Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 14

3. april 2018

10. årgang

GULV- & GARDINBUSSEN
GRÅSTEN ∙ PADBORG

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

Delikatessen tilbyder

SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

Sisseck boligudstyr ApS

FREDAGSTILBUD
FR A KL. 10.00

Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
Gardiner

20,-

Fliser

ENERGIMÆRKER
EL-RAPPORTER

TIL FORNUFTIGE
PRISER
Egernsund og Kværs
El-service

ÅBNINGSTIDER

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

SuperBrugsen Padborg Telefonm74
00967 31 36
Alle dage kl. 7.00-19.00
2

75 05 8

4 47 .flT

gnillitsd

u-dab

75 05 8

4 47 .flT

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

74 05 8

4 47 .flT

Kloakservice

• Tømning af septiktank,
samletank, fedtbrønd,
og olieudskiller.

Trægulve

TILSTANDSRAPPORTER

Pr. stk.

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

Tæpper

BLIKKENSLAGER MED
OVER 10 ÅRS ERFARING

•
•
•
•
•

Abonnementstømning
Tømning af minirenseanlæg
Kloak TV
Industrispuling op til 1000 bar
Rodskæring

Elkær Maskinstation I/S
Kidingvej 34, Bovrup, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 – Mobil 20 22 32 15

Stifte et selskab
Ejeraftaler

Vi er specialister indenfor beklædning
og inddækning, lige fra kviste,
skorstene, gavle og facader i holdbare
og vedligeholdelsesfrie materialer.
Alt inden for blikkenslagerarbejde
Christian Olsen

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

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

AT BO
SK
U RE
H VE
R

SE
RE

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
på mobil 26 39 29 02

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse
med momsindberetning, skattebetaling mv.

Fredag den 13. april kl. 18.30 . . . . . . . . . kr.

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

Stegt flæsk eller pandestegte
rødspættefileter med persillesauce . . . . . . kr.

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

IT salg, service og support
til virksomheder og private

25 46 00 55

Smørrebrødsfestival

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

Ring til Allan Greve på

RD

Både for virksomheder og private
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver:

Onsdagsmenu:

85,Stort flot stjerneskud. . . . . . . . . . . . . . kr. 90,Schnitzel Wiener art med klassisk tilbehør . . kr. 130,Afhentningstilbud:

Husk hver fredag:
uspecificeret smørrebrød. . . . . . . . . . . . kr.
Køkkenet åbent hver dag fra kl. 11.30

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

158,-

25,-

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

MENU TO GO
bestående af:
Lækre bøffer,

vælg mellem flere varianter

Lækre salater

TILBUD
GÆLDER
TORSDAG,
FREDAG OG
LØRDAG

vælg mellem flere varianter

Lækre kartofler
flere varianter

Brød
Vin

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
Skinkemarked,
vælg mellem schnitzel,
tern eller strimler

100,-

Pr person
Kun kr.

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød

SLAGTEREN TILBYDER
Hjemmelavet Ringriderpølser

8-12%

800 g

Pr. ½ kg

24

Pr. pk.

49

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Tatar pølse
fra Als Pølser

8 stk.

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokost salat

R
PERSONE
4
3
L
I
T
NOK
Pr. 100 g

Pr. stk.

20,-

99,-

7

50

PA DB OR G
Løs vægt
slik
Pr. 100 g

ER
TILBUD GÆLD
FREDAG

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Bolleplade

Pr. stk.

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

59

95

7

95

Tapas til 2 personer
inkl 1/2 baguette og rugchips

kr.

195,-

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

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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Naturmælk

Kartofler

3-pak Tulip bacon

DYBFROST, 360-900 g,
mange varianter,
frit valg

SPAR 7,95

Pr. pose

Spar
25%
Bakkedal, smørbar
200 g

10,Ap Vin Rosso, Bianco eller Rosato,
Italien
75 cl

3 x 125 g

25,Nelson garden havefrø
AR
MANGE V

I A N T ER

95
SPAR 29,

Pr. pk.

Pr. flaske

10,-

35,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER

4 kg. kartofler

Pink Lady æbler

Danmark, kl.1

Kl. 1

Spar
50%
BLOMSTERAFD. TILBYDER
Kalanchoe

Lange flotte roser
60 cm

F L ER E
FARVER

F L ER E
FARVER

Pr. pose

Bakke med 8 stk

Pr. stk

Pr. bdt.

15,-

18,-

15,-

35,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 3. april til og med lørdag den 7. april 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866
kirkekontoret@besked.com
Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Gudstjenester og andre aktiviteter
Søndag den 8. april ..............kl. 11.00 .....................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Fredag den 13. april .............kl. 19.00 ...............................Koncert med Jazzorkestret
Søndag den 15. april ............kl. 9.30.............................. Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 15. april ............kl. 11.00 .....................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 22. april ............kl. 11.00 .....................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 24. april ............kl. 19.00 ..................Fortællegudstjeneste i Adsbøl kirke
Onsdag den 25. april ............kl. 19.00 .... Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård
Bededag den 27. april ..........kl. 11.00 ..................... Konfirmation i Gråsten Slotskirke
Søndag den 29. april ............kl. 11.00 ..................... Konfirmation i Gråsten Slotskirke
Søndag den 29. april ............kl. 19.00 ...................... Aftengudstjeneste i Adsbøl kirke

Vi har plads til flere!!!
Den første tirsdag, hver måned, mødes læsekredsen i
Gråsten Præstegård om aftenen.
I øjeblikket læses bøger af nordiske debutanter. Sammen
vælger vi tema eller forfattere, vi ønsker at læse.
Vi er en hyggelig læsekreds, hvor der er plads til forskelle!
Vi har plads til flere, så har du lyst til at blive en del af vores
læsekreds, da kontakt Helle Blindbæk på mobil 4040 6077.

Glædeligt gensyn med Jazzorkestret.
Fredag den 13. april kl. 19.00
Traditionel jazz - fødderne ikke kan lade være med at vippe i takt til de glade toner!
Billetter til Jazzorkestret koster kr 100,- og kan købes på Kirkekontoret, hos Bruhns
i Ulsnæscentret og Rådhus Kiosken.
Overskuddet fra koncerten går ubeskåret til vores julehjælp.

Man behøver ikke at kunne strikke, for at være en del af
Nørklerne!
Kan du sy, hækle, filte, klippe i papir eller noget andet kreativt, så er du velkommen.
Nørklerne er en flok damer, der hver tirsdag formiddag, mødes i Adsbøl klubhus.
De er vældig produktive; der strikkes dåbsklude, der sys hynder til kirken, kapper
til minikonfirmander, der hækles hjerter og strikkes strømper – alt sammen til
glæde for andre! Nogle af tingene bruges i kirkernes hverdag, noget afleveres til
varmestuen i Sønderborg og en stor del bruges i forbindelse med vores julehjælp.
Ud over at være flittige, så drikkes der kaffe og hyggesnakkes!
Har du lyst til at være en del af Nørklerne eller vil du vide mere om, hvad de laver, så
kontakt Vibeke Døssing på mobil: 3074 7053.

Folk Baltica-koncert i Gråsten Slotskirke
Lørdag den 28. april 2018 kl. 15.00
Med begge fødderne plantet solidt i den svenske folkemusiktradition byder violinisten
Lisa Rydberg og organisten Gunnar Idenstam fader Bach op til dans i hans egne satser side
om side med traditionelle svenske polskaer. Melodilinjer og ornamenteringer er nogle af
de mange snitflader fra de to verdner, og når man så tilsætter folkemusikkens rytmiske
swung danser barokkens store maestro i et nyt lys. Som de to kunstnere siger: „Bach
og de svenske spillemænd, tænk om de faktisk mødtes?” Den svenske rigsspillemand
Lisa Rydberg møder en af Europas førende organister i en stjernestund af en koncert, og
Gråsten Slots svimlende barokkirke fra 1699 er den perfekte ramme til dette møde.
Entré forsalg 150 DKK, ved døren 170 DKK
Flere oplysninger under www.folkbaltica.de

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk
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Der blev gynget på stolene, klappet i takt, vippet med hænder og fødder og der blev sunget
godt med af de 100 mennesker, som hørte Keld og Hilda Heick underholde på Gråsten
Foto Søren Gülck
Plejecenter.

Keld og Hilda fik folk til at svinge
Af Gunnar Hattesen

Der var smil, glæde og
syng-med-stemning,
da Keld og Hilda Heick

forleden gæstede Gråsten
Plejecenter.
De to rutinerede entertainere fandt hurtigt melodien i en kombination

af anekdoter fra de gode
gamle dage og skønsang.
Der var ingen tvivl om,
at nærmest samtlige sange
blev genkendt. ■

April
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.

Hver onsdag

Hver søndag

Husets Frisør
Makeup artist

Åbningstider
Mandag kl. 9.00 -17.30
Tirsdag kl. 9.00 -17.30
Onsdag kl. 9.00 -20.00
Torsdag kl. 9.00 -17.30
Fredag kl. 9.00 -18.00
Lørdag kl. 8.00 -12.00

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

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

SPIL MED HOS:
Flügger Farver Aps
Sundsnæs 6 C
6300 Gråsten
Tlf.: 7465 0242

46 millioner
i puljen hver måned

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

269

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

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

99

DKK
• 4/4 Flæskesteg
• 11/4 Stegt/Paneret
Flæsk
Hver dag

MÅNEDS
TILBUD

VELVÆRE
AFTEN

I WELLNESS
Enjoy Velvære Facial (50 min)

I WELLNESS KL. 18:00-22:30

DKK
inkl. entré til wellness,
badekåbe og tøfler

279

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

525

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

www.enjoyresorts.dk
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TA’ SPRINGET
SKIFT DIN MOTOR UD

du får

10%
RABAT

På din nye

40/60hk
Mercury
motor
Spar op til

5500 kr

Michael svinger
murerskeen til et 10-tal
Af Lene Neumann Jepsen

Murerlærlingen hos firmaet APOS har bestået
sin svendeprøve.

Det resulterer i et samlet
10-tal og han har fået bedømmelsen ”antaget med
ros”.

Michael Børm er meget
glad for arbejdet som
murer.
”Jeg nyder altid at være

i gang. Det er forskellige
opgaver og vi oplever hele
tiden noget nyt”, fortæller
han.
Den nyuddannede svend
har også overbevist sin
arbejdsplads om, at han er
dygtig. Han er nu fastansat som murersvend hos
APOS i Gråsten. ■

Den 21-årige Michael
Børm fra Gråsten kunne
efter 3 ½ års mureruddannelse gå op til eksamen
i murerfaget, som han
bestod med top-karakter.
Både i den teoretiske og
den praktiske prøve fik
Michael karakteren 10.

Vi ser den hele tiden på havet,
den blanke, sorte, elegante dame

Jørgen Petersen
Maskinforretning

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

Michael fortsætter det gode
arbejde hos APOS i Gråsten.
 Foto Lene Neumann Jepsen

April menu
Forret
Scampi på sort pasta med hvidløg og spinat

Mellemret
Lammekrone på æbler og selleri med
sprød pastinak

Mayflower
Bomuldsgarn
kr.

Hovedret
Oksefilet og svinekæbe braiseret i øl
med pommes rissole, garniture
og sauce af Westmalle

10,-

Dessert

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Parfait med pistacie, saltkaramel og marengs

589,Per couvert
Husk bordbestilling

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Sejrsvej 101•Rinkenæs•6300 Gråsten•Tlf. 7465 0949•www.benniksgaardhotel.dk•info@benniksgaardhotel.dk

Oplag: 16.232 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

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

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

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Antonio Fernandez

Telefon 36 95 99 36

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Tove Hansen
Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Kommunikationskonsulent

Reporter

Lene Neumann Jepsen

Signe Svane
Kryger

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 17 05 27

Telefon 2972 4454

isj@graastenavis.dk

lnj@graastenavis.dk

Fotograf

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef

Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

Fotograf

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

Ingrid Skovbo
Johannsen

Søren Gülck

Jimmy Christensen

Telefon 23 80 12 54

Telefon 29 25 95 50

gulck@graastenavis.dk

Bettina A. Jessen

Reporter

Pia Koch Johannsen
Telefon 24 64 35 01
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Barnedåb – Konfirmation – Bryllup – Fødselsdage

KVÆRS KRO
En ideel løsning til din fest

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

GOD BUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
*Rejecocktail m. flûtes, eller tarteletter med høns i asparges, eller
dampet kold laks m. cocktail dressing, rejer, asparges, kaviar,
og flutes.
3 X STEG
Mør glarseret oksesteg, kryddermar. Kalkunbryst, og
helsteg svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt,
hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler.
VÆLG DESSERT
Æbletærte med cremefraice eller islagkage
(6 personer. Sælges kun hele).
Buffet kr.

