

SLAGTEREN TILBYDER
Rullesteg med svesker
eller fl æsk i skiver

SLAGTEREN TILBYDER
Roastbeef

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket blandet fars

DELIKATESSEN TILBYDER
4 stk. frikadeller

1/1 kogt sardel +
1/1 kartoffelspegepølse
fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
4 stk. fi skefi let

Lagkagehuset holder åbent
Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag

og 2. Påskedag fra kl. 7.00-13.00

Bemærk at 
SuperBrugsen 
Gråsten holder 

lukket disse dage!!

P A D B O R GG R Å S T E N

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden mandag den 26. marts til og med lørdag den 31. marts 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

6995

Pr. bæger

10,-

Pr. stk.

18,-

Ta’ 6 flasker

289,-

Pr. stk.

10,-

Pr. stk.

10,-
Pr. kasse

40,-
Pr. net

10,-
Pr. buket

99,-

Chrysanthemum
gul

Flotte rokoko buketterHel kasse jordbær
Spanien,
kl. 1,
900 g

BLOMSTERAFD. TILBYDERFRUGT/GRØNT TILBYDER

Familieost
fra Ullerslev
ML, 45+, 1,4-1,6 kg.

Graasten Karry eller 
italiensk salat
300 g

Coop Sild
vælg mellem krydder-, 
karry-, sennep-, dild-, 
eller marinerede,
300-550 g 

Skrab og spar op til 50%
Fra fredag den 23. marts til og med lørdag 
den 31. marts får du et skrabeæg, når du 

handler for 200 kr. eller mere. Du kan skrabe 
helt op til 50% rabat, som kan bruges på dit 

indkøb tirsdag den 3. april.

Skynd dig ned i butikken 
og skrab dig til en 

ægstra god påske...
*Rabatten gælder ikke ved køb af vin og spiritus, tobak og 

cigaretter, håndkøbsmedicin, frimærker, pant, spil, ugeblade, 
magasiner, aviser, oplevelsespakker (Morebox), buskort, 

billetter, gavekort & -checks, forudbestilt catering, forudbestilt 
vin, kioskvarer, abonnements-kasser, taletidskort, talepakker, 

modermælkserstatning, samlemærkevarer og FDB-møbler.

Spier Vintage 
Selection
Sydafrika, 75 cl,
rød, hvid eller rosé

Buko ost
200 g, vælg mellem naturel, 
pikant, grøn pikant, ananas 
eller chili

FRIT VALG

FRIT VALG

FLERE FARVER

FRIT VALG

Økologiske appelsiner
Italien,
kl. 1,
1 kg.

Har du
held i ægget?

Skrab
her

Husk at 
få et skrabeæg, 
når du handler 

for 200 kr.
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com - Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og andre aktiviteter
Skærtorsdag den 29. marts . . . . kl. 19.30 Gudstjeneste i Kværs kirke
Langfredag den 30. marts  . . . . . kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Langfredag den 30. marts  . . . . . kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke 
Påskedag søndag den 1. april  . . kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Påskedag søndag den 1. april  . . kl.  9.30 Gudstjeneste i Kværs kirke
Påskedag søndag den 1. april  . . kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
2. Påskedag mandag den 2. april . kl. 11.00 Familiegudstjeneste i Gråsten Slotskirke 

Kirkekontoret
Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 
Fax 7465 2866
Mandag - fredag kl. 10-14 
kirkekontoret@besked.com

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og 
Kværs i forening.

Sognepræst 
Hanne Beierholm Christensen
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
hanc@km.dk

Katrine Gaub
Tlf. 2360 0831
Undtagen mandag.

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
kirkegaardene@gmail.com

Graver i Kværs
Tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk

Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk

Menighedsrådsformænd:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 
6300 Gråsten
Tlf. 4040 6077
hebl@privat.dk

Kværs
Lilian Frees Jensen
Degnetoft 15, Kværs
6300 Gråsten
Tlf. 2963 5350
lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkebil
Ønsker du at komme til 
gudstjeneste, men ikke har 
transportmulighed, så ring efter 
kirkebilen. Der skal ringes lørdag 
inden kl. 18.00, for at deltage i en 
søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon 7010 7800

Bekendtgørelse
Pastoratet Gråsten – Adsbøl og Kværs ophæves med virkning fra 1. april 2018.

Det betyder, at Kværs sogn og Gråsten-Adsbøl sogn ikke har et formaliseret 
samarbejde med 2 ansatte præster. Sognepræst Hanne Beierholm Christensen 
betjener frem over Gråsten Slotskirke samt Adsbøl kirke. I Kværs sogn ansættes en 
sognepræst per 1. april med bistandsforpligtigelse i Gråsten og Adsbøl.

Er man i tvivl om hvilken betydning det får, er man velkommen til at rette 
henvendelse til Gråsten Kirkekontor.

Helle Blindbæk
Formand, Gråsten-Adsbøl menighedsråd

Gule spor
Måske har du den seneste uge set gule 
spor i Slotsbyen. Det er kon� rmanderne fra 
Gråsten, der har arbejdet med påsken i deres 
kon� rmationsforberedelse. 

Påskeliljer, påskekyllinger, gule balloner og citater 
fra forskellige påskesalmer har ønsket byens 
borgere glædelig påske. 

Påsken i vores kirker
Påsken er kirkens store højtid, og det markeres selvfølgelig også i vores kirker.

Skærtorsdag er der nadvergudstjeneste i Kværs kirke kl. 19.30.

Langfredag er der gudstjeneste i Adsbøl kirke kl. 9.30 og i Slotskirken kl. 
11.00. Begge gudstjenester er liturgiske gudstjenester med musik 
og påskens syv læsninger. Langfredag er sorgens dag, hvilket 
selvfølgelig afspejles i musik og ord, ligesom alteret vil 
være ryddet for lys og blomster. Slotskoret deltager.

Påskedag er livets og lysets dag. Der er gudstjeneste 
i Adsbøl kirke kl. 9.30 og i Slotskirken kl. 11.00, og ved 
begge gudstjenester deltager Carsten Svanberg 
på trækbasun. Efter gudstjenesterne er der 
kirkekaffe og påskeæg i våbenhuset.

2. påskedag er der familiegudstjeneste i Slotskirken 
kl. 11.00. Vi skal på påskeæggejagt både i kirken og 
i præstegårdshaven, og vi skal høre påskens vilde 
historie. 

Månedens salme
I både Adsbøl kirke og i Slotskirken har vi indført 
månedens salme. Det kan være en ny eller gammel 
salme, som vil gå igen i alle gudstjenesterne den pågældende måned.

April måneds salme hedder Du har åbnet din lysende bue og er 
skrevet af Iben Krogsdal i 2015. Salmen er at � nde i salmebogstillægget 
”100 salmer”, der udkom i 2016.

Med venlig hilsen
Hanne Beierholm Christensen
Sognepræst i Gråsten, Adsbøl, Kværs pastorat

Musik i Kværs kirke

Ved aftengudstjenesten den 29. marts i Kværs kirke 
medvirker musiker ved Sønderjyllands Symfoniorkester 

Jorunn Solløs Rasmussen på tvær� øjte.

Ved gudstjenesten den 1.4. (Påskedag) medvirker 
Mandskoret Sønderborg, som i 2021 kan fejre 100 års jubilæum og har vores 
dygtige organist Hanne Bruus Storm som korleder.

Den 6.5. er der kon� rmation i Kværs kirke og her vil trompetist Lisa Weiss medvirke.

Fællesspisning i Kværs Præstegård
Torsdag den 12. april kl. 18.30

Kom og spis et måltid mad i hyggeligt selskab. 

Formanden for Kværs menighedsråd 
Lilian Jensen vil fortælle om hvad der 
sker, når vi fra den 1.april igen bliver et 
selvstændigt pastorat i Kværs. Der vil også 
komme en sygehuspræst, som vil fortælle om 
sit virke, da præstestillingen i Kværs fremover vil 
have tilknyttet en funktion som sygehuspræst.

Prisen for maden inkl. 1 genstand 
og kaffe er 75 kr.

Tilmelding senest den 6. april til 
Hans Jørgen Bollmann 4038 6866

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk
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Slip for hjemtransporten 

og få leveret til døren

BYGMA GRÅSTEN HAR
DET STORE UDVALG I BELÆGNING

PRISER PR. M2

5795

 
HJERTINGSTEN HELSTEN
• 14 x 21 x 5,5 cm • 34 stk./m2 

Grå Nr. 039596 5795
 

PR. M2

7595
 
HERREGÅRDSSTEN HELSTEN
• 5,5 x 14 x 21 cm • 34 stk./m2 
• Med slåede kanter 

Grå Nr. 039543 * 7595
 

Fliseberegner
Scan QR koden 
og indtast dit areal 
og  flisestørrelsen.

 
FIBERDUG HOME
• Grå • Anvendes som ukrudtsdug under flis, 
belægninger m.v. • Stabiliserer veje, 
indkørsler og terrasser 

1 x 20 m Nr. 042406 12995
 

2 x 25 m Nr. 042407 29995 

Fra

12995

 
KANTBLOK MULTIKANT
• 14 x 21 x 14 cm • 34 stk./m2 

Grå Nr. 039667 895
 

Pr. stk fra

895

 
HAVEFLISE  
• Grå

20 x 40 x 5 cm • 12,5 stk./m² Nr. 039945 795

30 x 30 x 5 cm • 11,1 stk./m² Nr. 039938 895

40 x 40 x 5 cm • 6,25 stk./m² Nr. 039943 1495

25 x 50 x 5 cm • 8 stk./m² Nr. 039952 1095

50 x 50 x 5 cm • 4 stk./m² Nr. 039950 2195 

Pr. stk. fra

795

Tilbudende gælder til og med lørdag 14. april

ÅBNINGSTIDER PÅSKEN
I BYGMA GRÅSTEN 

Mandag 26. marts  . . . . . . . . kl. 7.00  - 17.30

Tirsdag 27. marts . . . . . . . . . kl. 7.00  - 17.30

Onsdag 28. marts . . . . . . . . . kl. 7.00  - 17.30

Skærtorsdag 29. marts . . . . . . . .LUKKET

Langfredag 30. marts  . . . . . . . . .LUKKET

Lørdag 31. marts . . . . . . . . . . kl. 9.00  - 13.00

Påskedag 1. april  . . . . . . . . . . . . . .LUKKET

2. påskedag 2. april . . . . . . . . . . . .LUKKET    

Køb 5 paller
(50 m2) 

og få fri levering
Hør nærmere om betingelserne i Bygma Gråsten

 
HAVEFLISER  
• Grå  • 5,5 stk./m² • 30 x 60 x 6 cm

Grå Nr. 114305 1750

KANTBLOK MULTIKANT
• 14 x 21 x 14 cm • 34 stk./m2 

Grå Nr. 039752 895
 

Pr. stk. 

1750
Pr. stk. 

895
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Fotograf
Søren Gülck

Telefon 23 80 12 54

gulck@graastenavis.dk

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

Telefon 31 17 05 27

lnj@graastenavis.dk

Reporter
Pia Koch Johannsen

Telefon 24 64 35 01

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

 Følg os på Facebook

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

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

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

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

Fårhus Forsamlingshus

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

Vi har også mange 
specialiteter til påsken

Kig ind

Caféen er åben
Kom og se vores lækre menukort

Begivenheder på Den Gamle Skomager
de kommende 4 uger

Torsdag 29. marts kl.10.00-15.00 Loppemarked

Fredag 30. marts kl.10.00-15.00 Loppemarked

Lørdag 31. marts kl.18.00
Påskefrokost i caféen. 

Lørdag 31. marts kl. 22.00
Live musik med Electrich Fish i pubben

Søndag 1. april kl. 10.00
Påskebrunch i caféen. 

Lørdag 28. april kl. 22.00
Live musik med Hawkeye & Hoe i pubben

Husk at bestille bord

Husk at bestille bord

Åbningstider cafe
Mandag-søndag
kl.11.00-18.00

Åbningstider pubben
Mandag-torsdag kl.10.30-22.00
Fredag- lørdag kl. 10.30-02.00

Søndag kl. 10.30-21.00

HUSK Vi har madpakker klar til afhentning fra 06.30-09.00

Foråret er på vej i Gråsten

Vi er gået ind i foråret, og ved Gråsten Slot er der noget, der minder om regulær forårsfornemmelser. Foto Jimmy Christensen 
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på alt forårs
og sommertøj gælder 

også sko
og sandaler

Rabatten fratrækkes ved kassen.
Gælder ikke i forvejen nedsat te varer.

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

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

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

FREDAG  10.0 0  –  17.3 0

L Ø R DAG  10.0 0  –  13.0 0

Personlig vejledning og service

Forårs klar
til små priser

www.enjoyresorts.dk

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

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

Uge 13

• 28/3  
Spis hvad du kan...