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

Torben Frandsen og Hanne Thoro nød en lækker frokost, mens de blev betjent af Nadja
Foto Jimmy Christensen
Sørensen og Morten Latter.

Morten Latter åbner
dørene til café i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

I påsken åbnede Morten
Latter dørene til en ny café

i Den Gamle Skomager i
Nygade i Gråsten.
Bag disken står Morten
Latter, som er parat til at
sælge forfriskninger og

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

2 RETTER
FRA

3 RETTER
FRA

112,50

137,50

Med dessert kr.

87,50

107,50

Med forret og dessert

131,50

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

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

varme retter til kunderne.
Morten Latter har ansat
Nadja Sørensen i køkkenet, og han håber, cafeen
vil blive godt modtaget. ■

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

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

Leveres gratis overalt

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

www.godbuffet.dk

Salg af grus ogosand
g meget mere

Sand - støbesand
Sten - brudsten i sort
Grus - perle - stabil
Skærver – grå – sort - røde
Muldjord – harpet jord
Flis - bark - træ - snittet
Stenmel - grå og sort

Selvbetjening:
Hver dag kl. 6.30 - 17.00 - betaling kontant eller
Betjening:
Gratis læsning: betaling kontant,

ÅBNINGSTIDER:

- se info på pladsen - hele året
eller

Mandag- fredag .............kl. 15.00 - 17.00
Lørdage .........................kl. 10.00 - 14.00
Søndag og helligdage ....kl. 10.00 - 12.00

Ulsnæs 21 6300 Gråsten | 7465 1651 | gevaps6300@gmail.com | www.gev-aps.dk
Claus: 2019 8158 | Kjeld: 2019 8159

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

8

Hvis din bil
kunne vælge

TRANSPORT

Reparation og service
af alle bilmærker

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

Tlf: 22 30 05 05

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Alle former for transport udføres

Gisselmann

Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
•
Reparationer med;
Vi udfører opgaver i totalenterprise
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

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

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

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 Annonce.indd
16

1

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

Hans Henrik Fischer

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

28-01

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

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

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

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

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800
www.fischer-advokatfirma.com

Sønderhus
Ferieboliger

v. Lars Festersen

Tlf. 23 71 58 59

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
post@graasten-murerforretning.dk

Søger sommerhuse
til udlejning
•
•
•
•

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

DIT SERVICE. GRÅSTEN

10:19

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

BENT
CHRISTENSEN

Side 1

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

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

Tak fordi
du handler
lokalt

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

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

�

WEEKENDLEJE

GKV
AUTO

Service og
reparation af
alle bilmærker

÷50%
på dag nr. 2

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

www.el-teknik.dk

www.gkv-auto.dk

Gratis
lånebil

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

9

Tyvekoster
i søen

Ved et indbrud i en villa i
Stjerneparken i Gråsten blev
der blandt andet stjålet en
Y-stol i bøg og en PH-lampe.
Politiet fandt senere nogle af
tyvekosterne i slotssøen.
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Sydbank får nyt
bestyrelsesmedlem

!
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K
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ESTATE GRÅSTEN

PADBORG ØSTERGADE 19

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.

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

Sydbanks formand, fhv.
nationalbankdirektør
Torben Nielsen, takkede
Peder Damgaard for hans
altid gode og konstruktive
bidrag., som man vil savne
i bestyrelsen.
NYHED
Peder Damgaard har
været næstformand i
bestyrelsen. ■

C

Sagsnr. 1234

Bolig/kld. m2 224/20
Stue/vær
1/6

Direktør Peder Damgaard,
Kollund, trådte på
Sydbanks generalforsaml
ing i Aabenraa ud af bestyrelsen, da han har siddet i de maksimale 12 år.
Han blev afløst af
53-årige vicedirektør i
Helsam, Susanne Schou,
Sønderborg.

2.745.000
3.116
A
140.000
13.083/10.574
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Grund m2
Opført

D
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GRÅSTEN KONGEVEJ 31

NYHED

Bolig/kld. m2 224/20
Stue/vær
1/6

NYHED

Flot rødstensvilla i det eftertragtede og rolNYHED
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 elementer. Gulvvarme i hele stueplan. Kontor/
NYHED
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 kroge, drivhus, bålplads og isoleret anneks.

Bolig m2
Stue/vær

145
2/3

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

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

E
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Bolig m2
Stue/vær

GRÅSTEN KONGEVEJ 31

1.795.000
1.802
90.000
8.553/6.905
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NYHED

Bolig m2
Stue/vær
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Grund m2
Opført
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Sagsnr. 1230
Bolig/kld. m2 190/10
Stue/vær
3/5

Grund m2
Opført

E

777
1959
F

ALNOR GYVELVEJ 8

Bolig/kld. m2
Stue/vær

E

Grund m2
Opført

E
Grund m2
Opført

Estate Kjeld Faaborg

Petersen og Richard
Hardman er menige medlemmer af bestyrelsen.
Martin Sigsgaard er
suppleant.
Som revisor nyvalgtes
Jan Grevsen og Bjarne
Asmussen blev suppleant.
Gråsten Cykleklub blev
stiftet i 2008 og har i
jubilæumsåret 43 aktive
medlemmer. ■

EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

F
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595.000
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1.507
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30.000
2.883/2.324
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Sagsnr. 1227
Bolig/kld. m2 117/72
Stue/vær
1/3

6300@estate.dk

99/40
1/3

Bolig/kld. m2
Stue/vær

Grund m2
Opført

G

955
1957

D

Grund m2
Opført

EGERNSUND SKOVGADE 3

E

Skøn ejendom med potentiale

F

675
1961
G

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.

NYHED

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

Parcelhus beliggende i Alnor

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

695.000
1.605
35.000
3.355/2.706

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift
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Charmerende ejendom beliggende nær
naturskønne omgivelser i Egernsund. Fra
huset er der gåafstand til Egernsund
Hallen, samt kort afstand til indkøb og
A
offentligt
transporti Alnor
i Gråsten. Indeholder
Parcelhus
beliggende
B
Stor ogtillysFlensborg
stue, soveværelse
medfine parcelhus beliggende. Huset
I Alnor medbla.:
gåafstand
Fjord er dette
udgang
til skøn udestue
og 1 sal nogle
med 2fine indretningsløsninger med loft tilC
fremstår med
gule facadesten
og indeholder
værelser,
eneafstand
med udsigt
til vand.
D
kip. Fra boligen
er derdet
kort
til Gråsten
med gode indkøbsmuligheder m.m.

NYHED
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Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift
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1/3

E
F

Sagsnr. 1227
Grund m2
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Estate Kjeld Faaborg

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

695.000
1.605
35.000
3.355/2.706
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Bolig m2
Stue/vær

115
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Grund m2
Opført

Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk

www.estate.dk

7465 0933

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
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LEJLIGHED I RINKENÆS
Udlejes pr 1. maj
Stor stue
1 soveværelse kr. 3500,- + forbrug 3 mdrs. depositum

HENVENDELSE TIL 51 22 70 33

3 VÆRELSES LEJLIGHED
på 78 kvm til leje fra den 15. maj 2018
Den er helt nyrenoveret i 2017
Dejlig lys lejlighed med 2 altaner på 1 sal.
Ikkeryger og ingen husdyr
Mdr leje er 5400 + forbrug

MERE INFO PÅ TLF 3028 3596

HUS VED VANDET SÆLGES

Solbakken 1, 6320 Egernsund
Beliggende ved Flensborg Fjord mod syd. Egen strand med lille bådbro.
Huset som er på 200 kvm er i to plan med fuld kælder, indeholdende 5 værelser, køkken, 2 badeværelser.
Grundareal 1800 kvm. Lystbådehavnen ”Marinaminde” ligger i gåafstand.

HENVENDELSE JÜRGEN HENDES 0045 74 44 07 98
EMAIL: PAMATIKI@YAHOO.DE

F

Sagsnr. 1230

895.000
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1.485
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45.000
4.300/3.469

Sagsnr. 1182
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Grund m2
Opført

1.795.000
1.802
90.000
8.553/6.905

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

Skøn ejendom med potentiale

EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

7465 0933

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

B

A

115
1/3

NYHED

EGERNSUND SKOVGADE 3

F

675
1961
G

A

Bolig m2
Stue/vær

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.

D

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.

Sagsnr. 1224

Kontant
Ejerudgift
pr. md.
Charmerende
ejendom
i roligt
kvarter Udbetaling
Brutto/netto
excl. ejerudgift
Idyllisk ejendom
med få hundrede
meter

Sagsnr. 1182

EGERNSUND SKOVGADE 3

695.000
1.605
35.000
3.355/2.706

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23

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

Kontant
Ejerudgift
B pr. md.
Udbetaling

C excl. ejerudgift
Brutto/netto
Stor og charmerende ejendom, centralt beliggende i Gråsten. Ejendommen præsentere
D
sig meget flot med hvidmalet facade og sortglaseret tegl. Til ejendommen medhører bla.:
E
Lækker gårdhave, garage samt større have hovedsageligt udlagt i græs.

A

Skøn ejendom med potentiale

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

Flot arkitektonisk og pænt vedligeholdt ejendom

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.

G
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45.000
4.300/3.469

Sagsnr. 1182

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

777
1959
F

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23

A

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

E

Grund m2
Opført

Charmerende ejendom i roligt
kvarter

NYHED

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.

99/40
1/3

145
2/3

NYHED

Charmerende ejendom i roligt
kvarter

Bolig/kld. m2
Stue/vær

Stor og charmerende ejendom, c
sig meget flot med hvidmalet fac
Lækker gårdhave, garage samt s
A

D

ALNOR GYVELVEJ 8

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23

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

Flot arkitektonisk og pæ

C

G

D
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NYHED

1.095.000
A
1.678
B
55.000
5.269/4.253

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

G

ALNOR GYVELVEJ 8

Genvalg i Cykleklub

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.

G
A

G

Pæn moderniseret familievilla

1.095.000
A
1.678
B
55.000
5.269/4.253

Sagsnr. 1217

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

D
Grund m2
Opført

D
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Sagsnr. 1217

Flot arkitektonisk og pænt vedligeholdt ejendom

C

Grund m2
Opført

D

19.300
1968
E

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.

NYHED

2.745.000
3.116
A
140.000
13.083/10.574
B

C

Pæn moderniseret familievilla

Gennemrenoveret villa
i Alnor med fjordudsigt

1.095.000
A
1.678
B
55.000
5.269/4.253

Sagsnr. 1217

Grund m2
Opført

GRÅSTEN ELLEYGADE 2

C

Bolig/kld. m2 224/20
Stue/vær
1/6

F

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.

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

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

2.745.000
3.116
A
140.000
13.083/10.574
B

Sagsnr. 1234

GRÅSTEN ELLEYGADE 2

G

Pæn moderniseret familievilla

NYHED

NYHED

NYHED

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.

Sagsnr. 1234

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

GRÅSTEN KONGEVEJ 31

Parcelhus beliggende i Alnor

Gråsten Cykleklub har
afholdt generalforsamling med 25 fremmødte
medlemmer.
Genvalgt til bestyrelsen
blev Hans Wraae, Preben
Kleis og Martin Sigsgaard.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig
med Kjeld Jacobsen som
formand, Hans Wraae
som sekretær og Preben
Kleis som kasserer. Ken

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.

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

GRÅSTEN ELLEYGAD

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

Charmerende rødstensvilla med
sort glaseret tegl

Charmerende rødstensvilla med
sort glaseret tegl

Af Gunnar Hattesen

VI KENDER V
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Grund m2
Opført
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Sæt kryds

TILLYKKE

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord

75 kr.

☐ Tillykke med foto max 25 ord ................................................................................. 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐ ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores
postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Hjertelig tak
for den store opmærksomhed
ved vores guldbryllup
Mange hilsner
Lene og Tage Jørgensen
Bakkevænget 22, Broager

Kære Dorthe
Stort tillykke med
dine 4 x 10 år.
Vi ønsker dig en dejlig dag og
glæder os til at fejre dig.
Knus fra
Æ sviche familie

Gråsten

Krolf - Krolf - Krolf
Så starter udensdørssæonen
for nye og let øvede onsdag den 11. april kl. 14.30
for øvede torsdag den 12. april kl. 14.30.
Udstyr kan lånes. Bare mød op.
Årskontigent: 150 kr,- betales senest 1. maj
for yderlige oplysninger kontakt Orla Kulby tlf. 2122 8776

Emma træner hver dag derhjemme i danseværelset.

Emma er et dansetalent
Af Lene Neumann Jepsen

På trods af sin unge
alder har 12-årige Emma
Nowak fra Gråsten
allerede god fart i
dansekarrieren.
Emma Nowak var kun 5
år gammel, da hun første
gang gik til danseundervisning og det er kun
blevet til mere dans lige
siden. I dag tilbringer
Emma 3 dage om ugen
med træning og er netop
blevet udpeget til talentholdet hos AB Dance i
Aabenraa.
Hendes talent har Emma
flere gang sat på prøve,
med stor succes. Sammen
med 6 andre piger har
Emma fornylig vundet det
JyskFynske Mesterskab i
Vejle i kategorien ”Small

Group”. Til de Jyske
Mesterskaber i Ry blev
det til en 1. plads sammen
med en anden danser i
duo og til en 2. plads som
solo-danser.
Dans på hjernen
Selv når Emma ikke bliver
undervist har hun dans
på hjernen døgnet rundt.
Så bliver det enten til øvetimer derhjemme i danseværelset eller hun søger
inspiration på nettet.
”Jeg elsker at se dansevideoer og finde nye trin”,
fortæller Emma begejstret.

Hendes kunnen bruger
hun også flittigt som hjælpetræner hos PS Dance i
Egernsund.
For Emma er det at gå
til dans som for andre
at gå til håndbold eller
fodbold. ”Vi har et super
godt sammenhold og er
også gode kammerater i

fritiden siger Emma og
fortsætter smilende: ”Og
så giver det sved på panden, når vi giver den gas
på dansegulvet.”
Den store drøm for
Emma er at deltage i et
VM en dag. Det kræver, at
man kvalificerer sig igennem forskellige ranglister
og det arbejder Emma på
ved at deltage i forskellige
stævner i hele landet. ■

Medaljerækken udvides hele
tiden.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 8. april kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 8. april kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 8. april
Vi henviser til Gråsten Slotskirke

Søndag den 8. april kl. 11.00
ved Mette Carlsen

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

Ingen oplysninger

Søndag den 8. april kl. 9.00
ved Lis-Ann Rotem

NYBØL KIRKE

ULLERUP KIRKE

Søndag den 8. april kl. 9.30
ved Vibeke von Oldenburg

Søndag den 8. april kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

SOTTRUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Søndag den 8. april kl. 9.30
ved Mette Carlsen

Sonntag, 8. april,
Kein Gottesdienst
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Dødsfald Dødsfald

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Magda Bünger, Gråsten,
er død, 98 år. ■

Ellen Marie Brix,
Rinkenæs, er død, 90 år. ■

Weekendåbent
efter aftale

Tak for

Den store dag for de unge

opmærksomhed, blomster og
bidrag til Alzheimerforeningen ved

Henning Zimmermann Nielsens
begravelse
Familien

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

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

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

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

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

De unge havde glædet sig til den store dag, hvor de blev konfirmeret.

Foto Jimmy Christensen

Telegrammerne lå i
pæne bunker.

Gråsten Bedemandsforretning

Og pludselig gik døren
op til Gråsten Slotskirke.
Og ud kom i nøje indstuderet procession de unge
tyske konfirmander, som
var blevet konfirmeret i
Gråsten Slotskirke.
De virkede lidt generte
i deres stive nye tøj. Stive
i ansigterne og hænderne

fandt ikke rigtig ro nogen
steder, men da de første
famlende knus og tillykke
fra mor og far var overstået, blev der hurtigt sat
sat system i tingene.
Og mens onkler og tanter, søskende og venner
defilerede smilende forbi,
satte de seks unge hver
især nye rekorder i disciplineret håndtryk. ■

Retspsykiatri
og tabu

PÅRØRENDECAFE FOR
PÅRØRENDE TIL
PSYKISK SYGE

Torsdag den 12.
april kl. 19-21

.

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

Det kan være svært at tænke på døden

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

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

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

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

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

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

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

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 9.995,-

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

• Fri kørsel i Sønderjylland

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet
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En epoke rindede
ud i ældreklub
Af Søren Gülck

Medlemmerne blev
budt på et overdådigt
sønderjysk kaffebord, da
Gråsten Ældreklub holdt
sit sidste arrangement
efter 50 års virke.
"Det har været 50 succesfulde år", lød afskedssaluten fra formanden Dorthe
Sørensen, der har stået i
spidsen for ældreklubben
de seneste 25 år.
"Desværre har det været
umuligt at finde nogle
afløsere, der vil drive
Ældreklubben videre.
Derfor ser vi det som den
eneste udvej at lukke ned
og opløse Ældreklubben.

Men vi stopper absolut på toppen", sagde
Dorthe Sørensen, der
for sidste gang ringede
med dirigentklokken fra
talerstolen.
Over 100 medlemmer var mødt op i

Ahlmannsparken for at
fejre 50 års jubilæet, tage
afsked med Ældreklubben
og sige tak til bestyrelse og
formand for deres arbejde.
Ældreklubbens primære
formål har siden 1968
været at skabe samvær og
adspredelse og skabe nye
bekendtskaber krydret
med en vifte af underholdning og kulturelle
tilbud. ■

Godt 100 medlemmer af
Gråsten Ældreklub deltog
i klubbens sidste arrangement.
Foto Søren Gülck

Heldagstur til

Jesperhus Blomsterpark
Nordens største blomsterpark på Mors

Olsen Banden 50 år
Lørdag den 12. maj
Efter opsamling kører vi ad motorvejen til Vejle
og videre over Herning til Grønhøj Kro, hvor
vi spiser middagsmad. Kromanden vil synge et
par sange, og vi ser Morten Korch museet.
Vi fortsætter over Skive til Jesperhus Blomsterpark
på Mors. I Jesperhus Blomsterpark sætter tusindvis
af blomster, stauder, kaktusser og sukkulenter
deres markante præg på den 8 ha store park, der
er Nordens største blomsterpark. Haven kan ses
til fods eller med tog, der kører rundt i haven.
Efter en dejlig dag med mange oplevelser går turen
hjemad. Vi forventer at være hjemme ved 21-tiden.
Pris kr. 750,Inkluderer bus, entreer, rejseleder,
rundstykke og kaffe, middagsmad og kaffe
og kringle i Jesperhus Blomsterpark.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

kr.

750,-

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet i Sønderborg . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.20
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . kl. 8.25
Ahlmannsparken
Gråsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . kl. 8.40
Elektrikeren, Kollund . . . . . . . . kl. 8.45
Kruså Bankocenter . . . . . . . . . . kl. 8.50
Bov Kro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Circle K, Industrivej, Padborg . . kl. 9.00

BovAvis

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

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

BovAvis

Tilmelding på
tlf. 2116 0683.

Østrig
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Søndag 30. september
søndag den 7. oktober

Alt dette for kun
kr.

5200,-

pr. person

1. dag: Turen går mod Østrig med
overnatning på Hotel Merseburger Hof
2. dag: Fortsætter vi mod Østrig,hvor vi
ankommer til Maishofen og Hotel Quehenberger.
Aftensmad på hotellet efter indkvartering.

Kværs Forsamlingshus har bred opbakning i lokalsamfundet.

Foto Jimmy Christensen

God økonomi i forsamlingshus
Af Gunnar Hattesen

Kværs Forsamlingshus
kom ud af 2017 med et
overskud på 40.000
kroner.
Det oplyste kassereren
Finn Petersen, da han
fremlagde det reviderede regnskab på
generalforsamlingen.

Formanden Per
Østergaard berettede om
et travlt år med lottospil,
dilettant, loppemarked, sankthansfest og
folkedans.
Forsamlingshuset har
været udlejet 30 gange,
og det ligger nogenlunde
stabilt.
Genvalgt til bestyrel-

sen blev Finn Petersen,
Conny Weber og Dorthe
Østergaard.
Ny suppleant blev Per
Jakobsen. Revisorposten
blev besat af Rita Meyer,
mens Inge Johannsen blev
suppleant. ■

3. dag: Står på en smuk tur til Jägersee
hvor der er mulighed for vandring, nyde
den smukke natur, samt nyde dagen.
4. dag: Tur til Salbach og videre til Hinterglim hvor
vi kan køre med traktorvogn eller gå til et meget
flot område med forskellige små vandreture eller
bar opleve alt hvad der sker deroppe heldagstur.
5. dag: Kører vi til Filzmoos hvor
vi tager på en hestevognstur
til Unterhof, (Fiakerwirt) hvor vi skal nydeområdet.

Tillæg for enkeltværelse
kr. 600,Prisen inkluderer bus,
hotel med halvpension,
overnatning på udturen,
udflugter. Dog ikke entréer

6. dag: Går turen til Burg Hohenwerfen. Her kan man bl.a. se de store
falke flyve. Den store borg kan udforskes på egen hånd.
7. dag: Turen går til Bruck hvor vi ser en lysfabrik (Kerzenwelt)
udover kan Bruck nydes på egen hånd.
8 dag: Turen går tilbage til Danmark med passende pauser undervejs.
Bestil din tur til Østrig nu på tlf. 74 65 08 50 eller mail@quorpsbusser.dk

Q

www.quorpsbusser.dk

uorp’s Busser ApS

Hvorforbrugederesfusser,nårdekankøremedQuorp’sBusser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Udflugt til Føhr
præsenterer

Lørdag den 5. maj
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal
besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.
Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi
sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer vi en tur rundt i
den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, hvor
vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der
Westküste” i Alkersum - et helt nyt kunstmuseum, som
Dronning Margrethe indviede i 2009. Museet rummer
stor kunst af kunstnere, der har levet og virket langs
vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord - bl.a
Emil Nolde, Edvard Munch, Anna og Michael Ancher,
P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor
vi ser den store Friserdom, der er den største kirke
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige
side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 650,- , som inkl. bus, færge, guide,
middag og rundfart på øen.