GAMMEL DAWS 
OKSESTEG..
I RESTAURANT FISKENÆS

kl. 18:00-20:00

99 DKK
• 4/4  

Flæskesteg

• 1/4
BRUNCH & 
WELLNESS

Start dagen med en lækker 
brunch kl. 9:00-11:00 

og efterfølgende wellness

 269 DKK
inkl. brunch, entré til wellness, 

badekåbe, tøfler 
og saltpeeling

• 29/3
Vanddiskotek for børn 

POOL PARTY
Kl. 19:00-21:00 inkl. 1 sodavand

for 50 DKK 
De voksne kan hygge i wellness 

kl. 19:00-21:00 med et glas 
bobler og vandaerobic for 

125 DKK

Travlt år for Gråstens 
brandmænd
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Frivillige 
Brandværn måtte i 2017 
rykke ud til 46 brande

Det oplyste brand-
kaptajn Kasper Bang 
Mouritsen på foreningens 

generalforsamling på 
brandstationen.

Han nævnte, at der hav-
de været afholdt 19 lokale 
øvelser i frigørelse.

Til bestyrelsen blev 
Kasper Bang Mouritsen 
genvalgt som brand-
kaptajn, mens Patrick 

Skaksen Christophson 
blev vicebrandkaptajn.

Sekretær blev Morten 
Edemann-Nielsen.

Til festudvalget blev 
valgt Bo Staal Pedersen 
og Jacob Raarup Hvid 
Hansen. ■

Kasper Bang Mouritsen får årets kammerat pokal. Km Thomsen får overrakt æresmedlemsbevis efter 19 år som aktiv brandmand.
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Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten

Man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
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.PÅSKETILBUD

3 l. Flutex 10
før kr. 529,-

NU KUN

Kr. 423,-
SPAR

30%
på udvalgte voks-

og tekstilduge

SPAR MINDST

20%
på FLUTEX 10 serien!

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

• Nybyggeri

• Om- / Tilbygninger

• Tagarbejde

• Døre / vinduer

• Restaurering ( Speciale )

• Tækkespån

• Plankeborde

Karsten Hauptwww.haupt-aps.dk
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 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1182

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

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

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

Grund m2 675

NYHED

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1227

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

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

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

Grund m2 955

NYHED

EGERNSUND SKOVGADE 3

A
B
C
D
E
F
G

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

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

Bolig m2 115
Stue/vær 1/3 Opført 1964

Grund m2 755

NYHED

ALNOR GYVELVEJ 8

A
B
C
D
E
F
G

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

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

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

Grund m2 593

NYHED

GRÅSTEN ELLEYGADE 2

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1217

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

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

Bolig m2 145
Stue/vær 2/3 Opført 1959

Grund m2 777

NYHED

GRÅSTEN KONGEVEJ 31

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1234

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

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

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

Grund m2 19.300

NYHED

PADBORG ØSTERGADE 19

A
B
C
D
E
F
G
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G

BUD ØNSKES!

7465 0933

Lavt 
varme-
forbrug

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

Gennemrenoveret villa 
i Alnor med fjordudsigt

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

Bloms Zoneterapi

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Rejsegilde på klubhus Mange kiggede forbi, da der 
forleden var rejsegilde på 
et nyt klubhus ved Marina 
Fiskenæs.
Klubhuset er beregnet som 
nyt hjemsted for to lokale 
sejlklubber, som tidligere har 
haft klublokaler i kælderen 
under Marina Fiskenæs.
 Fotos Søren Gülck
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Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
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Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

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

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

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

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

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

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

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

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

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

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

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

AUTO
GKV

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

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Tak fordi 
du handler 

lokalt

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

Sønderhus 
Ferieboliger

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

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

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

Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  ................................................................................. 100 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Langfredag den 30. marts kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

Påskedag søndag den 1. april kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

2. Påskedag mandag den 2. april kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Langfredag den 30. marts kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

Påskedag søndag den 1. april kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.30

ved Katrine Gaub
Påskedag søndag den 1. april kl. 9.30

ved Katrine Gaub

BROAGER KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.30

ved Stefan Klit Søndergaard
Langfredag den 30. marts kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard
Påskedag søndag den 1. april kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard
2. Påskedag mandag den 2. april kl. 9.00

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen
Langfredag den 30. marts kl. 11.00

 ved Mette Carlsen
Påskedag søndag den 1. april kl. 10.30

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 25. marts

Vi henviser til nabosogn

NYBØL KIRKE
Langfredag den 30. marts

Vi henviser til fællesgudstjeneste i Sottrup kirke
Påskedag søndag den 1. april kl. 10.30
ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts

Vi henviser til fællesgudstjeneste i Nybøl kirke
Påskedag søndag den 1. april kl. 10.30
ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Langfredag den 30. marts kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Påskedag søndag den 1. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Karfreitag, 30. März 9.30 Uhr

Gottesdienst in der Schlosskirche Gravenstein
Sonnabend, 31. März, 20.30 Uhr

Andacht zur Osternacht in der Kirche zu Ekensund
Ostermontag, 2. April., 10.30 Uhr

Gottesdienst in der Kirche zu Kollund

GUDSTJENESTER

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

PÅSKEN I
RINKENÆS KIRKER

Skærtorsdag i Korskirken kl. 10.30:
Jesus indsti� er nadveren

Gudstjeneste m. kort prædiken og altergang. 
3 mennesker fra sognet læser en genfortælling 

af skærtorsdags begivenheder.
Langfredag i Korskirken kl. 19.30:

Jesu lidelser og død i ord og toner
Liturgisk gudstjeneste, hvor orglet tier 
stille, og alle salmer synges a capella.

Dybbøl Kirkes vokalensemble medvirker med 
bevægende korværker under ledelse af Frank Laue.

Påskedag i Korskirken kl. 10.30:
Jesus er opstanden

Festlig påskegudstjeneste, hvor 
opstandelsesbudskabet er det helt 

centrale. Gudstjenesten fyldes af festlige 
påskesalmer og � ot musik.

2. påskedag i Rinkenæs gamle kirke kl. 10.30:
Budskabet om Jesu opstandelse 

spredes og Jesus viser sig.

Venlig hilsen Rinkenæs 
menighedsråd

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved min 90 års fødselsdag.

Med venlig hilsen
Marie Wind

Sønderborg Landevej 72, Adsbøl

500 til aktionærmøde i Kværs

Af Gunnar Hat tesen

De 500 Sydbank-
aktionærer, der var mødt 
op til aktionærmødet i 
Kværs, fik en gennemgang 
af Sydbanks årsrapport og 
resultater for 2017.

Sædvanen tro blev der 
på aktionærmødet uddelt 
penge.

Beboerne på bofællesska-
bet Fjordbo i Gråsten kan 
se frem til mere musik i 
hverdagen, mens børnene 
på Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund kan 
se frem til actionoplevelser 
på Padborg Park.

Det er nemlig de positive 
konsekvenser af de to 
donationer fra Sydbank 
Sønderjyllands Fond, der 
blev uddelt på Sydbanks 
aktionærmøde.

”Sydbank har en stærk 
lokal forankring med 
dybe rødder i det sønder-
jyske. Derfor vil vi også 
gerne bidrage til landsde-
len ved at støtte de mange 
gode, frivillige tiltag i 
lokalområderne, der gør 
Sønderjylland til et endnu 
bedre sted at bo og leve”, 
sagde Laurids Kudsk, 
områdedirektør i Sydbank 
Sønderjylland.

Sydbank Sønderjyllands 
Fond har doneret 
50.000 kroner til 
Julemærkehjemmet 
Fjordmark som støtte til 
at afholde sponsoreven-
tet Ræs med Hjertet på 
Padborg Park. Her får 
børnene en racerople-
velse for livet med en tur 
i en sportsvogn, samtidig 
med at der bliver kørt 

sponsorpenge ind til 
Julemærkehjemmet.

Sydbank Sønderjyllands 
Fond har også done-
ret 25.000 kroner til 
Foreningen Fjordbo, der 
er en støtteforening til 
Danske Diakonhjems 
nyetablerede bofælles-
skab Fjordbo i Gråsten. 
Bofællesskabet bliver 
hjem for 16 yngre beboere 
med fysisk og psykisk 
funktionsnedsættelse.

”Donationen fra 
Sydbank betyder, at vi 
kan indkøbe et el-klaver 
og forskellige rytmein-
strumenter. Musik giver 
livskvalitet og vi kan 
bruge instrumenterne i 
det daglige, pædagogiske 
arbejde”, siger formand 
for Foreningen Fjordbo, 
Dirk Sina. ■

FAKTA
Sydbank Sønderjyllands 
Fond donerede i 2017 i 
alt 1.916.615 kroner til 
86 forskellige projekter. 
Fonden støtter velgø-
rende og almennyttige 
formål med fokus på 
kulturelt og folkeligt 
arbejde.

Sydbanks aktionærmøde samlede 500 aktionærer fra Gråsten og Padborg i Kværshallen. Det var første gang, de to aktionær-
kredse holdt aktionærmøde sammen. Foto Søren Gülck
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Det kan være svært at tænke på døden 
- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker ...

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

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 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

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

Torben BuhrkallGråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten Ældreklub fejrer 
50 års jubilæum
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Ældreklub fejrer 
onsdag den 28. marts kl. 
14.45 50 års jubilæum 
med sønderjysk kaffebord, 
som klubben er vært for.

"Vi planlægger en rigtig 
hyggelig eftermiddag", for-
tæller formanden Dorthe 
Sørensen, som har været 
formand i 25 år.

Tidligere bibliotekar 

Hanne Næsborg Andersen 
vil anmelde en god bog, 
og Vagn Hansen vil spille 
musik.

"Vi skal synge mange 
fællessange, og det bliver 
en god eftermiddag", 
nævner Dorthe Sørensen, 
som også medgiver, at 
det bliver lidt vemodigt, 

da det er det sidste møde, 
der bliver holdt i Gråsten 
Ældreklub.

"Det har ikke været mu-
ligt at finde et nyt klubråd, 
men vi har valgt at glæde 
os over 50 år gode år", si-
ger Dorthe Sørensen. ■

Ny brandkaptajn i Rinkenæs
Af Gunnar Hat tesen

Rinkenæs Frivillige 
Brandværn har fået ny 
brandkaptajn. Det blev 
Jonny Hansen, som 
afløser Kim Hansen, 
der på dygtig vis har 
varetaget posten i 22 år. 
Jonny Hansen har været 
vicekaptajn.
Kim Hansen nævnte i sin 
sidste beretning, at brand-
værnet har været kaldt ud 
til 11 brande. Det var en 
enkelt mere end i 2016.

Brandværnet vil også 
i 2018 være at finde ved 

grillen i Gartnerslugten. 
De 6 tirsdage med musik 
var velbesøgt i 2017, og det 
glædede Kim Hansen.

"Vi glæder os til igen 
at komme i gang med at 
grille pølser og høre mu-
sik tirsdag den 26. juni", 
sagde Kim Hansen.

Flere brandmænd
"Sidste år blev der ar-
bejdet meget med at få 
flere brandmænd med 
og trods flere der stop-
pede på grund af flytning 
sidst på året, lykkedes vi 
med vores handleplan og 

vi fik de 5 medlemmer 
som var krævet for at 
vi kan fortsætte", sagde 
en tilfreds Kim Hansen, 
som glædede sig over, at 
Beredskabskommissionen 
i december besluttede, at 
brandværnet også får en 
kontrakt på brandsluk-
ning fra 2018 og fremad.

Rinkenæs Frivillige 
Brandværn består for 
tiden af 15 aktive brand-
mænd. Herudover har 
man 2 gæstebrandmænd.

"Vi har nu 4 mand som 
kører skiftehold, heldigvis 
2 på hvert skift. Det bety-

der, at der som regel er 2 
mand hjemme hver dag 
og det letter vores situa-
tion meget i dagtimerne", 
sagde Kim Hansen.

Valg 
Ny vicekaptajn blev 
Günther Hartmann. Der 
var genvalg til Jesper 
Jensen som sekretær og i 
stedet for Ole Kvistgaard 
som er flyttet til Sjælland 
blev Kim Hansen 
valgt som medlem af 
kommandoen.

Ole Kvistgaard var også 
depotmester og han blev 
også her erstattet af Kim 
Hansen. ■

Den afgående brandkaptajn 
Kim Hansen og den nye 
brandkaptajn Jonny Hansen.

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

JAGTHUND DRESSUR
Tirsdag den 10. april kl. 18.00

Hundetræning starter.
Sted: Teglgård 14, Vilsbæk hos Paul Matzen.

Tilmelding og betaling fra 18.00, samt opdeling i 
hold (hvalpehold,unghunde og apporteringshold.) 

selve hundetræningen starter kl. 19.00.