ROCK NALLE TRIO
13. april på Torvet i Gråsten
kl. 17.15 til 18.00
Kl. 15.00-17.15 Musikalsk opvarmning
med Mette Ingwersen
DEN GAMLE SKOMAGER og TINSOLDATEN sælger øl og vand, ringriderpølser og sandwich.
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Indkaldelse til ordinær

Busrejse til Rhinen,

Rüdesheim
og Berleburg
Mandag den 6. august til
fredag den 10. august 2018

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

MANDAG DEN 6. AUGUST

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

Generalforsamling
i STRANDPARKENS BADEBROFORENING Alnor i Gråsten

Tirsdag d. 24. april 2018 - kl. 19.00

i “Kaminhalle“ på Förde-Schule, Bomhusvej 4, 6300 Gråsten
Dagsorden ifølge vedtægterne:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Kassereren aflægger revideret regnskab
• Fremlæggelse af det kommende års budget
herunder fastsættelse af medlemskontingentet
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt
Forslag til vedtægstændringer skal være formanden i
hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.
Det er muligt at købe kaffe, the, kage, øl og sodavand.
Bestyrelsen ønsker et stort fremmøde –

TIRSDAG DEN 7. AUGUST

TORSDAG DEN 9. AUGUST

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

FREDAG DEN 10. AUGUST

Donation

Busrejse til

ONSDAG DEN 8. AUGUST

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

Ved et indbrud i en villa
på Brinken i Gråsten blev
der stjålet tre Apple computere og et ukendt beløb i
kontanter.
Tyven kom ind i huset
ved at kaste en sten igennem en rude i en dør. ■

Hørup Genbrugsbutik
har doneret 14.500 kr. til
FDF Gråsten og 15.000 kr.
til Egernsund Frivillige
Brandværn. ■

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Vi tager på en tre timers smuk sejltur på Rhinens smukkeste strækning til Koblenz, hvor vi
sejler forbi den verdenskendte og sagnomspundne klippe, Lorelei. som hæver sig højt over
landskabet. Vi stiger i land tæt ved det berømte punkt Deutsches Eick, hvor floderne Rhinen
og Mosel løber sammen. Strækningen er også på Unescos liste over verdens kulturarv. I
land venter nogle dejlige timer til fri afbenyttelse i Koblenz. Aftensmad på hotellet.
Vi kører til den mondæne by, Baden-Baden, som engang var Europas sommerhovedstad,
mødested for de kongelige, de rige og de smukke.
Vi hører om byens historie, ser de berømte seværdigheder og nyder centrum på egen hånd.

Stjal
elektronik

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.

Efter morgenmad kører vi til Berleburg, for
at se Prinsesse Benediktes kendte slot. Vi
kigger indenfor i gemakkerne. Derefter
sætter vi kursen mod Sønderjylland,
hvor vi ankommer midt på aftenen.
Priser 3415 kr. pr. person i dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse 500 kr.
Prisen inkluderer al kørsel i
bus, også på udflugter, hotelophold
på dobbeltværelse med bad/toilet og 4 x
morgenmad og 4 x aftensmad, rejseleder, sejltur på Rhinen og entreer.
Ikke inkluderet er frokoster og drikkevarer.

Gråsten Avis Bov Avis og Gråsten Rejser i samarbejde
med Quorps Busser, som er teknisk rejsearrangør.
Rejsegarantifonden nr. 2799.
Tilmelding til mail@quorpsbusser.dk eller tlf. 7465 0850

BovAvis

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 flotte 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,
udflugter 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

BROAGER

Bent Moldt træder tilbage som uddeler
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Broager og Omegn
Brugsforening, Kim
Pedersen, som fortalte
nyheden på generalforsamlingen på Broagerhus.
Ny uddeler bliver
42-årige Michael Næsbye
Jensen, der kommer fra
en stilling som souschef i
Kvickly i Tønder.
Privat bor Michael
Næsbye Jensen i Løjt
Kirkeby.
"Jeg tror, det er det rigtige tidspunkt, hvor der
skal komme nye kræfter
til. Jeg har været ansat 48
år i Coop og været uddeler
i 28 år i Broager. Det er
et slid, og jeg har brugt
mange timer på det", lyder
det fra Bent Moldt, som
glæder sig til at nyde sit
otium med rejser og lokalt
engament i Broager. ■

Af Gunnar Hattesen

Efter 28 år som uddeler i
SuperBrugsen i Broager
har 63-årige Bent Moldt
besluttet at forlade
roret for byens store
dagligvarebtutik.
Bent Moldts sidste
arbejdsdag bliver torsdag den 31. maj, hvor
SuperBrugsen holder en
stor reception.
Det var formand for

75 medlemmer deltog i
generalforsamlingen
i Broager og Omegns
Brugsforening.
Fotos Søren Gülck


Koteletter

Slagterens hjemmelavede
medister eller gyros

00
50
G

Kærgården

95
49
E

R

E

00
10

N

Kærnemælkshorn
4 stk

00
25

Løgumkloster rugbrød
hele eller skiveskåret

SuperBrugsen Broager

00
18
Coop Pasta

00
5

UNDER ½ PRIS

Riberhus

Stjerneskud
med stegt og
dampet fisk

350 gr

500 gr

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

4000

Broager

1,5 kg

1 kg.

A

4 køkkenruller
eller
6 toiletpapir
FRIT VALG

FRIT VALG

B

Coop husholdningspapir

Skive ost

Kun

00
10

Max 3 stk pr kunde

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 7. april 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

00
15

tlf. 73 44 15 00
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Julen falder i april
Af Lene Neumann Jepsen

Torsdag den 12. april
afholdes der lottospil til
fordel for julebelysning i
Broager bymidte.

man kan vinde og lottospillet afholdes i sam-

arbejde med Broager
Pensionistforening.
Arrangørerne håber på

fuldt hus, så der kan sælges mange lotto-plader.
”Vi har brug for opbakning fra både handelslivet
og vores borgere, for at
få det her projekt til at

lykkes”, fortæller næstformand i Broager Erhverv,
Henriette Horne.
Al overskud fra aftenen går ubeskåret til
julebelysningen.

Broager Handel & Erhverv
har iværksat forskellige
initiativer, der skal hjælpe
med at finansiere julebelysning i Broagers gader.
Udover at søge fonde
og kommunale midler,
skal en del af pengene
indsamles til ”Julelotto”,
som finder sted tre gange
i løbet af året. Første gang
er torsdag den 12. april på
Broagerhus.
Medlemmerne i Broager
Handel & Erhverv har
sponsoreret en lang
række præmier, som

Julebelysningen er kun et
af mange initiativer, som
Broager Erhverv griber
fat i.
”Vi ønsker at varetage
gode ideer og føre dem ud
i livet. Det er nødvendigt,
at der er mennesker der
interesserer sig for at
udvikle vores by”, forklarer Henriette Horne
og påpeger, at Broager
Erhverv arbejder tæt
sammen med Broager
Udviklingsforum. ■

Henriette Horne er én af
ildsjælene, der arbejder
ihærdigt på at genskabe
julestemningen i Broagers
bymidte.


Foto Lene Neumann Jepsen

Danseskole
PS Dance har rytme i
danseskoene. Allerede
inden sæsonstart tirsdag
d. 10 april har PS Dance
måttet udvide med ekstra hold på baggrund af
de mange tilmeldinger
fra danseglade piger og
drenge.
De to indehavere af

Nyvalg
Kenneth Petersen blev
nyvalgt til bestyrelsen
for Broager og Omegns

danseskolen, Pernille
Korn Frederiksen, og
Sandie Severin Langhorn
Johansen, er meget
spændte på, hvor mange
der møder op til første
træningsgang på Den
Gamle Skole i Egernsund
uden at være tilmeldt. ■
Brugsforening. Han er til
daglig ansat på Danfoss
som ingeniør.
Han afløser Helle Teichert.
Genvalgt blev Erik
Johannsen. ■

Hjælp os med at få
julestemningen tilbage
i Broager
Kom til

Julelotto
Torsdag den 12. april kl. 19.00
på Broagerhus
Dørene åbner kl. 18.00
Vind flotte præmier
sponseret af medlemmer fra
Broager Handel & Erhverv
Pakke med 6 plader &
pausebanko 100 kr
Øl og vand kan købes
Al overskud går ubeskåret til
juleudsmykning i Broager
Arrangeret af Broager Erhverv
& Broager Pensionistforening

Mikkel Klinge Vandkær Thomsen vil gerne spille sammen med flere unge.

Mikkel er med i egnsspillet
Af Lene Neumann Jepsen

For fjerde år trækker
14-årige Mikkel Klinge
Vandkær Thomsen
i kostumet, når
Cathrinesmindes Venner
opfører egnsspillet
”Fare, fare krigsmand”
Stykket handler om
teglværksejer Christian

Overskud
SuperBrugsen i Broager
kom ud af 2017 med

Hollensen, der sammen
med nogle af sine teglværksarbejdere indkaldes
til tysk krigstjeneste under
første verdenskrig. Alt
imens holdes teglværket
og hverdagen i gang af
Christians husbestyrerinde og kvindelige teglværksarbejdere samt de
mænd, der ikke blev sendt
til fronten.

Plads til flere
”Det er helt forskelligt fra
den almindelige hverdag.
Man lever sig ind i sin
rolle og den tidsalder man
spiller i. Det er fantastisk. Du får nye venner,
medspillerne er hjælpsomme og det ville være
fantastisk, hvis flere unge
ville være med.” fortæller

et overskud på 92.000
kroner.
Det oplyste uddeler Bent
Moldt på brugsforeningens generalforsamling.
Dagligvarebutikken fik

overskud, selv om der er
blevet købt ny varebil,
investeret 250.000 kr. på at
rive et hus ned ved siden
af SuperBrugsen og an-

Foto Lene Neumann Jepsen

Mikkel Klinge Vandkær
Thomsen.
Der er brug for 30 medvirkende til stykket og
der er stadig nogle ledige
pladser både kvinde- og
manderoller. Første prøve
foregår 3. april kl.19 på
Broager Skole.
Stykket opføres 13. – 17.
juni på Cathrinesmindes
Teglværk. ■

skaffet ny LED belysning i
butikken.
Bent Moldt har i sine 28
år som uddeler præsteret
overskud alle årene uden
det første år. ■

Fortidsminder stopper
byggemodning i Vester Sottrup
Af Herdis Thomsen

Sønderborg Kommune
har igennem flere år
arbejdet på at kunne
tilbyde byggegrunde i
Vester Sottrup.
Der er satset på et område
ved Johannes Johannsens
Vej øst for Lerløkke, men
her er der fundet så omfattende fortidsminder, at
man er nødt til at finde et
andet område. Udgifterne
til udgravninger ville gøre
byggegrundene for dyre.
Arbejdet med at etablere nye parcelhusgrunde
bunder i, at der er en
efterspørgsel:
"Der er borgere, der
venter på, at der kom-

Bilbrand
En bil blev forleden
brændt af ved Fredsløkke i
Vester Sottrup.

mer nye byggegrunde i
Vester Sottrup. Derfor
er det også ærgerligt, at
vi nu må erkende, at vi
må begynde forfra - med
den tid, det indebærer for
lokalplan, erhvervelse af
jord, byggemodning osv.
Som reglerne er nu, er det
bygherren - i dette tilfælde
kommunen - der skal
betale for museernes udgravninger. For området
i Vester Sottrup løber det
op i 5,1 mio. kr., som skal
fordeles på prisen for byggegrundene. Det er ikke
realistisk, og derfor har vi
besluttet ikke at fortsætte
med byggemodningen
dér", forklarer Aase
Nyegaard, formand for

teknik- og miljøudvalget i
Sønderborg Kommune.
Det er obligatorisk, at
arealer skal undersøges
for fortidsminder, inden
man fx går i gang med
at byggemodne eller anlægge en vej. I området
ved Johannes Johannsens
Vej er der fundet, hvad
Museum Sønderjylland
kalder "væsentlige jordfaste fortidsminder".
Der er fundet gruber og
stolpehuller, som stammer
fra treskibede langhuse
fra førromersk og ældre
romersk jernalder - dvs.
perioden omkring år
0. Mange af husene er
brandtomter. Der er
tidligere fundet spor

efter yngre bebyggelser
ved Legbjergvej nord for
Lerløkke. Arkæologerne
ønsker derfor at udgrave
hele området for at få
klarhed over, om de to
områder tilsammen har
udgjort en landsby.
"Heldigvis er der stadig
efterspørgsel på byggegrunde i Vester Sottrup,
og derfor går vi naturligvis nu i gang med at finde
et andet, velegnet område
til parcelhusgrunde. Vi
tager arbejdstøjet på og
starter forfra med processens forskellige faser
fra mark til byggeklare
byggegrunde", siger Aase
Nyegaard. ■

En lokal borger havde
set bilen med katastrofeblink på hele dagen.
Både Sottrup Frivillige
Brandværn og Ullerup
Frivillige Brandværn ryk-

kede til stedet kort efter
midnat, da der var ild i
bilen.
Det viste sig, at der lå en
stor sten inde i bilen, og

at ilden var opstået inde i
kabinen.
Politiet betragter
branden som en bevidst
ildspåsættelse.
Bilen er totalskadet. ■

Tricktyv
En tricktyv forsøgte forleden to steder med tricktyveri i Vester Sottrup.
Han var i to boliger og
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blev opdaget af beboerne
begge steder. Han tilbød
de ældre i begge boliger en
gammel udgave af Se og
Hør. Tricktyven gik tomhændet fra begge boliger. ■

Sogneeftermiddag for Nybøl
og Sottrup sogn
Tirsdag den 10. april 2018
kl. 14.30 – 16.30
Det foregår i menighedshuset i
Vester Sottrup
Mette Carlsen fortæller om
”Poesibøger gennem tiden”
Alle opfordres til at
medbringe sin egen poesibog

Vi skal også synge sange
fra gemmerne og Chr Bruun
kommer og spiller for os.
Vel mødt

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

1-dags bustur til

Skønne Samsø
2. pinsedag mandag den 21. maj
65 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Foto Pia Koch Johannsen

Travlhed på arkivet
Af Pia Koch Johannsen

På generalforsamlingen
i Lokalhistorisk Forening
for Sundeved hørte
65 medlemmer om et
godt år med adskillige aktiviteter, blandt
andet sommerudflugt
og foreningens 25 års
jubilæum.