Træningen foregår over 8 tirsdage.
Der er afslutning den 5. juni kl. 12.00

Begynder: Kr. 350,00
Dressur: Kr. 350,00

Apportering: Kr. 400,00 inkl. vildt

Tilmelding/info ved Allan 26838936



med Paul Møller som rejseleder

Forventet pris pr. person kr. 10.495,-
Tilmelding senest den 25. august 
til Helle Blindbæk, på mail: 
hebl@privat.dk eller mobil: 4040 6077

PAKKEPRISEN INKLUDERER
 k Dansk rejseleder
 k Autoriseret lokal guide
 k Bus Gråsten – Hamburg t/r
 k Flytransport Hamburg – Tel Aviv t/r
med mellemlanding i Zürich.

 k Pt. kendte � yskatter og afgifter
 k Overnatning i delt dobbeltværelse 

med bad og toilet på værelset
 k 5 x morgenmad, 5 x aftensmad
 k Bustransport ifølge programmet
 k Entréer
 k Bidrag til Rejsegarantifonden

PRISEN INKLUDERER IKKE
 k Øvrig forplejning
 k Drikkevarer
 k Forsikringer

EVENTUELLE TILLÆG
Enkeltværelse kr. 2.300,-

Den høje pris på enkeltværelser 
skyldes, at man i Israel har stor fore-
spørgsel på hotelværelser, og derfor 
forlanger næsten dobbelt betaling for 
et enkeltværelse. Derfor kan vi stærkt 
anbefale, at man forsøge at � nde sig 
en rejsepartner, som man kan dele et 
værelse med.
Rejsen arrangeres i samarbejde med 
UNITAS REJSER.
Medlem af Rejsegarantifonden
reg. nr. 128

PRAKTISKE OPLYSNINGER

ISRAEL
OG PALÆSTINA 31. oktober til 5. november 2018

Sognerejse for Gråsten – Adsbøl sogn

ONSDAG DEN 31. OKTOBER 
AFREJSEDAG
Vi mødes tidlig om morgen i Gråsten, hvorfra vi kører med bus til 
Hamburg Lufthavn. Vi � yver med Swiss Air og efter mellemlan-
ding og � yskift i Zürich, er vi fremme i Ben Gurion Lufthavn i 
Tel Aviv midt på eftermiddagen.
Sammen kører vi mod Tiberias ved Genesaret Sø. Undervejs gør 
vi et stop ved den gamle romerske by Caesarea, som ligger lige ud 
til Middelhavet. Vi gør stop ved aquadukten, som blev bygget af 
romerne for 2.000 år siden.
I Tiberias bor vi på et Hotel i byens centrum. Efter indcheckning 
spiser vi aftensmad sammen på hotellet.

TORSDAG DEN 1. NOVEMBER 
GALILÆA
I løbet af dagen skal vi se nogle af de vigtigste, bibelske steder i 
området.
Vi kører mod nord langs med Genesaret sø, og det første vi skal 
opleve er Saligprisningernes bjerg. Her er der bygget en meget 
smuk og moderne kirke, hvor der er en vidunderlig udsigt over 
Genesaret Sø.
I nærheden ligger Tabgha, stedet hvor de fem brød og to � sk var 
mad nok til 5.000 mænd foruden kvinder og børn som det så 
morsomt hedder hos evangelisten. I kirken � nder vi en af verdens 
ældste kristne tegneserier, gulvmosaikken med brød og � sk.
Nede ved søbredden ligger Kapernaum, disciplenes � skerby. Her 
er ruinerne af en 1700 år gammel synagoge og hvad arkæologerne 
mener, var Peters hus.
Senere på dagen kører vi til Nazaret, byen hvor Jesus voksede op. 
Her besøger vi det storslåede bygningsværk, Bebudelseskirken, 
som er Mellemøstens største kristne katedral. Det var her, englen 
besøgte Maria for at fortælle hende, at hun skulle føde Guds søn.
På vej tilbage til hotellet kører vi gennem bryllupsbyen Kana, hvor 
Jesus gjorde sit førsteunder –vand blev til vin. (M/-/A)

FREDAG DEN 2. NOVEMBER 
BEIT SHEAN OG JERIKO
Efter morgenmad kører vi ned gennem Jordan dalen. Ved 
Beit Shean besøger vi udgravningen af den romerske by. Vi går 
på brolagte gader som har ligget der i mere end 2000 år, og vi ser 
blandt andet det store romerske teater.
Vi fortsætter ned gennem Jordandalen, og kører ind til verdens 
ældste beboede by, Jeriko. Her ligger administrationen af det 
selvstyrende palæstinensiske område. Byen er en oase i ørkenen, og 
tæt ved byen ligger Fristelsernes Bjerg.
Jeriko ligger ikke så langt fra Det døde Hav, og måske bliver det 
også mulighed for at prøve opdriften i det salte vand.
Vi kører op til Jerusalem, og fra 400 meter under havets over� ade 
til 800 meter over havets over� ade for� ytter vi os i løbet af en god 
time.
I Jerusalem bor vi på et hotel tæt ved den gamle bymur. Måske 
er der nogle som kan tænke sig en lille gåtur efter aftensmad. 
(M/-/A)

LØRDAG DEN 3. NOVEMBER 
OLIEBJERGET OG BETLEHEM
Dagen begynder på Oliebjerget, med den storslåede udsigt over 
Kedrondalen. Lige foran os har vi en jødisk kirkegård. Det er 
HER opstandelsen skal begynde! Derfor ligger de på rad og række 
og venter, mens livet går sin kon� iktfyldte gang i Den hellige Stad, 
som ses i baggrunden med Klippemoskéen i centrum.
Palmesøndag kom Jesus fra Betania over oliebjerget. Vi følger 
ham nedad. I Dominus Flevit-kapellet (Herren græd) ser vi ind 
over en by, hvor så mange tårer og så meget blod har � ydt. Vi går 
forbi den markante, russiske kirke og når til Gethsemane Have. 
Oliventræerne i haven er så gamle, at man godt kan forestille 
sig, at de også stod her, da Jesus bad her, den sidste aften, før 
korsfæstelsen.
Vi forlader Kedrondalen og kører mod Betlehem. Når vi kommer 

frem, og er kommet forbi soldaternes poster, kører vi ud til 
Betlehems marker. Hyrderne er der måske stadig, englesangen er 
� yttet andre steder hen, men det var her det skete, og måske får vi 
lov til at købe en rigtig beduin-frokost i et af deres telte. Bagefter 
besøger vi Fødselskirken, et sted hvor man i bogstavelig forstand 
bliver lille. Kirken har de sidste år gennemgået en renovering, og 
vi kan fryde os over dens udsmykninger. Sidst på eftermiddagen 
kører vi tilbage til vores hotel i Jerusalem. (M/-/A)

SØNDAG DEN 4.NOVEMBER 
JERUSALEM
I dag følger vi i Jesu fodspor op ad Smertens Gade mod Golgata.
Vi begynder ved Grædemuren, som er den sidste rest af det gamle 
tempel. Der- efter går vi –hvis det er muligt– op på tempelpladsen 
med Al-Aksa-moskéen og Klippemoskéen. Ved løveporten begyn-
der vandringen ad Via Dolorosa med de 14 stationer forbi Betesda 
Dam og Sankt Anna-kirken med den berømte akustik. Vi ser 
Ecce Homo, med buen foroven og brosten fra Jesu tid forneden. 
Vi går forbi den hellige Veronikas kirke og slutter i Gravkirken, 
hvor vi både � nder Golgata og den tomme grav. Der bliver lidt tid 
til, på egen hånd, at gå rundt i Jerusalem inden vi spiser aftensmad 
på hotellet.

MANDAG DEN 5. NOVEMBER 
HJEMREJSE
Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører til den vestlige del 
af Jerusalem, hvor vi skal a� ægge et besøg i det berømte museum 
Yad Vashem, holocaustmuseet, der fortæller om jødernes skæbne 
under 2. verdenskrig. Derefterkørervitil lufthavnen i Tel Aviv. 
Vi � yver fra Tel Aviv om eftermiddagen, og efter mellemlanding 
og � yskift i Zürich, lander vi i Hamburg ud på aftenen. (M/-/-)

Israel og Palæstina er kontrasternes land. Her står 
gamle ruiner side om side med moderne nybyggede 

skyskrabere. Den ortodokse jøde og fotomodellen deler 
gadebilledet og i løbet af få kilometer ændrer landskabet 
sig fra ørken til frugtbart land. Midt i disse kontraster 

� ndes de steder, man kan læse om i bibelen og ofte 
hører om i medierne. Der � ndes næppe noget sted på 

jorden, der er mere udfordrende og interessant - både 
kulturelt, historisk, arkæologisk, politisk og religiøst.

På denne rejse besøger vi landet, hvor bibelhistorien 
bliver til konkrete steder, og hvor vi bogstaveligt 

talt kan gå i Jesu fodspor. Vi oplever også det 
moderne Israel, kulturen og naturen.

48 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 48 medlem-
mer til klubaften i Ahlmannsparken.

1. Runde
1 Orla Rodenberg,Padborg, 1295
2 Klaus G. Petersen, Broager, 1255
3 Hans Peter Jessen, Kruså, 1212
4 Laus Clausen, Kliplev, 1117
5, Jens Zachariassen, Felsted, 1082
6 Rainer Hugger, Flensborg, 1077

2. Runde
1 Orla Rodenberg, Padborg, 1378
2 Jens Fredi Schulz, Gråsten, 1051
3 Johan Eskildsen, Felsted, 1048
4 Konrad Hesse, Padborg, 1043
5 Jens Peter Skøtt, Holbøl, 1006

6 Lorenz Jefsen, Aabenraa, 993

Nye spillere

1. Runde
1 Luke Petersen, Gråsten, 759
2 Preben Mathiesen, Ullerup, 758

2. Runde
1 Luke Petersen, Gråsten, 852
2 Peter Nordbag, Vester SottrupPris for stand er 30 kr. Tilmelding til Mona Thomsen på tlf. 2066 6237

Skærtorsdag den 29. marts
kl. 10.00-15.00

Langfredag den 30. marts
kl. 10.00-15.00

på Nygade 13 ved 
Den Gamle Skomager 
Cafe & Pub i Gråsten

Der vil være mulighed for at købe 
sandwich, pandekager med is, softice, 
slushice, sodavand, øl og kaffe.

LOPPEMARKED I PÅSKEN

Kom og 

gør en god 

handel
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Rinkenæs Aftenskole

Tilbyder

BABYMOTORIK
VED LENE FRA MASSAGE BY FRIIS 
Vi arbejder med barnets motoriske udvikling via leg og barnets 
sanser. Vi skal svinge, rulle og slå kolbøtter. 
Der vil være aktivitet til alle børn uanset alder inden for 2-12 
måneder. Uanset motorisk udviklingstrin. Max 8 deltagere.
Vi starter onsdag den 4. april kl. 10-10.45
8 gange kr. 450,- Ahlmannsparken i Gråsten

EFTERFØDSELSTRÆNING 
OGSÅ VED LENE
Træningen er for mødre som har født mindst 6 uger eller 
mere inden holdstart. Vi vil fokusere på bækkenbund og 
generel træning, der styrker kroppen. Holdet tilpasses 
deltagerne. Babyer er naturligvis velkomne, enten de 
sover mens mor træner, eller de er med i træningen. 
Vi starter onsdag den 4. april kl. 11-11.45
8 gange kr. 450,- Ahlmannsparken i Gråsten
Vil du have styr på HÅR, MAKEUP & HUDPLEJEN nu hvor 
foråret nærmer sig, har vi et kursus med den dygtige 
kosmetolog Helene Z. Daabeck, der vil hjælpe dig med det.
Vi starter onsdag den 24. april kl. 19-21.30
6 gange kr. 680,- på Rinkenæs skole

TILMELDELSE på 7465 1187 eller post@aftenskolerne.com

GRÅSTEN HANDELSSTANDS
JUBILÆUMSFOND AF 1959

af ovennævnte legats midler vil der 
kunne uddeles legater.

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

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

Ansøgningen bilagt kopi af eksamensbeviser og 
oplysning om økonomiske forhold fremsendes 
SENEST ONSDAG DEN 1. APRIL 2018
til Gråsten Handelsstandsforening
Erik Witte
Sydbank Gråsten
Torvet 2, 6300 Gråsten
witte@sydbank.dk
Mrk. kuverten: Legat

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening
indkalder til

GENERALFORSAMLING
FREDAG DEN 6. APRIL KL. 18.00

I FOREDRAGSSALEN PÅ GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE

Dagsorden ifl g. vedtægter

Evt. forslag skal være formand
Lilian Kaad 2623 3343 i hænde

Senest den 1. april 2018

Mvh Gråsten Idræts- og gymnastikforening.

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

ALTLETIK FOR BØRN
Har du lyst til at udfordre dig selv i disciplinerne 

længdespring, løb, boldkast, kuglestød, spydkast 
og højdespring er atletik vejen frem.

Der er plads til både nybegyndere og øvede.
Vi giver dig mulighed for at få dig rørt på en sjov måde 

sammen med andre og mulighed for at konkurrere mod dig 
selv i form af, gennem træningen, at forbedre dine personlige 

rekorder I løbet af sæsonen er vi med til diverse stævner.
Hilsen fra Else, Egon, Karuna, Nicolaj

START:
TIRSDAG DEN 3. APRIL KL. 17.00 -18.00 
I GRÅSTEN SKOLES GYMNASTIKSAL

Derefter trænes der om mandagen på 
Stadion ved Gråsten skolen fra kl. 17.00 – 18.30
Mandag den 9. april er vi også i gymnastiksalen.