Arkivet i Ullerup modtog
25 afleveringer af effekter
og fotos, hvilket giver de
17 frivillige medarbejdere
nok at se til, samtidig med
stor aktivitet via nettet
hvor stillede spørgsmål
bliver besvaret.
Genvalgt til bestyrelsen
blev John Solkær, Frede
Jensen og Arne Jensen.

Efterfølgende fortalte
fhv. vicepolitikommissær Hartvig Schøn om sit
farverige, men ikke altid
fornøjelige liv fra fødslen
på Broagerland over børnehjem, kostskole, 10 år
til søs, utallige småjobs
for til sidst at begynde på
politiskolen. ■

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor
vi tager med færgen til Samsø. Om bord
nyder vi en lækker 2-retters menu.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil den lokale guide
fortælle en masse om øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader,
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Pris kr. 695,Inkluderet: Bus, rundstykke og kaffe,
færgeoverfart, 2-retters middag, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

kr.

695,-

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

BovAvis
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KOM TIL FORÅRSDAG
Lørdag den 7. april
i Land & Fritid Sundeved
og spar op til 70%

STORT
BAGAGERUMSSALG
PÅ P-PLADSEN

Landbo
Ungdom
sælger
grillpølser

Skal du af med dine lopper?
Tilmelding på
telefon 3368 5385

SPAR

60%

LØRDAGSTILBUD

SUND HUNDE- OG
KATTEFODER

NYBØL
VANDVÆRK
175,Frit valg. Spar 74,95.
Normalpris 249,95

afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 10. april kl. 19.00
I NYBØL KLUBHUS
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

LØRDAGSTILBUD

LØRDAGSTILBUD

PLANTESÆK, 50 L

JERNVITRIOL, 5 KG

Særdeles egnet til udplantning af
tomater, agurk, peber og meget
mere. Plantesækken lægges i
kapilærkasse for, at opnå det
optimale resultat.
Normalpris 19,95

Jernvitriol er perfekt til at få
en helt ren græsplæne. Brug
jernvitriol i 1 liter vand pr. m2
græsplæne. Jernvitriol rækker til
500 m.
Normalpris 49,00

795

2995

TILBUDDENE GÆLDER LØRDAG
DEN 7. APRIL 2018
H Ø J S V E J 1, U L L E R U P • 6 4 0 0 S Ø N D E R B O R G • T L F. 3 3 6 8 5 3 8 5
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Hørt i byen
Beboerne i Adsbøl sætter pris på, at politiet
tit og ofte blitzer de
mange hurtige bilister,
der suser gennem byen.
Forleden blev 110 bilister blitzet og det udløste 18 kørekortklip og
én betinget frakendelse
af kørekortet.

Tidligere byrod gør comeback som V-formand

Frisør Karina Hansen
fra Husets Frisør
har under en messe i
Düsseldorf købt nye
frisørstole til salonen.
De er nu ankommet
og kunderne kan
glæde sig til en magelig
oplevelse.
Lene og Tage Jørgensen
fejrede forleden deres
guldbryllup. Først var
de i Broager Kirke,
hvor sognepræst Stefan
Klit Søndergaard holdt
en fin prædiken og
efterfølgende havde
de inviteret 92 gæster
til fest på Frk. Jensen i
Skelde.

Venstre holdt en velbesøgt generalforsamling på Broagerhus.
Af Gunnar Hattesen

Efter fire år på posten
trak Peter Brodersen,
Alnor, sig tilbage som
formand, da Venstres
kommuneforening
i Sønderborg holdt
generalforsamling på
Broagerhus.

Fhv. borgmester Bendt
Olesen er genvalgt til
bestyrelsen for LAG
Sønderborg-Aabenraa,
der i 2017 støttede
11 projekter med 2,1
mio. kr. Blandt modtagerne er Benniksgaard
Golfklub, som har
få et et tilskud på
247.500 kr.
Deutschen Ruderverein
Gravenstein (DRG) Gråstens tyske Roklub
- har udnævnt Renate
og Norbert Nissen til
æresmedlemmer.Begge
har været aktive over
40 år i roklubben.
Andelsbanken
Sønderjylland har
på sit aktionærmøde genvalgt Rikke
Blindbæk Schlüter,
Gråsten, til bankens
aktionærråd. ■

Peter Brodersen fik
stor applaus for sin
indsats for Venstre
blandt de 80 deltagere i
generalforsamlingen.
Efter kampafstemning
blev Karsten Schøn,
Dybbøl, ny formand for
de 416 V-medlemmer i
Sønderborg Kommune.

Han bliver dermed også
medlem af Venstres
hovedbestyrelse.
Han har en masse ressourcer og viden om, hvad
der foregår i byrådet, lød
det blandt anbefalerne. ■

Minikrydstogt på

Kielerkanalen
Onsdag den 25. april
Det er en udflugt, der vil stå i søfartens
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895,
den er 98 km lang og her sejler ca.
50.000 skibe igennem om året.
Gråsten Idræts- og Gymnastikforening
tilbyder

LØBETRÆNING
FOR ALLE
TID: TIRSDAG & TORSDAG KL. 17.00 - 18.00
STED: AHLMANNSPARKEN
START: 5. APRIL 2018
Kan du li’’ at løbe, men syntes der er kedeligt at løbe selv.
Eller er dit nytårsforsæt gået i vasken? Så kom og løb med
os. Vi løber i flere forskellige tempo, og alle kan være med.

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

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

Udover træning 2 gange ugentligt, får du også
mulighed for intervaltræning, et godt grin
og godt selskab med andre løbere.
Yderligere info hos Mette Jochimsen tlf. 2890 1279

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

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

BovAvis
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Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 14

3. april 2018

10. årgang

Erfaring sikrer dig den bedste løsning
Murerarbejde
Fliser og klinker
Renoveringer
Tilbygninger

Mobil nr. 22 25 84 07

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg
murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

SALG AF



Køkkener
Vinduer
Døre

20 års jubilæet fejrer tøjbutikken Palle med gode tilbud.

Alt i

20 år med Palle i Padborg

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

Lige siden den første
dag, Palle Hansen
åbnede herretøjsbutik
i Padborg, har det for
ham drejet sig om
tøj. Og mere præcis
herreekvipering.



Tømrerarbejde
Snedkeropgaver
Tagarbejde
Glarmester

Af Ditte Vennits Nielsen

RENOVERINGSOPGAVER
TIL LAVPRIS FØR

Palle Hansen er udlært ved Din Tøjmand
i Padborg, som Bent
Hansen dengang ejede.
For 20 år siden overtog
han butikken, og har siden
haft smart tøj på hylder og
bøjler.
Gennem årene har bu-

tikken vokset sig større og
større og omfatter nu 650
m2 .
"Vi har alt fra konfirmationstøj, jakkesæt, jeans,
skjorter, bryllupstøj til
overtøj og accessoires",
fortæller Palle Hansen.
For fire år siden udvide-

Foto Ditte Vennits Nielsen

de Palle butikken til også
at rumme en sportsbutik,
og det har givet giver et
større flow af kunder.
"Vi har både sportstøj til
børn, damer og herrer, og
vi har et fint samarbejde
med Bov IF", tilføjer Palle
Hansen. ■

Tæt ved grænsen i Padborg og nær
Fleggaards indkøbcenter

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

− Fraflytningslejligheder
− Ombygning af
badeværelse & køkken

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

− Brolægning &
Ejendomsservice

JYSK RENOVERING
Telefon 50 27 16 00

www.jyskrenovering.dk

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

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 3.

Gullasch med mos

ONSDAG den 4.

Stegt fisk med Hollandaisesovs & Romanescoblanding

TORSDAG den 5.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG den 6.

Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den 7.

Dansk Bøf

SØNDAG den 8.

Burger med pommes frites

MANDAG den 9.

Kotelet med rødkål

Kun

69,-

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203
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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

Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise
Ingen opgave er for lille

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

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

LAVESTE
DAGSPRISER!

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

EFTER

− Maleropgaver

Kvalitetsdæk
til Tysklands

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 8. april
Ingen gudstjeneste

HOLBØL
KIRKE

KOLLUND KIRKE
Søndag den 8. april
Ingen gudstjeneste

HOLBØL KIRKE
Søndag den 8. april kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 8. april kl. 9.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 8. april kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 8. april kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

Foredrag
”Her bor de levende - om livet
efter en ægtefælles død”
Torsdag den 12. april kl. 19.30 i Kirkeladen
Charlotte Bork Høvsgaard blev enke som 39-årig,
da hendes mand, Thomas, døde efter et meget kort
kræftforløb. Siden har Charlotte skrevet to bøger om
sit tab. Foredraget tager udgangspunkt i hendes seneste
bog ”Her bor de levende”, og kommer til at handle om
hvad sorg er, og hvad det vil sige at komme videre.
Der kan købes kaffe og kage for kr. 35,-

Kirkekoncert

Sønderborg Gospel Choir
Søndag den 15. april kl. 19.30 i Bov kirke
Gospel koncert med
ca. 30 sangere der ledes
af Johanne Løhde Nielsen

På generalforsamlingen i Bov IF hovedafdeling blev de nye afdelingsformænd præsenteret.

Gratis adgang
Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg
Tel. 7467 0917

v/ Kirsten Pedersen Madsen

www.bovsogn.dk

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Nye formænd i
Bov IF
Af Ditte Vennits Nielsen

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Bov IF har har
stået en stribe nye
afdelingsformænd.

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

Bo Thomasen er blevet
formand for Løb &
Motion, Kim Kjær er ny

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

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

•

Tak fordi du handler lokalt

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten |

Rie Rabøl Jørgensen

Foto Ditte Vennits Nielsen

Martin Good

Svend Hedegaard

formand for Badminton,
Heidi S. Pedersen er ny
i spidsen for Bowling,
Shafi Naibkhail styrer
Cricket og John Kulby
er ny formand for
Tennisafdelingen.
Fem afdelingsformænd
er blevet genvalgt.
Det er Dorthe Soll fra
Håndboldafdelingen,
Frank Thietje fra Fodbold,
futsal og kunstgræsbane, Jan Christensen
fra Svømning, Herbert
Johansen fra Petanque
og Bitten Haase fra
Gymnastikafdelingen. ■

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Vester Sottrup

OPLAG: 16.232
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Gråsten
Egernsund

FK Distribution

Holbøl

TRYK:

Fårhus

OTM Avistryk A/S

Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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

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

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

Grafisk tilrettelæggelse
Susana Calderón
bovavis@graphos.dk

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

20 ÅRS JUBILÆUM
Torsdag - Lørdag

SPAR

÷20%
på alt i butikken

Whistler pro lite
jakke
Både til damer
og herrer
Før kr. 600,-

NU

400,-

Jubilæumstilbud
Garant jakke
Før kr. 1200,-

NU

700,-

Fredag
fra kl. 15 - 17
gir vi en grillpølse

TORVEGADE 15-19

6330 PAD BORG

TELEFO N 74 67 32 32
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Solbriller med
glidende overgang

1500,–

*

Gør dig klar til solrige dage:

fra kr.

SOMMEREN ER PÅ VEJ!

Enkeltstyrke
Solbriller

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

Optik Hallmann Aabenraa
Tel: 74623470

Optik Hallmann Padborg
Tel: 74673070

fra kr.

Optik Hallmann Sønderborg
Tel: 74422300

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

+

GRATIS
drybag +
undervandskamera

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

900,–

*

Stor udskiftning i Bov IF
Af Ditte Vennits Nielsen

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

Grænsehallen er blevet
det ene af to kraftcentre i
Aabenraa Kommune.
Det fortalte formand
for Bov IF, Betina Jessen,
på hovedafdelingens
generalforsamling.
Regnskabet viste et mindre underskud på 9.000
kroner. Medlemstallet i
Bov IF er faldet med 50
medlemmer, men der er

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

Formand for Bov IF, Betina
Jessen.Arkivfoto

stadig over 1.50021.02.18
aktive18:45
medlemmer.
Betina Jessen nævnte en
række lyspunkter, blandt
andet den nye futsal afdeling, som samler mellem
3-400 tilskuere hver gang.
Bov IF´s sportsdag gentages atter til september.
Betina Jessen omtalte,
at hun havde haft sommerfugle i maven, da seks
ud af 11 afdelingsformænd
formænd havde meddelt,
at de ville gå af.
Men stor var hendes
glæde over, at der var
blevet valgt seks nye
afdelingsformænd. ■

APRIL TILBUD

Spar 20%

på dæk til din bil
Tilbuddet gælder både for private og erhvervsbiler.
Gælder frem til 30.04.2018
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b
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o
-

“God service til alle
er en selvfølge”.
Henning Bo Nielsen

Flensborgvej 4 . 6340 Kruså
Tlf. 40 95 18 33
www.krusaa-auto-service.dk

Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14
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Markedsdag
Kom ind i teltet.
Der er masser
af penge at spare.
Smykker og ure
spar op til

OFFSPRING ØRERINGE

OFFSPRING ØRERINGE

Pris kr. 1.750,-

Pris kr. 1.750,-

OFFSPRING BANGLE

OFFSPRING RINGE

Pris kr. 2.975,-

Pris fra kr. 995,-

Jensen

Jensen

Vi udfører alle former
for ur-reparationer både
armbåndsure og stueure,
samt smykker.

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73

Vi har mere end 35 års
erfaring på egne værksteder.

URE - GULD - SØLV
Landsdækkende bytteservice

URE - GULD - SØLV
Landsdækkende bytteservice

MARKEDSDAG
Lørdag d. 7. april
• Butikkerne står på gaden
med gode tilbud TIL KL . 14
• SUSSIE & LEO underholder

KL . 10.30

• SuperBrugsen sælger lækre grillpølser
• Kræmmer / loppemarked

Padborg
Shopping

÷75%
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Hørt ved Lyren

26 bilister blev forleden
blitzet på Tørsbølvej
ved Hokkerup. Politiet
lavede fartkontrol på
opfordring af beboere i området. Seks af
bilisterne fik et klip i
kørekortet. Den største
overskridelse var en
bilist, der kørte 95 km/t
på et sted, hvor man
højest må køre 60 km/t.
På søndag er der indsamling til Kræftens
Bekæmpelse. Sydbank
stiller sit personale til
rådighed for at optælle
de indsamlede penge.
Nielsens Bageri donerer gratis brød til
indsamlerne.
Guldsmed Rie Meyer
forærede i indflyttergave to hjemmelavede
klokkeblomster i sølv
til Pernille Hansen ved
åbningen af den nye
Klokkeblomsten.

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

Eleverne på Lyreskovskolen deltog i skolernes sangdag.

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

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt.
få afhentet.
1/2 pris på al beklædning og fodtøj
den første lørdag i hver måned.

GØR ET
KUP

Foto Ditte Vennits Nielsen

Elever sang Kim Larsen sange
Af Ditte Vennits Nielsen

Lyreskovskolen holdt forleden skolernes sangdag
for 0.-5. klassetrin.

Musiklinjen fra produktionshøjskolen Meritten
var inviteret, og der blev
bl.a. sunget Kim Larsen
sange. Herefter var der

en god snak med eleverne omkring emnet
fællesskab. ■

Fagprøve om duge fra Södahl
Kristina Andresen stammer
fra Tinglev og taler lige godt
tysk og dansk. Hun har været
glad for sin læreplads, hvor
hun har lært rigtigt meget.

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.
Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg.
Tlf. 3091 3028.



Padborg Rideklub
med formand Arno
Gormsen i spidsen har
eksisteret i mere end 30
år. Der er venteliste på
bokse, og rideklubben
havde et overskud på
38.000 kr. sidste år.
Der var udsolgt til
Oldemorstofts sønderjyske kaffebord
Palmesøndag. 50
gæster nød de lækre
sønderjyske kager.
Lyreskov Krolf Bov
har hen over vinteren
spillet indendørskrolf
i Grænsehallerne i
Kruså, hvor 33 seniorer
har deltaget.
Torsdagscyklisterne
starter igen op i Fårhus.
Der cykles mellem 12
og 25 km i et behageligt tempo. Det er Leif
Lindersgaard, der er
tovholder, og de starter
torsdag den 5. april. ■

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer på
en spændende udflugt til

Sprogø

tirsdag den 8. maj 2018
Afgang fra Grænsehallerne kl. 7.15
Sprogø var, er og vil altid være en central
del af danmarkshistorien. Nu er det vores
tur til at blive guidet rundt på øen.
Efter frokost på hotel Villa Gulle kører bussen os på
en guidet tur omkring Nyborg. Tilbage på hotellet
nydes kaffen, inden turen igen går hjemad.
Pris: 500 kr. for bus, morgenmad,
Storebælt, guide, frokost og kaffe.
Max. antal deltagere: 57 personer
Bindende tilmelding fra torsdag den 5. april 2018
kl. 12.00 til senest den 9. april 2018 til Giesela Paulsen
på tlf. 74 67 38 15
Betaling med påførsel af navn bedes overført til
konto 8065-1057665 i Sydbank senest den 9. april 2018.
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

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

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

Af Ditte Vennits Nielsen

20-årige Kristina
Andresen er i lære som
butiksassistent hos
Sinnerup i Flensborg.
Snart to år efter hun
begyndte, er hun ved at
aflægge sin fagprøve og
kan om få måneder kalde
sig udlært.

Foto Ninna Schrum

"Jeg har valgt at fokusere
min fagprøve på duge fra
Södahl. Vi sælger godt af
dem, men det er et enestående produkt, som ikke
alle kunder kender nok
til. Derfor har jeg valgt
at sætte fokus på netop
disse duge, så vi kan sælge
mange flere ", fortæller
Kristina Andresen.
Dugene er lavet med en
såkaldt staincoat belægning, hvilket gør, at de er
smuds- og vandafvisende.
Hvis man spilder dem,
kan de blot tørres af med
en klud.
I uge 14 laver Kristina
Andresen sin fagprøve
med en udstilling af
Södahl, og der gives yderligere 10% rabat på de i
forvejen nedsatte duge. ■

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

GRATIS

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00
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Sussi og Leo gæster Padborg
Af Ditte Vennits Nielsen

Padborg Shopping
holder lørdag den 7.
april markedsdag med
underholdning af Susi
og Leo.
"Der bliver sat små telte op
i midten af Torvecentret,

og her sælger de deltagende butikker masser
af gode knaldtilbud",
fortæller Bitten Haase,
Jensen-Ure-Guld-Sølv.
Desuden arrangerer man
loppe/kræmmermarked,
hvor det er gratis at deltage, men ønsker man en

stand, skal man tilmelde
sig på facebooksiden først.
SuperBrugsen sørger for
salg af grillpølser og drikkevarer, og arrangørerne
håber, at topunderholdningen med med Susi og
Leo vil trække mennesker.
Butikkerne vil holde eks-

traordinært længe åbent
frem til kl. 14.00. ■

Bitten Haase er tovholder på
markedsdag , hvor trækplastreret er Sussi og Leo.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Bo

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
K. Wraae

!

murer og fliser

Natur!

&'Ejendoms'service'ApS!

Alt inden for murerarbejde
Speciale: fliser

Anlægsgartner

Tømrer afdeling

Nyanlæg af have & design

Udskiftning af døre & vinduer

Vedligehold af have

Ombygning & renovering

Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Træfældning
Træfældning

Tlf. 40 74 66 31

Beskæring & Topkapning

Murer afdeling

Stubfræsning

Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus

keldwraae@hotmail.com

Snerydning & saltning

Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Snerydning & saltning af fortov og parkerings områder
Privat og Erhverv

Dennis Lorenzen 2758 8750

Bred VVS ApS

Klaus Tranum

2047 5290

Ejner Tranum

5050 8722

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

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

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

www.LTnatur.dk
Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

CVR 34 22 35 72

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

NYHED

Salg & service
af hårde hvidevarer
Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

PH 5 MINI

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

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

i ﬂere farver
Design: Poul Henningsen

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S

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

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

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

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

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

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

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

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

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg
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Alt under ét tag til din

CAMPINGFERIE
Find os i
Scandinavian
Park

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

www.essen-in-flensburg.de / dk
Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

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

Pengeregn til Lyreskovstien
Af Ditte Vennits Nielsen

De tre initiativtagere
til Lyreskovstien tog
gladeligt imod den
donation på 25.000 kr.,
som filialchef i Sydbank,
Martin Lykkeskov
Christensen, forleden
overrakte.

et kæmpe stykke arbejde
og lagt mange timer i at
gøre projektet færdigt.
Den smukke sti kan bruges af alle. Udover gåture
kan man løbe, træne, lufte
hunde, skubbe rullestole,
slappe af, nyde naturen og
spise medbragt mad.

"Vi er enormt taknemmelige for den store
opbakning, vi har mødt
alle steder fra, specielt de
mange lokale donationer",
siger de tre initiativtagere
Monika Jensen, Mona
Laumark og Ninna
Schrum.

Donationen skal bruges
til flere bænke, nye brochurer og oplysningsskilte.
Om kort tid arrangerer
Janne Krab og Anne
Thomsen en demonstration af de mange fitness
redskaber. ■

To år efter projektet med
Lyreskovstien startede er
der nu blevet opsat flere
borde og bænkesæt, 15
metal fitness redskaber
samt skiltning.
Mange frivillige har gjort
Monika Jensen, Mona
Laumark, Ninna Schrum og
filialchef i Sydbank Martin
Lykkeskov Christensen ved
overrækkelsen af donationen.

RESTAURANT

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

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

HELLAS

Wassersleben 25
D- 24955 Wassersleben
• tlf. 0049 461 75379 •

Doris Sommerlund underholdt efter generalforsamlingen med potpourier.


• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

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

HUSK!

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

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

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Foto Ditte Vennits Nielsen

Ældre Sagen Bov har
1.962 medlemmer
Af Ditte Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov
oplever et støt stigende
medlemstal. Ved udgangen af 2017 var der 1.962
medlemmer.
Det oplyste formanden
Claus Lund-Olesen på
foreningens årsmøde, som
samlede 93 medlemmer.

Genvalgt til bestyrelsen
for en toårig periode blev
Leif Kiesbye og Grethe
Petz.
Claus Lund-Olesen, Finn
Andresen og Egon Reiss
ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt blev Bent
Eskildesen, Karen
Holubovsky og
Annegrethe Larsen.

Genvalg som suppleanter
for 1 år blev Helga LundOlesen og Inger Wulff.
De øvrige medlemmer
af bestyrelsen er Annelise
Følster, Rita Clausen, Eva
Schmidt og Egon Kjær
Pedersen.
Bestyrelsen konstituerer
sig på det førstkommende
bestyrelsesmøde. ■

Trækplastre på Friluftsscenen
Af Ditte Vennits Nielsen

På Friluftsscenens
generalforsamlingen
overrakte formand for
GF Forsikring, Svend Erik
Danielsen, foreningen
en donation på 10.000
kroner.