Kontingent kr. 375,- inkl. stævnegebyrer.
Dog bliver der en egenbetaling for de børn som 

deltager i Landsmesterskaber for børn på kr. 250,-

ATLETIK/
IDRÆTSMÆRKET 

FOR VOKSNE
På stadion ved Gråsten skole

Idrætsmærket er en prøve der består af 3 dele.
En atletik del, en formprøve og en udholdenhedsprøve
Damer: Start mandag den 30. april kl. 19.00 – 20.00
1. gang mødes vi i gymnastiksalen på Gråsten Skole

Derefter mødes vi på stadion ved Gråsten Skole
Herrer: Start 9. maj kl. 19.00 på stadion
Kontingent kr. 200,- inkl. idrætsmærket.

Der er 8 km gang i Gråsten skov eller 20 km cykeltur 
den 6. juni med afgang fra hallen på Johs. 

Kochsvej kl. 19.00
Tilmelding til alle holdene foregår via vores 

hjemmeside – www.gig-graasten.dk 
hvor der også betales.

Du er velkommen til at møde op et par gange 
og prøve, inden du tilmelder dig på holdet

Besøg Sønderborg Gardens 
Loppemarked

Lørdag d. 7. april 
kl. 9-16

i Hønsehuset
Dybbøl Bygade 4A

Det lille Teater, Gråsten 1972-2018 46 år med teater

Ungdomsgruppen opfører

”Violas besættelse”
Af. Amalie Hassing

Instruktør: Hanne I. Clausen
Torsdag den 19. april kl. 19.30 premiere

Fredag den 20. april kl. 19.30
Lørdag den 21. april kl. 19.30

Søndag den 2 2. april kl. 15.00 og 19.00

Billetpriser: Voksne kr. 70 Børn kr. 40
Billetbestilling:www.lilleteater.dk eller 74 65 37 67

Der indkaldes hermed til 

GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 26. april kl. 18.00 

i Ahlmannsparken
Dagsorden i� g. vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Godkendelse af budget.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år).

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på 
valg i lige år, 3 medlemmer i ulige år.

8. Valg af en suppleant.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Tilmeldingsliste ligger i klubben

HUSK
* Forslag som ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling skal være 

indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger 
inden generalforsamlingens afholdelse.
* Indkomne forslag OG det reviderede 

regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen 
senest en uge før generalforsamlingen.

Gråsten får ny hjertestarter
Af Gunnar Hat tesen

Lions Club Broager-
Gråsten overrakte for-
leden en hjertestarter 

til Gråsten Frivillige 
Brandværn.

Der er hvert år 3.500 
mennesker, der falder om 

med hjertestop i Danmark 
uden for et hospital.

I dag overlever cirka 
10 procent et hjertestop 
uden for hospital, mens 

tallet i 2001  kun var cirka 
fire procent. Det skyldes 
blandt andet udbredelse af 
hjertestartere. ■

Eli Hjort-Pedersen, der er 
vicepræsident i Lions Club 
Broager-Gråsten, Anders 
Vollesen, Lions Club og 
Kim Thomsen og Thorkild 
Kristensen fra Gråsten 
Frivillige Brandværn ved 
overrækkelsen af hjer-
testarteren, ved Gråsten 
Brandstation. Foto Søren Gülck

1 3



Torsdag den 19. april kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Gråsten

General 
forsamling

Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

Gæst i år 

Anette Prehn

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

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

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er vært med kaffe og kage.

Efter generalforsamling foredrag 
ved Annette Prehn

  

13. april Rock Nalle Trio

 9. maj Sussi & Leo

 8. juni Bakkesangerinden 
 Anette Oxenbøll

 6. juli Nice Little Pinguins

17. aug. Anna David

14. sept. Kalles Store  
 Trommeshow

GRATIS 
underholdning

PRÆSENTERER 
på Torvet i Gråsten

ALLE SHOWS fra kl. 17.15 til 18.00

Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Forår 2018
Fodbold for alle

Årgang Trænere Telefon Tidspunkt Start

U7 og U8 pi/dr.
årgang 2010/ 11 

Christian Petersen
Kenneth Hansen
Oskar Franson
Karoline Franson
Jakob Lauritsen

21330350
26142204

24240601

Onsdag
17.00 – 17.45

Onsdag
11. april

U8 – U10 piger 
årgang 2008-10

Michael Lentfer Jensen
Claus K. Hansen

40883618
23261986

Mandag og onsdag
16.30 – 17.30

Onsdag
4. april

U9 – drenge Christian Teichert
Keno Lange

60472737
53219700

Tirsdag og torsdag
17.30 – 18.30

Tirsdag
3. april

U10 - drenge
årgang 2008

Allan Venderby
Thomas Kleinschmidt

61742365
21686067

Tirsdag og torsdag
17.15 – 18.15

Tirsdag
3. april

11, drenge
årgang 2007

HC Sahl
Martin Blindbæk
Rasmus Nissen

23677045
51241464
22232910

Tirsdag og torsdag
17.30 – 18.30

Tirsdag
3. april

U11, piger
årgang 2007

Martin Tambor
???

51513789 Mandag og onsdag
17.00 – 18.30

Onsdag
21. marts

U12, drenge
årgang 2006

Michael Jessen
Kim Møller

22524610
29927651

Mandag og onsdag
17.00 – 18.30

Mandag
9. april

U12, piger
årgang 2006

Martin Tambor
?????

51513789 Mandag og onsdag
17.00 – 18.30

Onsdag
21. marts

U13, drenge
årgang 2005

Michael Schlüter
Søren Burmeister 20372147 Tirsdag og torsdag

17.30 – 19.00
Tirsdag
27. marts

U13, piger
årgang 2005

Thomas T. Jørgensen
Finn Hansen

21771966
51283115

Mandag og onsdag
17.00 – 18.30

Onsdag
21. marts

U14, drenge
årgang 2004

Bo Hagge
Ole Sørensen

22922897
29929994

Tirsdag og torsdag
17.00 – 18.30 Er i gang

U14, piger
årgang 2004

Carsten Nielsen
Thomas Christensen

40870681
51271050

Mandag og onsdag
18.00 – 19.30

Onsdag
21. marts

U15 - 16, dr. årgang 
2003, 2002 og 2/2 
af 2001
i samarb. med BUI

Bo Mortensen
Bo Franson
Anders Mortensen +
BUI træner

28779806
24816339
30864685

Torsdag i Gråsten
tirsdag i Broager
17.30 – 19.00

Er i gang

U15, piger
årgang 2003

Carsten Nielsen
Thomas Christensen

40870681
51271050

Mandag og onsdag
18.00 – 19.30

Onsdag
21. marts

U 17 og U19 dr.
Årgang 2001 - 1999

Henrik E. Olsen
Michael Jessen

25698016
22524610

Tirsdag og torsdag
19.00- 20.45 Er i gang

U – 16 til 18 piger
Årgang 2002 - 2000 
og 
2/2 af 1999 

Mogens Hansen 61316142 Mandag og onsdag
18.15– 19.30

Mandag
26. marts

Seniorherrer
Carsten Kock
Søren Lyager
Michael Jessen

20217716
29805975
22524610

Tirsdag og torsdag
19.00 – 21.45 Er i gang

Seniorkvinder
født 1998 el.tidligere Mogens Hansen 61316142 Mandag

19.30 – 20.45
Mandag
26. marts

Old boys +32år
Superveteraner
+ 45 år

Steff an Matthiesen
John W. Petersen

20424670
60673877

Søndag 
10.00 – 11.15
Kamp tors. el. ons.

Træner hele 
året

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2 , Gråsten 
Til evt. nye medlemmer:
Det er uden forpligtigelse at træne med i 14 dage for at se, om klubben/ holdet er 
noget for dig.
På klubbens vegne. 
Mogens Hansen – formand 61316142
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Pålækker

Svinekam med ben
Ridset

Kærgården

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

SPAR OP TIL

SPAR 9,00

SPAR OP TIL 21,95

SPAR 7,00

TIL 2 PERS.

SPAR 9,95

200 gr.

995

Pr. ½ kg

1295

Royal Greenland
DYBFROST
150 gr. rejer eller
400 gr. fi skefi letter

Graasten salater
Flere varianter

Schulstad Solsikke 
rugbrød
950 gr.

Skrabeæg
10 stk.

150 gr.

1000

1200
Str M/stor

1295

Pr. pk.

2500 5995

Påske
platte

Max. 4 pk. pr. kunde

HUSK LUKKET Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag

TIL 2 PERS.

4500

Børne 
påskeplatte

Broager

SuperBrugsen Broager  tlf. 73 44 15 00Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
onsdag den 28. marts 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

2 pk.

2500

Auktionshus har vind i sejlene
Af Lene Neumann Jepsen

For et år siden åbnede 
Campen Auktioner sin 
filial i Broager og for-
retningen med netauk-
tioner vokser støt.

Lars Berthelsen, daglig le-
der af Campen Auktioner 
Syd, ser med glæde tilbage 
på det sidste år.

”Vi startede fra nul og 
har nu ca. 200 til 250 lots 
på auktion hver uge. Det 

bliver stadig flere og flere, 
så vi er meget tilfredse”, 
fortæller Lars Berthelsen. 

”Vores auktioner kører 
én uge ad gangen og slut-
ter altid onsdag aften. 
Hver tirsdag og torsdag 
er der mulighed for at 
komme til gennemsyn 
af de auktioner vi har på 
nettet”, siger den lageran-
svarlige Jesper Heuck.

Alle kan sælge og købe
Det er typisk overskud af 

varelager og butiksluk-
ninger der sælges på auk-
tionshusets hjemmeside, 
men også private, der fx 
har et dødsbo, de gerne vil 
sælge.

Det koster 100 kr 
uanset varens værdi, at 
sælge igennem Campen 
Auktioner. 

”Sælger skal ikke røre 
noget. Vi tager billeder, 
laver beskrivelse og gør 
det nemt og bekvemt for 

sælger”, forklarer Lars 
Berthelsen og tilføjer:

”De fleste får blod på 
tanden, når de har solgt 
deres første lot gennem 
os”.

Al handel foregår på 
Campen Auktioners 
hjemmeside, der har 
50.000 besøgende om 
ugen. Der er ingen kon-
tantsalg i filialen. Til gen-
gæld afholdes der engang 
imellem fysiske auktioner 
på adressen i Broager.

”Vi er i gang med at 
planlægge en auktionsdag 
i løbet af foråret. Det er 
et stort arrangement med 
ca. 800 besøgende”, siger 
Jesper Heuck.

I 2017 havde Campen 
Auktioner materialer 
fra Spejdernes Lejr i 
Sønderborg, som et af 
deres helt store projekter. ■

Lars Berthelsen og Jesper 
Heuck hjælper med at 
rådgivning og erfaring, når 
folk vil sælge deres ting.

 Foto Lene Neumann Jepsen

Pæn fremgang i 
Røde Kors
Af Gunnar Hat tesen

Omsætningen i Røde Kors 
genbrugsbutik i Broager 
er steget med 10 procent 
i 2017.

Det oplyste formanden, 
Knud Hviid, på general-
forsamlingen i Røde Kors 
Broager afdeling.

På generalforsamlingen 
blev Knud Hviid genvalgt 
som formand.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Elin Lunding, Else 
Schmidt og Birte Refsgård.

I bestyrelsen sidder des-
uden Elin Lunding som 
næstformand, Gunnar 
Andsager som kasserer, 
Anne Margrethe Jensen 

og Else Smidt og Birte 
Refsgård som sekretær.

Som suppleanter blev 
Birgit Hviid genvalgt og 
Hanne Lykke Lindbæk 
nyvalgt.

Støtte
Der er givet støtte til lo-
kale aktiviteter i form af 
julepakker, familiecamp 
og 1-dags udflugter.

Besøgstjenesten ledes af 
Else Schmidt. Man var 
glade for samarbejdet 
med Gråsten omkring 
besøgstenesten.Nørklerne 
havde i 2017 solgt for 
13.000 kr. De er glade for 
at være i nye lokaler på 
Broagerhus. ■

Stjal sofa
Fra et sommerhus i 
Vemmingbund er der 
stjålet en Wegner sofa, 

to lænestole og en 
fodskammel. ■
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MANGLER 
DU PLADS?
Sønderjyllands største 
boxudlejning
- nu mere end 300 boxe!
Opbevaring og deponering 
for private og erhverv til 
konkurrencedygtige priser på 
en tryg og hensigtsmæssig 
måde i isolerede og frostfri 
a� åselige rum fra 6 - 50 m3

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

Sogneeftermiddag
Torsdag den 5. april

kl. 13- 16
i præstegården
Påskefrokost
Tilmelding til

Sv. Aage 23 98 96 36

Langt liv som 
dyrlæge
Dyrlæge Gregers Høilund 
Carlsen (Kido) fortalte 
på generalforsamlingen i 
Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland om sit liv 
lange liv som dyrlæge på 
Broagerland og et liv som 
dyrlæge i Kenia i 5 år.

Kido fortalte om mange 
sjove episoder i sit liv, 
bl.a om århundredets 
snestorm omkring årski-
fet 1978/1979, hvor han 

blev kaldt ud på besøg på 
Roigård.

På grund af snestormen 
kunne han ikke komme 
frem, så han fik Tage 
Stolberg til at køre ham i 
en gummiged. Efter 1½ 
times kørsel måtte både 
Tage Stolberg og Kido 
konstatere, at de var kørt 
vild på Broagerland og 
ikke vidste, hvor de var 
henne. ■

Stærk interesse 
for lokalhistorie
Af Gunnar Hat tesen

På Broagerland er der 
en stærk interesse for 
lokalhistorie.