Det var en glad formand
Karen Holubovsky, der
tog imod de mange penge.
I sin beretning nævnte
Karen Holubovsky, at det
bedste for 2017 var genopførelsen af Heksehuset.
Foreningen har 148 med-

lemmer, og formanden
løftede sløret for de kommende arrangementer
med blandt andet asfalt-

bal, friluftsgudstjeneste og
musik.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen kon-
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stitueret sig med Karen
Holubovsky som formand,
Ninna Schrum som næstformand, Ulla Thietje
som sekretær, Erik Dall
Jørgensen som kasserer og

Lyreskovstiens
metalfitness redskaber
er nu klar til brug
Alle interesserede inviteres til en gennemgang
i brug af de 15 redskaber ved instruktørerne
Janne Krab og Anne Thomsen.

Dette sker:

mandag den 9. april 2018
mellem kl. 17:00 - 19:00
Adressen:

Lyreskovskolens indkørsel
fra Hærvejen

Niels Jessen som allround
bestyrelsesmedlem.
Suppleanter er Merete
Schleef og Else Schroll. ■

og

kleklubben Bov
N ør
inviterer til

Hyggeeftermiddag
på Valdemarshus
Fredag den 20. april kl. 14

Flemming Gammelholm kommer og underholder med sang og
musik. Han vil også opføre sit Elvis show.
Kom og vær med til en
dejlig eftermiddag
Bestyrelsen
Det koster

kr.

Formand for GF Forsikring, Svend Erik Danielsen, overrækker
check på 10.000 kr. til formand for Friluftsscenen, Karen
Holubovsky.
Foto Ditte Vennits Nielsen

75,-

incl. kaffe og kage

http://ec.europa.eu/agricult/rural-development-2014-2020/index_da.htm

Tilmelding er nødvendig til
Irmi på tlf. 20 99 49 09 senest søndag den 15. april

Hus og Have
Haven skal være et
hyggeligt sted
Af Ditte Vennits Nielsen

Hvis det står til Uwe
Asmussen, skal haven
være et hyggeligt sted at
være.
Han blev i 2010 uddannet
som anlægsgartner, og
driver Uwes Haveservice
med base i Holbøl.
Oprindeligt er han uddannet landmand og han
har altid elsket at rode i
jorden.
Ifølge ham er der mange
forskellige løsninger på,
hvordan man anlægger en
have. Det kan være en japansk have, en romantisk
have, en moderne have, en

klassisk have eller blot en
praktisk have. Alt kan lade
sig gøre.
Uwes Haveservice tager
sig af stort set alle opgaver.
Det kan dreje sig om beskæring af træer og buske,
fliselægninger, stengærder
eller en stor omlægning af
hele haven. Som en nyhed
tager firmaet sig af algebekæmpelse, primært på
flisebelægninger.
Uwe Asmussen har to
ansatte udover ham selv,
og han har opbygget en
stabil kundekreds. ■

Uwe Asmussen har siden
2010 drevet haveservicefirma. Arkivfoto Jimmy Christensen
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med det hele!

SELVAFHENTNING
på Hyrdesøvej 10, Kliplev

ELLER LEVERING

også med lille lastbil
- harpet muld
- strandsand
- støbemix
- grus i forskellig størrelse
- brolæggersand
- vasket sand
- træflis kan skaffes
VOGNMAND

MOGENS JENSEN
Hyrdesøvej 10, Kliplev · 6200 Aabenraa
TELEFON 4 0 3 8 0 9 6 5

Hus og Have temasider
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Malermester opfordrer til at
bruge håndværkerfradrag
Af Ditte Vennits Nielsen

Malermester Per Ihle har
en stabil og god forretning med 3-4 ansatte.

"Vi dækker hele Aabenraa
Kommune samt Gråsten
og omegn. Det er for
det meste private kun-

der, vi har", fortæller
Per Ihle, som opfordrer
kunderne til at bruge
håndværkerfradraget.

Håndværkerfradraget,
også kaldet Bolig/
Jobordning, er pr. 1 januar
2018 gjort permanent. For

malerfaget betyder det, at
fradraget gælder for udvendigt malerarbejde.
"Det vil sige, at man kan
bruge håndværkerfradraget, når man bestiller os til
at male vinduerne, facaden eller den træbeklædte
gavl på huset, som er træls

og bøvlet at få malet. En
almindelig husejer er
normalt ikke vant til at stå
på en stige eller et stillads,
men det klarer den professionelle maler let og elegant", smiler Per Ihle glad
med sine karakteristiske
røde kinder, mens han
sidder ved køkkenbordet
iført sit malertøj og drikker en kop kaffe og nyder
et stykke chokolade efter
fyraften.
Per Ihle har siden 1992
drevet malerfirma fra
hjemmeadressen i Holbøl,
og han er altid klar ved
telefonen for at give kunderne et tilbud. ■

Malermester Per Ihle har i
over 25 år drevet malerfirma.
Arkivfoto

Trænger huset til maling?
inde
eller ude

SKADEDYR !!!
HURTIGT - EFFEKTIVT - MED GARANTI

D
U
lB

Forårets
lys afslører
det
Ring til Maler Ihle
og hør nærmere
t
det er ikke så dyr
som du tror!

Husk

get
Håndværkerfradra

TI

Bekæmpelse af
muldvarp/mosegris
kr.

Normal pris kr. 1500,Gælder april måned

1250,-

Vi bruger IKKE giftgas. Behandling er sikker for både mennesker og husdyr.
Udover at vi bekæmper alle former for skadedyr,
hjælper vi også med følgende:
•
•
•

lugt (f.eks. i kælder, husdyr og sure sko)
Skimmel
Desinficering (f.eks. efter mus og rotter)

Vi klarer
opgaven med
GARANTI

Sønderjysk
Skadedyrsbekæmpelse
DANSKE MALERMESTRE

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

www.sjsb.dk
Tlf: 4125 3377 - Mail: salg@sjsb.dk

Hus og Have temasider

Tømrervirksomhed har fået nye medarbejdere
Af Signe Svane Kryger

Tømrerfirmaet, Træ
og Tryghed, er ejet af
41-årige Hans Christian
Sahl, der selv kommer
fra Kværs og har boet i
Gråsten i 20 år. Firmaet
har netop tilegnet sig to
nye medarbejdere.

han selvstændig tømrer på
niende år.
I de første seks år af
tømrervirksomhedens
eksistens har Hans
Christian Sahl arbejdet
egenhændigt. I takt med

at virksomheden voksede,
lejede han en kollega til
at hjælpe. I dag er de tre
svende, en lærling og ham
selv i virksomheden.
”Arbejdet har ændret
sig igennem tiden. For

1. maj 2009 startede
virksomheden op som en
enkeltmandsvirksomhed
med Hans Christian Sahl i
førersædet. Igennem årene
har han anskaffet sig en
portion erfaring og et
solidt fundament, hvilket
kommer sig af, at han
blandt andet har været
ansat som tømrersvend,
beslag- og værktøjssælger
og trælastsælger. I dag er

Fra venstre ses Svend Niklas
Bladt, Hans Christian Sahl og
Johan van Buren.


Foto Signe Svane Kryger

TØMRER/SNEDKER
OM-, NY- OG TILBYGNINGER
DØRE/VINDUER
TERMORUDER
MEKANISK INDBRUDSSIKRING
DIRKEFRIE LÅSE
Vi er stærke i renovering
af 60- og 70er huse

mig er det sociale og det
menneskelige aspekt en
stor del af erhvervet, og
så er det også vigtigt, at
det er sjovt”, siger Hans
Christian Sahl.

Kvalitet er grundstenen
Firmaet lægger stor vægt
på kvalitetsarbejde, hvilket har højeste prioritet.
Dette har også medført,
at tømrervirksomheden
aldrig har haft nogle retssager på sig.
”Jeg plejer at sige, at hvis
jeg møder en kunde i
Brugsen, så skal jeg ikke
gemme mig under disken”, fortæller ejer, Hans
Christian Sahl, om sit
arbejde.

To nye svende
Han har i det nye år
ansat 22-årige Niklas
Bladt fra Avnbøl og
22-årige Johan van Buren
fra Broager, der begge
tidligere har arbejdet og
er udlært hos samme
tømrerfirma.
”Det er spændende at
prøve noget nyt, og det er
samtidig godt erfaringsmæssigt at komme et nyt
sted hen med nye mennesker og andre opgaver. Der
er en del mere ansvar, og
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man er i langt højere grad
overladt til sig selv, idet
man har egne projekter,
men det er interessant”,
fortæller Johan van Buren.
Den afvekslende hverdag
er også noget, der tiltaler
Niklas Bladt, der selv
drømmer om at blive selvstændig tømrer en dag.
”Det er udfordrende at
være på egen hånd og have
egne kunder og opgaver.
Arbejdet handler i høj
grad om at tænke længere
end bare at udføre en opgave. Man skal efterlade et
produkt, som kunden er
tilfreds med samt give et
godt indtryk, og det kan
jeg godt lide”, siger han
glad.
I forhold til fremtiden
har Hans Christian Sahl
planer om maksimalt at
anskaffe sig to medarbejdere mere i virksomheden.
”Jeg vil gerne selv kunne
være med til at udføre
arbejdet, da det er vigtigt for mig”, smiler han
målbevidst. ■

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

www.haupt-aps.dk
v/ HC Sahl ∙ Tlf. 23 67 70 45

Karsten Haupt

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

Hus og Have temasider
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Alt havearbejde udføres
for private · virksomheder · landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning
Fliseanlæg – belægning etc.
Fjernelse af haveaffald.
Blomster, planter, træer, hæk

Ring 7460 8186
eller 2429 0631
Se mere på uwes-have.dk
Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Ejerne af Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse Peer Kristensen og Brigitta H. Christophersen.Arkivfoto

Myrer og kryb fjernes let og hurtigt
Af Ditte Vennits Nielsen

Malermester i Gråsten
Ralf Schirrmacher

Sønderjysk Skadedyrs
bekæmpelse er et lokalt
firma med over 14 års
erfaring, som bekæmper
alle former for skadedyr.

Firmaet har lave priser og
rykker hurtigt ud.
Sønderjysk Skadedyrs
bekæmpelse går meget
op i at passe på naturen,
og firmaet anvender kun
grønne produkter, som

Alt
malerarbejde
udføres
Inkl. flad presenning
og næsehjul

hverken er til fare for
mennesker eller husdyr.
"Det er ingen skam at få
ubudne gæster i form af
lopper, væggelus og andet
utøj. Det er ofte noget,
som mennesker tager med
hjem fra en ferie, men det

Inkl. flad presenning
og næsehjul

205 S1
Indv. ladmål 199×115×34 cm
Totalvægt 500 kg eller 750 kg
Nyttelast 380 kg eller 630 kg

756 A-13 Stål
Indv. ladmål 255×145×35 cm
Totalvægt 750 kg
Nyttelast 507 kg

KAMPAGNEPRIS
8.995,Ekskl. moms 7.196,-

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

KAMPAGNEPRIS
4.595,Ekskl. moms 3.676,-

JØRGEN PETERSEN MASKINFORRETNING
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 74

er ekstremt vigtigt at få
bugt med skadedyrene,
da de formerer sig hurtigt", fortæller den ene af
indehaverne, Brigitta H.
Christophersen.
Hvepseboer, myrer og
andet kryb kan ødelægge en sommer, og disse
ubehageligheder fjerner
Sønderjysk Skadedyrs
bekæmpelse også let og
hurtigt.
Firmaet ejes af ægteparret Brigitta H.
Christophersen og Peer
Kristensen, og har domicil
i Søgaard.
Kundekredsen er vokset
betydeligt de seneste par
år.
"Vi har faktisk kun tilfredse kunder, og det spreder sig jo", siger Brigitta H.
Christophersen. ■

Forbehold for fejl og udsolgte varer.