På generalforsamlingen 
forleden i Lokalhistorisk 
Forening for Broagerland 
deltog 56 medlemmer.

Formanden Carl Jürgen 
Bock berettede om et 
travlt år efter flytnin-
gen fra Annasminde til 
Broagerhus.

Kassereren Poul Brock 
Larsen fremlagde regn-
skabet for 2017, som var 
revideret og godkendt af 
revisorerne.

Christan Frederiksen 
fremlagde arkivets regn-
skab for 2017, som viste 
indtægter på 37.170,45 kr. 
og udgifter på 52.560,50 
kr. Underskuddet på 
14.643,05 kr. skyldes 
omkostningerne ved flyt-
ningen fra Annasminde til 
Broagerhus. 

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Carl Jürgen Bock, 
Hans Valdemar Moldt og 
Helga Simonsen.

Rolf Hansen blev gen-
valgt som suppeant.

Andreas Andresen 
blev genvalgt som 
bilagskontrollant. ■

Brdr. Olsen trykkede den af på scenen
Af Gunnar Hat tesen

Det var et populært valg, 
da brødrede Olsen under-

holdt på garantmødet i 
Broager Sparekasse.

Foran 670 garanter sang 
de de gode gamle sange, 

og det faldt i god jord hos 
garanterne, som gav de 
populære brødre taktfaste 

klapsalver og stående 
ovationer. ■

Brødrene Olsen hittede på garantmødet i Broager-Hallen. Foto Jørgen Terp 

Broager Sparekasse får rekordoverskud
Af Gunnar Hat tesen

670 garanter deltog i 

Broager Sparekasses 
garantmøde i Broager 
Hallen.

De hørte en meget til-
freds sparekassedirektør 
Lars Christensen, som 
fortalte om et rekord-
overskud på 24,5 mio. kr. 
Det er det bedste resultat 
nogensinde i Broager 
Sparekasses 173 år lange 
historie.

Formanden, dyrlæge 
Peter Johannsen, omtalte 
den økonomiske vækst på 

2,1 procent i 2017. Det er 
den højeste i 10 år.

Han slog den optimisti-
ske tone an, og pegede på, 
at de 180.000 jobs, som 
blev tabt under finanskri-
sen, er blevet genvundet. 
Der kommer i gennemsnit 
3,-4.000 til hver måned.

Det var Peter Johannsen 
sidste beretning som for-
mand, da han falder for 
sparekassens alderregel.  ■

670 garanter deltog i Broager Sparekasses garantmøde. Foto Jimmy Christensen
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Egernsund
Havnevej

En super spændende villa i 3 plan med skønne udsigtsterrasser og balkoner fra hver etage.
En super spændende villa i 3 plan med skønne udsigtsterrasser og balkoner fra hver
etage. Villaens høje placering giver virkelig en flot udsigt fra lle 3 etager. Derudover
er der en meget hyggelig baghave med en stor læterrasse. Villaen fremstår i en me-
get velholdt stand med værelser og opholdsrum i lyse farver. Der hører til ejendom-
men en ekstra grund på vandsiden, hvor der befinder sig en bådebro, hvor der vil

være mulighed at have en båd liggende. Udover den flotte placering, udmærker
ejendommen sig også ved de fine parkeringsforhold og de gode praktiske udebyg-
ninger der medfølger.

K
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n
5
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3

d
1973

C
Energi

VILLA

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.163
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.060/7.589
Sag: 703-01087 Tlf: 74441698
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HELÅRSGRUND

Kontantpris 240.000
Ejerudgifter pr. md. 465
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 1.222/981
Sag: 703-01225 Tlf: 74441698

Gråsten
Gl Aabenraavej

Stor byggegrund i familievenligt område
En stor 1.188 m2 helårs-byggegrund, be-
liggende i nordøstlige ende af Gråsten.
Grunden er beliggende i rolige omgivelser
tæt på Gråsten Slot og den nydelig Slots-
have, der fører ud i Statsskoven

NYHED
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VILLA

Kontantpris 2.595.000
Ejerudgifter pr. md. 2.618
Udbetaling 130.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 11.761/9.853
Sag: 703-01234 Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrhøj

Utrolig energivenlig 200 m2 bolig!
Her er en helt fantastisk bolig, opført i
2011 med solceller, jordvarme og flere
energivenlige tiltag, der bidrager til et
varmeforbrug omkring 0 kr. årligt! Alt
dette på en skøn beliggenhed!

NYHED
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Energi

VILLA

Kontantpris 845.000
Ejerudgifter pr. md. 1.275
Udbetaling 45.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.865/3.236
Sag: 703-01215 Tlf: 74441698

Gråsten - Kværs
Nørretoft

En nem familievilla
Her er en pæn og velholdt familievilla, be-
liggende for enden af en blind villavej. Vil-
laen har en god indretning med et stort
køkkenalrum i gode lyse farver og 3 fine
værelser En virkelig god "starterbolig"

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi oplever fortsat stigende køberinteresse i Gråsten - måske er det netop din bolig, de venter på!
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Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

I/S Vester Sottrup Vandværk
afholder

Ekstraordinær 
generalforsamling

Mandag den 16. april kl. 19.00
på Forsamlingsgården Sundeved 

(krostuen)

Med dagsorden i overensstemmelse med 
beslutning på den ordinære generalforsamling

Dagsorden
Vedtagelse af ændring af organisationsform fra 
I/S til a.m.b.a. med heraf a� edte nye vedtægter

Telefonisk tilmelding senest den 12. april 
på tlf. 7446 7864

De nye vedtægter kan 
ses på www.vestersottrup-vand.dk

Bestyrelsen

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

BovAvis

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

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

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

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

Vi er hjemme ved 22-tiden.

2. påskedag
mandag den 2. april 

Bremen
Ud� ugt til

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

Nøffelskov Festival 
stopper
Af Gunnar Hat tesen

Nøffelskov festival 
stopper, fordi Skov- og 
Naturstyrelsen ikke vil 
give tilladelse til, at skoven 
kan bruges til festival i 
dyrenes yngleperiode, 
som strækker sig fra 15. 
marts til 15. juli.

Det ærgrer festival-
udvalget, som består af 
Roland Knudsen, Lars 

Dorf, Henrik Brag og Jens 
Markvardsen.

Nøffelskov festivalen blev 
startet af lokale ildsjæle, 
der kunne se at det anlæg 
der bestod af sheltere, am-
fiteater og bålhytte, kunne 
danne rammen om en 
hyggelig lokal festival.

Den første festival løb af 
stablen i 2010, og der har 
siden hvert år i maj været 
festival i Nøffelskoven. 
Skoven er med tiden 

vokset op, og er blevet en 
smuk lille naturperle, som 
er godt besøgt.

"Vi kan af praktiske 
grunde desværre ikke 
flytte festivalen til hverken 
før eller efter de datoer, 
og må derfor konstatere, 
at sidste festival i skoven 
blev afholdt i 2017", siger 
Roland Knudsen. ■

Ur og 
smykker
En tyv knuste forleden en 
rude i en villa i Blans.

Han rakte hånden ind og 
fik fat i nogle smykker og 
et ur. ■

Håndsrækning fra 
Røde Kors Sundeved
Af Pia Koch Johannsen

Margit Schlosser 
blev nyvalgt, da Røde 
Kors Sundeved holdt 
generalforsamling.
De 40 fremmødte valgte 
to nye revisorer, Eluf 
Nielsen og Birgit Hell.

Røde Kors butikken i V. 
Sottrup er den synlige af 
aktiviteterne i Røde Kors 

Sundeved. Det er her over 
20 frivillige med stor flid 
og ihærdighed modtager, 
sorterer, klargør både 
møbler, nips, køkkengrej 
og tøj, så det fremstår flot 
og indbydende til videre-
salg. Det sociale er også 
her i højsædet, ligesom det 
er i aktiviteterne besøgs-
tjeneste, telefonstjerne og 
nørklegruppen.

”Vi arbejder på at starte 

Familienetværket op. En 
aktivitet, som andre ste-
der giver mange børn og 
forældre gode oplevelser, 
nyt mod og nye sociale 
relationer. Vi har derfor 
brug for nye frivillige til 
denne spændende akti-
vitet ”fortæller formand 
Bodil Jacobsen.

Genbrugsbutikkens 
overskud bliver fordelt 
med 50.000 kr til udsatte 

familier og især børn i 
Hvide Rusland, 50.000 
kr. til familier i Kenya og 
50.000 kr. til sundheds-
klinikkerne i Aarhus og 
København.

Mange lokale får sær-
lig glæde af Røde Kors 
Sundeveds penge, idet der 
op til jul uddeles julekurve 
til familier og enlige, der 
har brug for en økono-
misk håndsrækning og 
juleposer til ældre, under 
mottoet ”Vi tænker på 
dig”. ■

Generationsskifte i Ullerup
Af Pia Koch Johannsen

Bakkensbro Aktivitets- 
og Kultur Center skifter 
udvalgsformand.
Johannes Reimer Hansen 
har siden opstarten siddet 
som udvalgsformand for 
B.A.C.K, der er et udvalg 
under Avnbøl-Ullerup 
Landsbylaug. 

Nu giver han formands-
posten videre til Dorthe 

Strange Nielsen, der det 
seneste år har siddet i 
landsbylauget

Dorthe og hendes mand 
Jesper flyttede til Ullerup i 
juli 2016. 
”Jeg glæder mig til udfor-
dringen og til at besøge 
de mange foreninger, der 
er tilknyttet. Johs er på 
nuværende tidspunkt ved 
at sætte mig ind i tingene. 
Jeg går med nogle ideer 

om, hvordan vi kan op-
timere brugen af skolen. 
B.A.K.C. er inde i en po-
sitiv udvikling, der er dog 
stadig et stort udviklings-
potentiale” siger Dorthe 
Strange Nielsen. ■

Dorthe Strange Nielsen er ny 
udvalgsformand for 
Bakkensbro.

NYBØL 
VANDVÆRK

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 10. april kl. 19.00
I NYBØL KLUBHUS

Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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Hørt i byen
97-årige Sven Kjems 
er efter 70 år i Gråsten 
flyttet til Dansk 
Alderhjem i Flens borg. 
Han er oprindeligt 
født og opvokset i 
Harreslev, og har gået 
i skole i Flens borg, 
og har ønsket at til-
bringe sine sidste år i 
barndomsbyen.

20-årige Christopher 
Bruhn er for tiden på 
en to måneders rund-
rejse i Australien. Han 
afsluttede i sommer 
sin studentereksamen 
og tjente penge til 
rejsen ved at arbejde i 
Lagkagehusret.

Mandag aften 26. 
marts  kan seere i hele 
landet gå på opda-
gelse på Danmarks 
første EU-certificerede 
kvalitetsvandresti 
- Gendarmstien fra 
Skovby på Als til 
Padborg. Det kan de 
hjemme fra lænestolen, 
idet TV-stationen DK4 
sender to udseendelser, 
som blev optaget sidste 
sommer.

De to frisører, Dan 
Sparvath Jørgensen 
og Ulla Petersen, 
Garagen i Gråsten, 
tænker på andet end 
hår. De er nemlig også 
miljøbevidste og har 
modtaget et sølvdiplom 
fra ProjectZero for 
deres energirenovering 
i salonen.

Det Gamle Apotek i 
Gråsten genåbnede 
i weekenden, og de 
glæder sig til et travlt 
sommerhalvår.

Egernsunds Udvik-
lingsråd holdt forleden 
inspirationsaften på 
Den Gamle Skole. 
Borgerne havde mange 
gode ideer og forslag 
for byens fremtid. ■

Busrejse til 
Læsø og Skagen
Onsdag den 6. juni til
Lørdag den 9. juni 2018
ONSDAG DEN 6. JUNI
Efter opsamling kl. 8.00 i Gråsten kører vi med bus op 
gennem Jylland til Rold Gl. Kro, hvor vi spiser middagsmad.
Vi kører videre til Aalborg, hvor vi ser nogle 
af byens seværdigheder. 
Efter sightseeing i den nordjyske hovedstad kører 
vi videre til indkvartering på vores dejlige hotel, som 
ligger i Tylstrup syd for Sæby,Her spiser i aftensmad.

TORSDAG DEN 7. JUNI
Efter morgenmad kører vi over Sæbytil Frederikshavn, 
hvor vi sejler til Læsø med de specielle tangtage. 
Sejlturen varer 1½ time. Læsø er den største ø i Kattegat.
Ved Vesterø Havn møder vi vores lokalguide, som tager os med rundt på den dejlige ø. 
Han vil gøre os klogere på øen og dens historie. 
Vi besøger Læsø Saltsyderi. På Læsø besøger vi desuden Museumsgården.
Vi besøger Vesterø Kirke og Østerby inden vi tager færgen tilbage til 
fastlandet og kører retur til hotellet for at spise aftensmad.

FREDAG DEN 8. JUNI
Efter morgenmad kører vi til Skagen, 
og kører forbi Råbjerg Mile, Vippefyret, 
Det Hvide Fyr og Det Grå Fyr. Vi kører mod Grenen 
og det sidste stykke ud til Grenens spids med Sandormen, 
Her kan vi være to steder på en gang - nemlig både i Skagerak 
og Kattegat, da det er her, de to have mødes.
Vi besøger Holger Drachmanns Grav. inden vi kører til 
Skagens by, hvor vi ser havnen og slentrer en tur i byen på egen hånd. 
Herfra kører vi til Gammel Skagen med de � otte gule Skagenshuse med røde tage. 
Vi ser Den Tilsandede Kirke, som sandede til i 1795. I dag står kun tårnet tilbage.

LØRDAG DEN 9. JUNI
Vi kører til Hirtshals, som ligger lige ud til Tannis Bugt. 
Hjemturen går over Viborg efter at en dejlig ferie på 
Toppen af Danmark er forbi.

Pris kr. 3.698,- pr. person i dobbeltværelse. 
Tillæg for enkeltværelse kr. 450,-
Med i prisen ophold i dobbeltværelse, 
3x morgenmad, 4x middag, 
ud� ugter til Læsø og Skagen,
tur til Sandormen og entre på museer.

Gråsten Avis Bov Avis og Gråsten Rejser 
i samarbejde med Quorps Busser, 

som er teknisk rejsearrangør.
Rejsegarantifonden nr. 2799.

Tilmelding til mail@quorpsbusser.dk 
eller tlf. 7465 0850

BovAvis

Gourmetkok fortalte om sit liv
Gourmetkok Jens Peter 
Kolbeck, Gråsten, fortalte 

forleden ved et foredrag i 
FOF i Ahlmannsparken 

om sit liv, hvor han altid 
har været på stikkene 

for at tilberede det yp-
perste af det ypperstye for 
feinsmeckere.

En tallerken har aldrig 

forladt den 71-åriges 
hånd, uden der var gjort 
en 100 procent indsats 
for at levere en særlig 
smagsoplevelse.

Unge Kolbeck stod i lære 
på Hotel Dagmar i Ribe 
og har været på nogle af 
de fremmeste restauranter 
i Europa og USA, deri-
blandt seks trestjernede 
Michelin restauranter i 
Frankrig. ■ 

 Foto Søren Gülck

Engelbrecht 
genopstillet
Forhenværende skattemi-
nister Benny Engelbrecht 
er blevet genopstillet 
som socialdemokratisk 
folketingskandidat 
Sønderborg-kredsen.
Dermed er partiets 
47-årige finansordfører 
fra Adsbøl klar til at 
tage fire år mere som 
folketingsmedlem.
”Det har aldrig været 
vigtigere end nu, at vi står 
sammen i Sønderjylland. 
Det gælder på tværs af 
kommuner og på tværs 
af partier. Senest ser 
vi med placeringen af 
nyoprettede statslige 
arbejdspladser, på dyre 
adresser i København, at 
selv når det er besluttet, 
at nye arbejdspladser skal 
placeres i provinsen, så 
sker det ikke. Det vidner 
om, at det er vigtigt, at 
sønderjyderne stemmer 

på kandidater der bor i 
landsdelen ved det kom-
mende valg. For så kan vi 
råbe op i tide, inden den 
slags skæve beslutninger 
træffes”, sagde Benny 
Engelbrecht med henvis-
ning til sagen om at det 
nyoprettede nationale ID-
center er blevet placeret i 
det centrale København.

Benny Engelbrecht 
har været medlem 
af Folketinget siden 
2007 og er medlem af 
Socialdemokratiets 
ledelse. Som et af de få 
folketingsmedlemmer er 
han ufaglært med lang 
erfaring fra arbejdsmar-
kedet. Til trods for det 
har han både udgivet 
bøger og har været mi-
nister. Engelbrecht blev 
valgt enstemmigt uden 
modkandidater. ■
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

MAD UD AF HUSET
Kontakt os for bu� et- eller menuforslag

Bu� et 
Alle dage
fra kl. 17.30-21.30

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

Lige ved
Zur Krone

Voksen
14,90 €

Børn t.o.m 10 år
7,00 €

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

HUSK: 
VI HAR 
ÅBENT 
HELE 

PÅSKEN

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 27. Hamburgerryg med aspargessovs/grøntsager

ONSDAG den 28. Paprikagullash med ris og asier

TORSDAG den 29. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 30. Mørbradbøf med champignonsovs

LØRDAG den 24. Dansk Bøf

SØNDAG den  1. Burger med pommes frites

MANDAG den  2. Stegt kyllingebryst med fl ødekartofl er og salat

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Kun 69,-

RENOVERINGSOPGAVER 
TIL LAVPRIS

 − Fra� ytningslejligheder

 − Ombygning af 
badeværelse & køkken

 − Maleropgaver

 − Brolægning & 
Ejendomsservice

FØR

EFTER

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

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

7,90€

Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

Nyform åbner ny butik i Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Kunderne stod fredag 
i kø foran butikken på 
Flensborgvej i Kruså, da 
dørene blev slået op til 
den nye, store og flotte 
Nyformbutik.
Der var masser af fordel-
agtige tilbud, og det fik 
kunderne til at strømme 
ind dagen igennem.

Kunderne blev budt på 
kringle, kaffe, chokolade 
og slik samt balloner til 
børnene. De mange kun-
der havde godt fyldte ind-
købsposer, inden de forlod 
butikken. ■

Kira Christensen, Bitten Sofie 
Jørgensen og Helle Nielsen er 
parat til at betjene kunderne 
i den nye Nyform i Kruså.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt



v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

FELSTED KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00
ved Oliver Karst.
Langfredag) den 30. marts kl. 10.00
Dansk/tysk gudstjeneste ved 
Oliver Karst/Ole Cramer
Påskedag, søndag den 1. april kl. 10.00
ved Oliver Karst. Kirkekaffe
2. påskedag mandag den 2. april kl. 10.00
ved Oliver Karst.

KLIPLEV KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 18.00
ved Michael Ravnholt Westh
Påskedag, søndag den 1. april kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00
ved Mai-Britt J. Knudsen
Langfredag den 30. marts kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen
Påskedag, søndag den 1. april kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen
2. påskedag mandag d. 2. april kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

BOV KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 11.00
ved Judith Nielsen Legarth
Påskedag, søndag den 1. april kl. 10.00 
ved Maria Louise Odgaard Møller
2. påskedag mandag den 2. april kl. 10.00
Familiegudstjeneste ved Maria 
Louise Odgaard Møller

KOLLUND KIRKE
Langfredag den 30. marts kl. 09.30
ved Maria Louise Odgaard Møller
Påskedag, søndag den 1. april kl. 10.00
ved Judith Nielsen Legarth
2. påskedag mandag den 2. april kl. 10.30
Tysk gudstjeneste ved Cornelia Simon

HOLBØL KIRKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 18.00
ved Kristian Ditlev Jensen
Langfredag den 30. marts kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen
Påskedag, søndag den 1. april kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen
2. påskedag mandag den 2. april kl. 14.00
ved Kristian Ditlev Jensen

Tak fordi du handler lokalt 

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Susana Calderón

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 16.232
LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00. Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, 

ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

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

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg

Tel. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Christoffer Brodersen 
& Jazzensemblet 

Søndag den 8. april kl. 16.00
i Kollund kirke

Oplev Christoffer Brodersen og Jazzensemblet 
fylde Kollund kirke med skiftevis glad traditionel 

jazz, og blide skønne musicalnumre.

En såkaldt vekselkoncert, som gruppen er blevet 
kendt for i Sønderjyske kirker. 

Billetter kr. 100 pr. stk. kan købes 
via www.bovsogn.dk og 
på Kirkekontoret.

KIRKEKONCERT Jazzkoncert i Kollund Kirke
Af Claus W. Levinsen

Christoffer Brodersen 
og Jazzensemblet fylder 
Kollund Kirke med glad 
traditionel jazz og blide 
skønne musicalnumre 
søndag den 8. april kl. 
16.00.
Det bliver en såkaldt "vek-
selkoncert", som gruppen 
er blevet kendt for i søn-
derjyske kirker.

Jazzensemblet består af 3 
lokale ældre herrer; Børge 
Thomsen fra Sønderborg 
på klarinet, Normann 
Günthner fra Tørsbøl)på 
trommer, Peter Brodersen 
fra Gråsten på kontra-
bas, og 2 yngre herrer; 
Søren Hulvei fra Aarhus 
på piano og Christoffer 
Brodersen fra København)
på guitar og banjo. 
Herudover har grup-

pen en yngre kvindelig 
sangsolist, Ditte Meisler 
fra København.

Gruppens første koncert 
blev spillet for 16 år siden 
i netop Kollund Kirke på 
foranledning af organist 
Anne Marie Henriksen, 
som bad den daværende 
"Vagns kvartet" om at lave 
en jazz-koncert i kirken.

Kvartetten supplerede 
repertoiret med nogle få 

musicalnumre, og i den 
anledning var det nød-
vendigt med ekstra mand 
på piano, som blev spil-
let af Søren Hulvei. Det 
bliver i 2018 pianistens 
sidste kirkekoncert med 
"Christoffer og jazzen-
semblet", da han ønsker at 
stoppe samme sted, som 
han begyndte.

Billetsalget er gået i gang 
på bovsogn.dk, men der 
kan også købes billetter á 
100 kr. ved indgangen. ■

Loppemarked i Grænsehallerne
Af Dit te Vennits Nielsen

2. påskedag slår 
Grænsehallerne atter dø-
rene op for et af de største 
loppemarkeder i Sønder-
jylland, og man forventer 
tusindvis af gæster

Loppemarkeder er 
enormt populære, og det 
gælder for alle ung som 
gammel. Det er en trend, 
der nu har varet ved i 
mange år og alt fra tøj, 

nips, møbler, brugsgen-
stande og samlerobjekter 
skifter ejermænd.

Det sjoveste ved et lop-
pemarked er at gå rundt 
og kigge på de mange ting, 
og så se om man ikke lige 
kan finde det helt rigtige. 
Ofte kan man "prutte-om-
prisen", og det er en sport 
for rigtigt mange men-
nesker at tage på loppe-
marked og finde et såkaldt 
"loppefund".

Halinspektør Dan 
Andresen fortæller, at så 
godt som alle standene 
i de tre grænsehaller er 
udsolgt, og personalet 
glæder sig til at tage imod 
de mange gæster, hvor der 
selvfølgeligt er sørget for, 
at der kan købes noget at 
spise og drikke. ■
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SÅ ER DET PÅSKE
Tilbuddene gælder fra d. 29/3 til og med d. 2/4
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Se hvordan

i butikken

VIND 
ET KÆMPE PÅSKEÆG

JR STADIL CANVAS HIGH
Sko til børn med velcroluk.
Markedspris 449,95

299,95
DIN PRIS

199,95
DIN PRIS

SIRIUS FOOTBALL PANTS
Træningsbukser til børn og voksen.
Markedspris op til 299,95

DICTE 17 JR
Softshell til børn. 
Markedspris 699,95

199,95
DIN PRIS

FREJA17 W
Dame sko.
Markedspris 399,95

99,95
DIN PRIS

ZÜRICH 17 JR
Softshell til børn. 
Markedspris 599,95

199,95
DIN PRIS

POWDER LITE JACKET
Jakke til herrer og damer.
Herrer str. M - XXL
Damer str.  S - XL
Markedspris 999,95

699,95
DIN PRIS

ASTRID 17 JR
Softshell til børn. 
Markedspris 599,95 249,95

DIN PRIS

KRISTINE 17 JR
Softshell til børn. 
Markedspris 699,95

249,95
DIN PRIS

JYTTE 17 W
Jakke med strik til damer. 
Markedspris 1199,95

399,95
DIN PRIS

NY FORM  Kruså
Flensborgvej 22
6340 Kruså

ÅBNINGSTIDER

Alle dage 10.00 - 18.00

SIGNE 17 W / SEBASTIAN 17 SR
Jakker til både ham og hende. Fåes i flere farver.
Markedspris 799,95

299,95
DIN PRIS

DAGSTILBUD 

HVER DAG 

HELE PÅSKEN

FØLG OS PÅ  
FACEBOOK

3



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

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

FREDERICIA
       fra kr. 1500,–*

Enkeltstyrke
Solbriller

       fra kr. 900,–*

Optik Hallmann Aabenraa
Tel: 74623470

Optik Hallmann Padborg
Tel: 74673070

Optik Hallmann Sønderborg
Tel: 74422300

  GRATIS 
     drybag +

undervandskamera

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

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

Med brilleglas af høj kvalitet 
fra tyskland

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

Hallmann_17010_Sommeraktion_Inserat_DK_266x75.indd   3 21.02.18   18:45

Solbriller med 
glidende overgang

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Weekendåbent 
efter aftale

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

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

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

Berømtheder til kvindeaften
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var fuldt hus til 
kvindeaftenen i Padborg 
Shopping.
Christina Hembo fra 
Christina Watches og 
Thomas Evers Poulsen 
holdt foredrag over for 150 
mennesker om deres liv og 
levned. I pausen var der 
modeshow arrangeret af  
Hermann & Sögaard med 
smykker fra Jensen-Ure-
Guld-Sølv og håropsæt-
ning fra Salon Søs. ■

Christina Hembo og Thomas 
Evers Poulsen stod i døren 
og tog imod de mange 
gæster til kvindeaftenen i 
Padborg Shopping

Borgerbal droppes i Bov
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov Sogns Ringrider-

forening har nyvalgt Kim 
Sørensen til bestyrelsen. 
Han afløser Anja Holm, 
der ikke ønskede genvalg.