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

BENT CHRISTENSEN
Tlf. 7447 4262

• Tlf.

29 16 61 03

akseltang@mail.dk • bent@bcts.dk
www.akseltang.dk

• www.bcts.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

Tommy Sørensen har i snart
et halvt år været butikschef
i SengeSpoecialisten i
Sønderborg.
Foto Lene Neumann Jepsen

Vi køber

GULD
SØLV
PLETSØLV

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET
Onsdag til søndag kl. 12-17
Tlf. 74 44 24 25 | Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

Find os her
Kruså

Brovej

Sct. Pauli 28
6310 Broager

v/ Carsten Hansen

Din nye autoriserede
forhandler
Med en plæneklipper fra STIGA kan du være sikker på, at du altid
har en perfekt klippet plæne uanset størrelse og klippemetode.
Kom ind og få et godt tilbud!

Stort udvalg af
frontmonterede
ridere

Autoclip

Priser fra

7.995,Intropris
Combi 48 SE B
Plæneklipper med el-start

Nejsvej

i

Kom forbi butikken og
få et godt tilbud

Carstens Maskinværksted

kr.

n
Sø

kr.

2.995,-
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Kirkegade



Storegade

”God søvn er vigtig. Du
tilbringer 3 måneder om
året i din seng, så det er
vigtigt at finde den helt
rette seng”, fortæller butikschef Tommy Sørensen
og kigger ud over udvalget
i butikken.
Det har været en god
start for butikken i
Sønderborg.
”Vi er blevet taget godt
imod. Der er helt tydeligt
et behov for vores butik”,
siger en tilfreds Tommy
Sørensen.
Sammen med en kollega
og nogle afløsere driver de
SengeSpecialisten inde i
Sønderborg.
”Vi vil gerne give en god
oplevelse, når folk skal

Pau
l

I snart et halvt år har
Tommy Sørensen fra
Felsted stået i spidsen
for SengeSpecialisten i
Sønderborg.

købe en seng. Kunden
skal have den helt rigtige
seng med hjem”, siger
butikschefen, der er et
kendt ansigt i møbel- og
sengebranchen.
Som tidligere butikschef i
SengeSpecialisten Kolding
og ansat hos andre møbelhuse i området, ved
Tommy Sørensen, at
det kommer an på god
service.
”Vi står inde for gode råd
og vejledning. Hvis vores
kunder er tilfredse, bringer de budskabet videre”,
siger han og påpeger, at
det ikke er prisen der er
afgørende.
”Vi kan finde den rette
seng i alle prisniveauer.
Det behøver ikke være
dyrt at ligge godt”, forklarer Tommy Sørensen.
Privat bor Tommy
Sørensen med kæresten
Pia i Felsted lidt endnu.
Drømmen om at sejle og

have sin egen båd trækker
parret til Aabenraa. ■

Sc t

Af Lene Neumann Jepsen
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Solskrænten

Tommy arbejder
for den gode søvn

Hus og Have temasider

VI SKAFFER DEN MASKINE ELLER DE RESERVEDELE DU MANGLER − NYT SOM BRUGT!
Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94 | mail@carstensmaskinvaerksted.dk
www.carstensmaskinvaerksted.dk | Åbningstider: 7.30 – 16.00 eller efter aftalte

Dyntvej

Hus og Have temasider
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Er din terrasse
sommerklar?

Effektiv algebehandling
af tage på maks. 300 kvm
Normalpris kr. 1495,for kun

Få iværksat en effektiv algebehandling nu!
—Af tag, gavle, facade og belægninger mv.
F. eks. plænesten
max 65x40 cm eller urnesten.

995,alt inkl.

Tilbuddet gælder frem til den 20. maj og er til alle
bygninger med maks. højde til tagrenden på 3 meter

Algebehandling af terrasser

NY T!

G
E
D
O

Pris kr. 4000,-

kr.

I
PR

inklusiv inskription,
så længe det er Gravsten med omtanke.

• Dybderens og
imprægnering af fliser
• Kom af med flisepest
• Alle typer belægningssten

SE
R

• Giv beskyttelse og
forlæng levetiden

(Inskription = sandblæste bogstaver)

For nærmere info kontakt

JAKOB SKOTT
—nu på 5. sæson
i Gråsten

Bland Danmarks billigste

Gråsten Algeservice
Snogbæk Nederby 2, Ø. Snogbæk • 6400 Sønderborg • Tlf.: 22 18 84 12
henning@alssundstenhuggeri.dk • www.alssundstenhuggeri.dk

Ring til os på tlf. 4268 6263

V. Jakob Skott

Følg med i nyheder og tilbud

Kontakt os for et uforpligtende tilbud af algebekæmpelse
af anden belægningstype og murværk

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma
v/ August Hansen

OP TIL 75%
ENERGIBESPARELSE

Forårstilbud på træflis,
skærver, muld osv.
v/ August Hansen
haven
Alt i levering af sten,til
skærver,
grus, sand, stenmel m.m.

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

SEN I
SE DEN PÅ MESERNE
GRÆNSEHALL

Alt i levering af sten, skærver,
grus, sand, stenmel m.m.
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger
af søer og vandløbssikring m.m.
Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Hent selv eller få leveret

•
•
•
•
•

NYT! Betal med
Tlf. 40 82 49 39 ∙ norman@krusaa-el.dk ∙ www.krusaa-el.dk

HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Bliv klar til foråret og sommeren med
terrasse eller havemøbler fra Træidé

Belægning og
Havearbejde
udføres for både
private og erhverv

TLF. 60 18 98 39

MAIL@TRAEIDE.COM

KELSTRUPGÅRDVEJ 5, HOLBØL | 6340 KRUSÅ

Hus og Have temasider
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August Hansen er Virksom chef hos Kliplev Natursten
Af Ditte Vennits Nielsen

I Kliplev har August
Hansen fået opbygget et
solidt og godt firma, som
ligger tæt ved motorvejsafkørslen. Det er
hovedsageligt entreprenørarbejde, som Kliplev
Natursten beskæftiger
sig med.
August Hansen har tre
store maskiner, der stort
set hele tiden er i gang.
Desuden ejer han tre
mindre maskiner, som
anvendes til mindre
ting alt afhængigt af
arbejdsopgaverne.
Selvafhenterpladsen med
sten, grus og ral passer sig
selv, og August Hansen
bruger selv op mod 70-80
timer på entreprenørarbejdet hver eneste uge.
Når arbejdspresset
bliver for stort ansætter August Hansen ind
imellem en vikar eller to.
Kundekredsen er også
stor og bred, og han kører
både i nærområderne men

har også opgaver i både
Tønder, Kolding og helt op
til Vejle.
Afvanding
En opgave tager typisk
fra en dag op til en hel
måned, igen afhængigt
af arbejdets størrelse, og
August klarer stort set alt,
der hører entreprenørarbejdet til.
”I øjeblikket er vi i gang
med afvanding og dræning af folks huse”, fortæller August Hansen, der
elsker sit meget alsidige
arbejde.
Udover arbejdet, som
også er hans hobby, har
August Hansen en stor
lidenskab. Han kører race
og har hjemmebane på
Padborg Park. August
junior på 7 år er altid med
som hjælpemekaniker.
August Hansen bor sammen med sin kæreste, og
parret har indrettet en
stofbutik i halvdelen af
huset, hvor hun sælges alt
indenfor syting. ■

August Hansen er vant til at tage fat og har en arbejdsuge på 70-80 timer.Arkivfoto

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
HUSK Selvafhenterplads

Skovglimt 1, 6340 Kruså
• Harpet muld
• Støbesand-og mix
• Stabil og vejgrus
• Bark flis
• Havsand

• Skærver - sorte og grå
• Stenmel - sort og grå
• Sten - diverse
• Og meget andet

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

Kørsel m. kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættevogn
Lev. af sand - sten - grus
skærver - pyntesten
Egen grusgrav

Kom og kig
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I arbejdstøjet
Bestyrelsen for Kliplev
Hallen har efter generalforsamlingen konstitueret
sig med Michael Erbs som
formand.
Næstformand blev Uve
Jensen, mens Nadine Jessen

blev kasserer. Sekretær blev
Lis Bigum Petersen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Bjarne
Petersen, Mette Jørgensen,
Søren Petersen og Jannette
Jensen. ■

Uden kørekort
Politiet stoppede forleden
en 31-årig mandlig bilist
på Blåkrogvej ved Varnæs.
Det viste sig, at den unge

mand ikke havde noget
kørekort. Han var også påvirket af stoffer, og så fandt
politiet en kniv i bilen. ■

Pensionistforeningen
Felsted - Bovrup - Varnæs

Stående fra venstre Heinrich Petersen, Anne Bothilde Weilkins, født Iversen, Peter Alnor, Hanne Jessen, født Walsted, Hans
Christian Knudsen, Caroline Dinesen, født Christensen og sognepræst Oliver Karst. Siddende fra venstre Johanne Pawlowski,
født Lock, Inge Helene Hansen, født Thomsen, Christine Mathiesen, født Hansen og Annelise Guldin, født Christensen.

Forårsfest
med musik



Jernkonfirmation i Felsted Kirke

Tirsdag den 24. april kl. 12.00
i Felsted Forsamlingslokaler
Spisning pris kr. 150,Tilmelding til Inge tlf 74 68 56 44
senest den 9. april
Bestyrelsen

Af Gunnar hattesen

Konfirmander af årgang
Coca cola
Sprite Zero
Fanta

Cheasy skyr
1 kg

Flere varianter

18.PR. STK

Foto Jimmy Christensen

PR. STK

SKARP PRIS

12.-

Lambi toiletpapir

Dansk agurk

1948 samledes forleden til
noget så sjældent som 70
års konfirmand-jubilæum
i Felsted Kirke.
I marts 1948 blev 35
drenge og piger konfirmeret, men efterhånden er der kun 10

Af Gunnar hattesen

35.Bki
Ekstra kaffe
400 g

PR. STK

Kliplev Hallen er pænt
udlejet til hverdag, mens
det især er i weekenderne, at der kunne være
flere lejere.

PR. STK

6.-

Det sagde formand for
Kliplev Hallen, Michael
Erbs, i sin beretning på
generalforsamlingen.

Knorr ris eller
pastaretter
Flere varianter

22.-

15.SKARP PRIS

FELSTED

Kliplev Hallen lejer også
både mødelokaler og hal
ud til private arrangementer som fødselsdage, konfirmationer og foreninger.
Cafeteriet prioriteres højt,
da det er med til at trække
arrangementer til.
Tilskudsmodel
Kommunens nye tilskuds-

Foredragsforening
vælger ny formand

PR. PAKKE

Af Gunnar Hattesen
Østergade 2
6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 3. april til og med fredag den 6. april 2018.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

til smørrebrød og selskabeligt samvær på Damms
Gård.
Det var Heine Petersen
og Peter Alnor, som
har arbejdet med at
samle konfirmanderne fra
dengang. ■

Kliplev Hallen har plads i
weekender

16 ruller

PR. STK

tilbage, som kunne fejre
jernkonfirmation.
Sammenkomsten begyndte på kirkekontoret,
inden man i samlet flok
gik til gudstjeneste med
sognepræst Oliver Karst.
Efter gudstjenesten samledes jernkonfirmanderne

Bestyrelsen for Felsted
Foredragsforening har
konstitueret sig med

Karen Lund som ny
formand.
Hun afløser Tage
Mikkelsen, som efter 16
år på posten ikke ønskede
genvalg.

model betyder, at man for
2017 får udbetalt 180.000
kr. mindre i direkte tilskud. Til gengæld er der
så en udviklingspulje på
104.800 kr., som man har
søgt tilskud i.
Regnskabet for 2017 viste
et mindre overskud på
knap 17.000 kroner. ■

På generalforsamlingen
blev Torkild T. Todsen
nyvalgt til bestyrelsen, hvor han er blevet
næstformand.
Kaj Abrahamsen fortsætter som kasserer,
mens Ruth Sahl tager sig
af sekretærposten. Tove
Hissel er menigt medlem
af bestyrelsen. ■