Det skete på generalfor-
samlingen, der blev holdt 
på Bov Kro.

Sidste års ringridning gav 
et mindre underskud på 
8.250 kr., som dels skyldes 
en nyindkøbt pølsevogn 
og dels mindre opbakning 
til ringriderfesten.

Årets ringridning får 
flere nye tiltag. Lørdag 

bliver der arrangeret en 
skat turnering, og borger-
ballet lørdag aften sløjfes. 
Derimod lægges der flere 
kræfter i cykelringrid-
ningen fredag aften og 
ringridningen. 

Den nye bestyrelse består 
af formand Mads Larsen, 
kasserer Heidi Schmidt 
Pedersen og bestyrelses-
medlemmer Edel Larsen, 
Kim Petersen, Maria Mai 
Eskildsen, Camilla Mørck 
og Kim Sørensen. ■

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ 

OBS! MOBILNR. 25521217
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
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På gensyn - og velbekomme

hos grill house ved Brita Schmidt

Vi ses i

Maden er ikke længere 
væk end telefonen

Ring 74 67 19 10
- og den er klar til afhentning

- gir dig mange muligheder,
når du skal vælge en menu

Krusåcenter, Sønderborgvej 2

LOPPEHUSET-KRUSA.DK

Tlf. 3190 3029 / 2424 0701 / 2127 6577
Åbent alle ugens dage

fra kl. 10.00 - 17.00
www.loppehuset-krusa.dk 

loppehuset-krusa@outlook.dk

ÅBNINGSTIDER:
Fredag & lørdag kl. 11.00 - 01.45

Øvrige dage kl. 11.00 - 20.00

KRUSÅ BLOMSTER
ved Astrid Boilesen

Tlf.: 93 85 57 50

ÅBNINGSTIDER:
mandag-fredag kl. 10 - 17
samt lørdag kl.  9 - 13

Levering 
i hele 

området

Sønderborgvej 2, 6340 Kruså 
info@krusaablomster.dk

www.krusaablomster.dk  krusaablomster
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arrangerer

Mindehøjtidelighed og
Kransenedlæggelse

ved mindestenen i
Gendarmhaven i Padborg

Mandag den 9. april 2018 kl. 10.00

Alle er velkomne

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne og
Dansk Told & Skatteforbund

afholder

Generalforsamling
Onsdag den 18. april kl. 19.00

på Oldemorstoft
Dagsorden ifølge vedtægterne

Dagsorden kan ses på www.bovhistorie.dk 

Forslag til behandling skal være 
formand H.C. Jørgensen i hænde senest 

8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der foredrag 
Dansk-tysk – aldrig mere en 18. april! 
ved fhv. chefredaktør Siegfried Matlok

Kaffe/te med kage kr. 40,-

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne

Hørt ved Lyren 
5. klasse på Kollund 
Skole har nået slutrun-
den i skolernes Høv-
dinge bolds tur nering. 
De skal nu spille lands-
mesterskab efter at 
have vundet både kom-
munemesterskabet og 
Jyllandsmesterskabet.

Vesterbæk Motocross 
Club holdt lørdag vin-
terturnering for langt 
over 100 kørere.

The Gun Room har 
med succes deltaget i 
en stor jagt- og outdoor 
messe i Odense.

Ejeren af Nyform-
kæden, Kurt E. Nielsen, 
har investeret omkring 
10 millioner kr. i den 
nye butik i Kruså.

Bente Nielsen er 
tiltrådt bestyrelsen i 
Nagel Danmark ApS 
valgt af medarbejderne 
i virksomheden.

Marie Kessler 
Johannsen, Pad borg, 
er blevet uddannet 
landmand fra Gråsten 
Landbrugsskole.

To mænd fra Marokko 
forsøgte forleden at 
stjæle en cykel på 
Aabenraavej ved 
Holbøl Mark. Det viste 
sig, at de opholdt sig 
illegalt i landet.

Efter selv at have været 
een af de 4 tovhol-
dere på Kvinde messen 
i Gråsten var Katrina 
L. Petersen inviteret til 
kvindeaften i Pad borg 
af en god veninde

Den slesvig-holstenske 
ministerpræsident, 
Daniel Günther (CDU) 
besøgte forleden Pad-
borg for at markere 
20-året for stiftelsen af 
Region Sønder jylland-
Schleswig.

LYRESKOV KROLF BOV
SÆSON 2018
Hærvejen 46, 6330 Padborg

3. april til 30. oktober
Der spilles tirsdage fra kl. 09.30 – 11.30

Deltagerbetaling for hele sæsonen kr. 
150,- betales ved start den 3. april. 

Tilmelding ikke nødvendig – kræver medlemskab af Ældre Sagen.
HUSK navneskilt fra sæson 2017.

Spørgsmål kan rettes til Kai Jürgensen 23 63 33 56.

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov Lokalafdeling

LOPPEMARKED 
i Grænsehallerne 

2. påskedag 

Den 2. april 2018  

fra kl. 10.00 – 16.00 

Entre kr. 10,00 

 
 

 

Leje af standplads via  

www.gransehallerne.dk 

kontakt venligst 

 
 
 

Harkærvej 13 – 6340 Kruså 
Tlf. 74 67 14 14 
kontor@gransehallerne.dk 

UDSALG
SPAR 50%
på alt i butikken

fra tirsdag den 3. april
til fredag den 13. april

Padborg Genbrugsbutik 
til fordel for børnene

Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
Vi ses

Tværgade 1B

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

Kæmpe forårs

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter

Oksekød*
7.- €

*750

Mandag- fredag

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00
Vi tager imod danske kroner

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Mellem ZOB 
og gågaden

Dansk 
menukort

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter
Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg 
Tlf: + 49 461 79776232 / mobil: +49 176 32327283
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VIND
EN CHOKOLADE

PÅSKEHARE

ALTID -50% PÅ ALLE VARER

SPORT OUTLET Kruså
Flensborgvej 16
6340 Kruså

ÅBNINGSTIDER I PÅSKEN
Torsdag - mandag 10.00 - 18.00

JR ZUBY SNEAKER
Børne sneaker.
Pris 400,-

-50%
Nu  200,-kun

PORTLAND SNEAKER
Sneakers til herrer.
Pris 450,-

-50%
Nu  225,-kun

W DEMIN SNEAKER
Sneakers til damer.
Pris 450,-

-50%
Nu  225,-kun

JUVA HOOD
Hoodie.
Pris 400,-

-50%
Nu  200,-kun

300 JACKET
Jakke til både herrer
og damer.
Pris 500,-

-50%
Nu  250,-kun

CANYON JACKET
Jakke til herrer.
Pris 800,-

-50%
Nu  400,-kun

W SIRI/ ULF RAIN SET
Regntøj til voksne.
Pris 1000,-

-50%
Nu  500,-kun

3-PACK SOCK
Fåes i grå, sort og hvid.
Pris 50,-

-50%
Nu   25,-kun

3-PACK FOOTIES
Fåes i sort og hvid
Pris 50,-

-50%
Nu   25,-kun
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Deltag i butikken

W SOFTPILE FLEECE
Str. XS - XXL
Pris 400,-

-50%
Nu  200,-kun
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NYHED

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Tak fordi du handler lokalt 

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

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

Klokkeblomsten i ny flot butik

Af Dit te Vennits Nielsen

Klokkeblomsten er flyt-
tet over på den anden 
side af gaden i Padborg 
Torvecenter.

Åbningen af den nye butik 
blev markeret fredag, hvor 
mange kiggede forbi for 
at gratulere butiksejer 
Pernille Hansen.

Det er blevet en større, 

flottere og mere indbyden-
de butik. Udover blomster 
sælger de ansatte læk-
kerier fra Summerbird, 
Carstens Thehandel og 
servietter og lys.

Pernille Hansen, der for 
tiden er på barsel, glæder 
sig rigtigt meget til at 
starte op igen. Her og 
nu er det hendes dygtige 
personale, der betjener 
kunderne. ■

Personalet i Klokkeblomsten 
er Lone Sonnichsen, 
Patricia Nielsen, Pernille 
Hansen og Sonja Lander.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Præmiespil i 
Bov IF Petanque 
Bov IF Petanque har holdt 
præmiespil på banerne i 
Padborg.

Der var påskevin til føl-
gende: Herbert Johansen, 
Dieter Greisen, Birthe 

Jørgensen, Lili Tychsen, 
Anne Grethe Jørgensen, 
Birthe Sørensen, Henning 
Kjellerup og Cecilie B. 
Hansen. ■

Nyvalg i Kollund
Af Frederik Johannsen

Kenneth Mikkelsen er 
valgt som ny kasserer 
i Kollund Borger og 
Ung doms forening. Det 
skete på KBU’s årlige 
generalforsamling.

Han afløser Henrik 
Sandager, der dog fortsæt-
ter i bestyrelsen. Ud trådte 
Ulrik Mogensen, der ikke 
ønskede genvalg.

Formanden René 
Johannsen omtalte i sin 
beretning de forskellige 
arrangementer i årets løb.

KBU var blevet bedt om 
at deltage i et cykelløb, 
som var arrangeret af den 
lokale Per Johannsen. 
KBU stod for salget af 
drikkevarer og pølser. 

René Johannsen betegne-
de 2017 som et succesrigt 
år for foreningen. 

Kassereren Henrik 
Sandager fremlagde regn-
skabet, der viste et pænt 
overskud som blev god-
kendt af de 18 forsamlede 
medlemmer. ■
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Dr. Bent Borg • Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Driftige kvinder styrer Kruså-Centret
Af Dit te Vennits Nielsen

Fire kvinder sørger 
for, at der atter er liv 
omkring Den gamle 
Metrobygning i Kruså.
Der er tre butikker i  
bygningen. Det er Lene 
Andersen fra Kontoret, 
Jette Broe Christensen 
fra Loppehuset og Astrid 
Boilesen fra Kruså 
Blomster.

På p-pladsen ved siden 
af ligger grill house", der 
netop i påsken for tre år 
siden flyttede fra hjørnet 
overfor Rema til den nu-
værende adresse ved siden 
af Loppehuset. 

"Vi giver den gas og 
arbejder alle henved de 50 
timer om ugen, og vi hjæl-
per alle hinanden, hvor vi 
kan", siger Britta Schmidt, 
Jette Broe Christensen 
og Astrid Boilesen 
samstemmende. 

Grill house
Brita Schmidt har drevet 
grillbar siden 1999. I star-
ten ejede hun Metrogrill, 
og for 15 år siden overtog 
hun grill house. Hun 
kan slet ikke forestille 
sig noget andet arbejde, 
og selvom hun er fyldt 
62 år, agter hun ikke at 
stoppe foreløbigt. Heller 
ikke selvom hendes mand 
Karsten er gået på efterløn.

Brita Schmidt er super 
glad for placeringen ved 
siden af Loppehuset.

"Kundegrundlaget er 

blevet endnu større, og bu-
tikkerne nyder rigtigt godt 
af hinanden", siger Britta 
Schmidt.

"Vi har alle - på nær 
Kruså Blomster - åbent 
alle ugens 7 dage, og der 
er noget at komme og 
kigge efter", tilføjer Brita 
Schmidt, som har succes 
med at sælge gyros taller-
kenen og hot dog.

Grill house nyder godt 
af de tre campingpladser, 
der ligger i nærområdet. 
Kunderne kan forudbe-
stille maden og det giver 
travlhed hos de 13 ansatte. 

Kruså Blomster
Kruså Blomster har 
fundet sit fodfæste siden 
Astrid Boilesen åbnede 
den hyggelige butik for et 
par år siden.

Astrid Boilesen er udlært 
butiksassistent og har haft 
med blomster at gøre de 
seneste syv år. Hun har 
tidligere haft en blomster-
butik i Flensborg.

Hun har bestemt ikke 
fortrudt, hun åbnene butik 
i Kruså.

"Jeg leverer stadig blom-
ster til de to hospitaler 
i Flensborg og også til 
tankstationer, og så har 
jeg en aftale med Holbøl 
Brugs. Jeg leverer alle for-
mer for blomster, kranse 
og opsætninger til kirker 
i lokalområdet, så jeg har 
rigeligt at lave", fortæller 
Astrid Boilesen, der har 
formået at opbygge en 
stabil kundekreds. Hun 
har nogle gode hjælpere, 
som hun kan trække på, 
når arbejdspresset bliver 
for stort.

Kontoret
Lene Andersen har haft 
Kontoret  i 3½ år. Det var 
lidt af en tilfældighed, 
hun startede op, for hun 
var ansat som bogholder 
i et norsk firma i Kiel, 
men da firmaet flyttede til 

Hamborg, ønskede hun 
ikke at flytte med.

Ved siden af driver Lene 
Andersen en vognmands-
forretning sammen med 
sin mand Kaj. Firmaet har 
2 biler.

Hun er kendt i Kruså, 
da hun i 10 år fra 1984 
til 1994 havde taxi i det 
gamle Bov Taxa.

På Kontoret er der ud 
over Lene Andersen en 
deltidsansat og 2 servitri-
cer til weekend arbejde.

Lene og Kaj Andersen 
tager gerne på ferie et par 
gange om året, og tiden 
går desuden med arbejde, 
regnskaber og

lejlighedsvis besøg hos 
deres søn, svigerdatter og 
barnebarn i København.

Loppehuset
I Loppehuset kan man 
næsten ikke får armene 
ned, for der er ventetid 
på reoler og gulvpladser, 
så omsætningen går 
strygende.

"Tyskerne er vilde med 
loppemarkeder, og hos 
os kan man finde alt 
lige fra småbitte ting, til 

nips, porcelæn, møbler 
og tøj samt meget, meget 
mere", fortæller Jette Broe 
Christensen, der sammen 
med sin mand Agner fik 
idéen til Loppehuset.

I indgangspartiet til 
Loppehuset er det muligt 
at få sin spille lyst sty-
ret ved en af de mange 
spilleautomater.

Hvis man trænger til et 

boost, kan man benytte 
en af de tre sole fra Medo 
Sun, som også hører til 
bygningen. 

Den ene sol er helt 
almindelig, mens de to 
andre, som noget helt nyt 
giver lysterapi med stråler, 
som fra den rigtige sol. 

Jette Broe Christensen 
tager sig af den daglige 
drift i Loppehuset, men 
henter hjælp ved familien, 
hvis det er nødvendigt. ■ 

Forårs-
start

i Freienwill!

Nattefrost og forårsblomster - går det?
Vældig godt, når man vælger de rigtige planter. 
Nattefrosten skader f.eks. ikke pudestauder. 
Heller ikke hornvioler, forglemmigejer, tusindfryd og 
løgplanter tager skade af lidt frost.
For alle andre gælder det:
Stil dem ind til husvæggen og dæk dem til med vlies, 
hvis der kommer frost.

Nu skal man 
beskære græsarter 

og diverse 
prydtræer!

Vi hjAElpe
r gerne 

med gode rå
d!

Vores specialist: Sandra Ohlsen

Køkkenet venter:

Rosmarin, salvie, timian og mange andre sorter 

Friske krydderier!
Pr. stk. 

3,79 €
12-styks bakke

Vores ti lbud:

køb 3 planter for 

3,33 euro pr. stk.*
Sunde 3

(*Så længe lager haves)

Vores aktuelle forårsbebudere:
Hornvioler

Primula Dværgnarcisser

Bellis

pr. stk. 

0,59 €   
9-styks bakke

pr. stk. 

1,19 €   
9-styks bakke

pr. stk. 

1,59 €   
10-styks bakke

pr. stk. 

1,19 €   
10-styks bakke

Der, hvor de grønne ideer vokser!

Sæsonstart 
den 1. marts 2018 

med friske have-trends!

NB: 
i april/maj/juni 

har vi også 
søndagsåbent 

(kl. 10.00-15.00)

(dog ikke påske og pinse)

LAH indbyder til 
jubilæumsfest
Af Dit te Vennits Nielsen

LAH 
(Handicapforeningen for 
Bov) holder fredag den 
6. april jubilæumsfest på 
Smedeby Kro.

"Foreningen fylder 50 
år, og det skal fejres", for-
tæller formanden Svend 
Villadsen.

Der bliver serveret en 
lækker menu og herefter 
er der forskellig under-

holdning. Allan fra No 
Name spiller op til dans, 
og der vil være mulighed 
for at vinde fine præ-
mier i den berømte LAH 
tombola.

Svend Villadsen håber 
på stor tilslutning til ju-
bilæumsfesten, og alle er 
velkomne.

Billetter kan købes 
på Kontoret i Kruså, 
Toldboden i Padborg eller 
hos Sydbank. ■

Brita Schmidt fra Grill house, 
Jette Broe Christensen 
fra Loppehuset og Astrid 
Boilesen fra Kruså Blomster 
foran Kruså Centret.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Wein & Rumhaus Braasch · Rote Str. 26-28 · Große Str. 24 
24937 Flensburg · Tel. 0461 - 14 16 00 · www.braasch.sh 

Alle veje fører til rom

Kig forbi 
og smag 
på vores 

rom!

SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH
Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt

Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk

Alt under ét tag til din

CAMPINGFERIE 
Find os i 

Scandinavian 
Park

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

RABATKORT 
UDSTEDES

RENSERI OG 
SKRÆDDERI

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Ædle dråber i hyggelige omgivelser
Af Katinka Bruhn

En krydret duft af gode 
sager slår én i møde, 
når man træder ind i 
Weinhaus Braasch i 
Rødegade/Rotestrasse 
- en af Flensborgs mest 
charmerende gader. 
Lokalerne i det gamle 
byhus er fyldt med reoler, 
tætpakket med vine og 
spirituosa fra hele ver-

den. Fyldte chokolader 
står og lokker fristende 
på diskene, og i den lille 
gårdhave bag butikken 
kan man sidde og nyde et 
glas vin i solen om som-
meren eller en dampende 
varm punsch i de kolde 
måneder. 

Endnu et par skridt læn-
gere bagud ligger “Rom-
museet”, et gammelt pak-
hus, der rummer en ud-
stilling om fremstillingen 
af rom og en gennemgang 
af Flensborgs storhedstid 
som rom-by.

Fra syttenhundredetallet 
og til langt op i 1970 érne 
var Flensborg blandt de 
førende byer indenfor 

romproduktion. Men man 
forsømte efterhånden at 
kæle for kvaliteten og og 
det gode håndværk, og  
én for én gik de gamle og 
traditionsrige romhuse 
nedenom og hjem, og i 
halvfemserne måtte den 
sidste dreje nøglen om.

Walter Braasch, der sam-
men med sønnen Karsten 
driver Weinhaus Braasch, 
har imidlertid fået vendt 
skuden. Siden 1990 
fremstiller de deres egen 
kvalitetsrom, som man er 
mere end velkommen til 
at prøvesmage i butikken. 
Som udlært destillatør ved 
Walter Braasch, hvordan 
en god rom skal produce-

res og lagres og resultatet 
er i den grad værd at fugte 
ganen med.

Men også vinelskere vil 
let falde i staver foran reo-
lerne med vinflasker fra 
nær og fjern. Halvdelen er 
sortimentet er tyske vine 
af fremragende kvalitet. 
Braasch senior og junior 
langer ikke en flaske over 
disken, som de ikke selv 
har prøvesmagt og sagt 
god for. 

Så slå roligt et slag 
forbi Weinhaus Braaasch, 
næste gang turen går til 
Flensborg - her er den 
gode rom omsider vendt 
tilbage i højsædet. ■

 Foto Katinka Bruhn

Oldemorstoft åbner efter 
halvandet år i dvale
Af Dit te Vennits Nielsen

Når Museum 
Oldemorstoft åbner for 
publikum påskesøndag 
den 1. april kl. 13.00-
16.00, er det efter intet 
mindre end halvandet år 
med lukkede porte.
Museet har været lukket i 
hele 2017, da der var behov 
for en omfattende indsats 

i genstandsmagasinet, der 
dels var overfyldt, dels 
var ramt af skadedyr og 
skimmelsvamp.

”Vi beklager, at vi har 
rodet en del i den sidste 
tid, men hvis vi skal passe 
ordentligt på vores gen-
stande fremover, så har 
vi behov for at skille os af 
med en række af de dår-
ligste og mest pladskræ-

vende genstande, og det er 
en proces, der tager tid”, 
siger museumsinspektør 
Mads Mikkel Tørsleff

Siden 1. januar er 
Oldemorstoft en del af 
Aabenraa Kommune, og 
i den forbindelse har der 
været meget nyt at vænne 
sig til.

”Vi har skullet på ad-
skillige interne kurser 

for blandt andet at lære 
forvaltningens systemer 
indenfor økonomi og 
journalisering at kende” 
siger museuminspektør 
Mads Mikkel Tørsleff.

”Vi har rent administra-
tivt fået væsentligt flere 
opgaver i det daglige, som 
tidligere blev varetaget af 
det fælles sekretariat i vo-
res tidligere organisation, 
men det er såmænd også 
spændende at skulle lære”, 
fortsætter han. ■
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Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 27. marts til og med fredag den 30. marts 2018.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
Østergade 2

6200 Aabenraa
7468 5109

9995

PR. STK

65.-

PR. STK

10.-

PR. STK

10.-

Karolines køkken 
piskefl øde

Sammenpak 3 små 
Als Pølser

En hel 
kartoff elspegepølse

Gestus sild
Flere varianter
250 / 550-600g

Cocio 
chokolademælk

Max 6 stk pr kunde 
pr dag

Max 6 stk pr kunde 
pr dag

Lurpak
Smør eller smørbar
250 g

PR. GLAS

10.-
SPAR OP TIL 19.95

PR. STK

10.-
SPAR OP TIL 12.95

Max 6 stk pr kunde 
pr dag

Kliplev vandt DM
Af Gunnar Hat tesen

Ved DM i badminton for 
veteraner i Herning vandt 
Svend Aage Slothuus og 

Niels Aage Uttrup guld i 
herredouble 70+ elite.

Lundtoft Badminton 
havde 6 deltagere med ved 
mesterskabet. ■

Hyggelig aften med 
tryllekunstner
Af Gunnar Hat tesen

Foredragsrækken 
under Kliplev Sogns 
Voksenundervisning 
fejrede sit 50 års jubilæum 
med arrangement med 

tryllekunstneren Henning 
Nielsen fra Ravsted.

De 40 mennesker, som 
mødte op, fik en hyggelig 
aften i selskab med den 
dygtige sønderjyske trylle-
kunstner, som på fornem 
vis underholdt publikum.

Leder af foredragsræk-
ken, Eskild Thaysen, 
fortæller, at næste møde 
bliver med Thomas Eje, 
som gæster Kliplev 21. 
september. ■

Tryllekunstner Henning Nielsen evnede at fange opmærksomheden med sine tryllekunstner 
hos de 40 mennesker. Foto Jimmy Christensen

Nyvalg i Ældre Sagen i Lundtoft

Af Gunnar Hat tesen

På årsmødet i Ældre 
Sagen i Lundtoft blev 
Bodil Hansen nyvalgt til 
bestyrelsen. Hun afløser 

Karen Buchhave, som ikke 
ønskede genvalg.

Genvalgt blev Inger Elise 
Hye og Theo Brand.

Som suppleanter var der 
genvalg til Jes Heinrich 

Petersen og nyvalg til 
Birthe Lessov.

Der blev rettet en tak til 
Karen Buchhave for godt 
arbejde i bestyrelsen, og 
Inga Petersen overrakte 
hende en buket blomster.

Efter årsmødet fortalte 
Hans Jørgen Nissen om 
sin cykeltur fra Sicilien til 
Felsted, som blev illustre-
ret med gode billeder. ■

Genvalg i 
Damms Gård
Af Gunnar Hat tesen

Der var genvalg til Alice 
Mølgaard, da der var ge-
neralforsamling i Damms 
Gård i Felsted.

De 33 deltagere i general-
forsamlingen nyvalgte Jan 
Pedersen til bestyrelsen.

Efter generalforsam-
lingen konstituerede 

bestyrelsen sig med Troels 
Olesen som formand, 
Alice Mølgaard som næst-
formand, Jan Pedersen 
som kasserer, Hanne Dica 
Trøstrup som sekretær og 
Poul Erik Lauridsen som 
webmaster.

Suppleant er Jette 
Becker. ■

Godt 60 medlemmer deltog i årsmødet i Ældre Sagen i Lundtoft. Foto Jimmy Christensen 

Meteorit
Statens Naturhistoriske 
Museum i København 
viser for tiden en særud-
stilling om meteoritter.

Det er meget sjæl-
dent, at danskere finder 
meteoritter.

I 1977 fandt en land-
mand et pragteksemplar, 

da han pløjede en mark 
ved Felsted.

Felsted-meteoritten ve-
jede 14 kg. ■
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FLENSBURG GALERIE · Holm  57-61 · Man.- lør. 9.30-20

WEB sinnerup.de  FØLG OS PÅ  

for det smukke i  hverdag en

Priser i DKK · Gælder så længe lager haves.

Kristina ś 
FAGPRØVE

Konkurrence! 
Fra 4.- 14. april 

kan du komme ind i butikken 
og se fl otte borddækninger 

med Södahl duge – samt 
opleve deres over bevisende  

egen skaber. Stem på dit 
favorit bord og  deltag 

i konkurrencen!

Hej! Jeg hedder Kristina og bliver 
nu færdig med min uddannelse 
i Sinnerup butikken i Flensborg. 

Jeg er især glad for Södahl´s 
 dejlige duge, så derfor handler 

min fagprøve om dem. 

VIND FLOTTE 
PRISER FRANYHED

DÆK 
PÆNT 

OP!

Sæt kulør på foråret 
med nye puder fra

179,95

Nye mode-
kollektioner!

Nyhed! Daybed

2.499,-
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