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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

VI BYDER SOMMEREN VELKOMMEN

ÅBNINGSTIDER 
GRÅSTEN: Mandag-lørdag kl. 7.00-20.00 /

Pinsedag + 2. Pinsedag (Søndag-mandag) LUKKET

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

PADBORG: Alle dage kl. 7.00-19.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

FREDAGSTILBUD 
FRA KL. 10.00

Delikatessen tilbyder
SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

Pr. stk. 

20,-

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 20  15. maj 2018 10. årgang

Billetsalg: Tlf. 7442 8702  Online: www.sommerrevy.dk

Velkommen til Sønderborg Sommer Revy 2018

• Karsten Jansfort
• Asger Reher
• Lone Rødbroe
• Jeanne Boel
• Thomas Pakula
• Bjarne Antonisen

Hovedsponsor: 

Spilleperiode 23. maj til 21. juli 2018 Premiere d. 26.  maj

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

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

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

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

TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

ITALIENSKE SPECIALITETER
PIZZA · PASTA· STEAKHOUSE

Toldbodgade 10,
Gråsten

Tl f. 7344 1000

CaFeodora.dk

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Mandag-lørdag kl. 7.00-20.00, Pinsedag + 2. Pinsedag (Søndag-mandag) LUKKET

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

Lagkagehuset holder åbent
Pinsedag + 2. Pinsedag (Søndag-mandag)

fra kl. 7.00-13.00

Bemærk at 
SuperBrugsen Gråsten 

holder lukket
disse dage!!

G R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

Se pinsesolen danse med 
lækkert brød fra bageren...
Åbent hele pinsen
kl. 6.00-16.00

P A D B O R G

Pr. pk..

50,-
Pr. bøf

20,-

Ta’ 2  stk.

35,-
Ta’ 2  stk.

25,-
Pr. stk.

5995

2 kg.

7995

SLAGTEREN TILBYDER
1 kg. svinekoteletter, 
marineret eller fersk

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket Blandet fars
8-12%

SLAGTEREN TILBYDER
Grillbøf
min. 175 g

DELIKATESSEN TILBYDER
Grøn salat eller
pasta salat

DELIKATESSEN TILBYDER
Tun-, lakse-, eller reje/
broccoli mousse, 
portionsanrettet

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse
fra Als Pølser

SLAGTEREN TILBYDER

GRILLMARKED
Mange varianter

Ta’ 8 stk

100,-

TELEFON 7467 3334
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 15. maj til og med lørdag den 19. maj 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

TILBUD GÆLDER 
TORSDAG, FREDAG 

& LØRDAG"

Pr. bakke

1295
Ta’ 8 stk.

15,-

Pr. pk.

25,-Pr. pose

10,-

Pr. stk.

22,-

Pr. stk.

10,-
Pr. stk.

895

Bacoba eller Petunia, fl ere farver eller
Margurit, hvid
Frit
valg

Løs frugt
Vælg mellem æbler, 
pærer, bananer, kiwi, 
appelsiner

BLOMSTERAFD. TILBYDERFRUGT/GRØNT TILBYDER

Coop Brød
DYBFROST, 450-480 g, vælg mellem
Skagenslapper, Møllehjul, 
Græskarkerne, Morgenstykker, 
Fuldkornsboller

Gøl Pølser
400-500 g, vælg mellem wiener, 
grill, cheddar/chili, hotdog, 
sommer griller eller frankfurter

Djursland 
plantesæk
40 l

Kærgården
125 g, vælg mellem
italienske urter,
hvidløg eller chili

Graasten kartoffelsalat 
med løg & purløg
800 g

H.C. Andersen ost
1,4-1,6 kg.,
ML, 45%

Kernefri druer
grøn eller rød, 500 g

Pr. stk.

10,-

FRIT VALG

Pr. stk.

6995
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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

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den 15. maj kl.  9.30 ....... Nørkleklub i Adsbøl klubhus

Søndag den 20. maj kl.  9.30 ...... Pinsegudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 20. maj kl 11.00 ........ Pinsegudstjeneste i Gråsten Slotskirke

2. Pinsedag den 21. maj kl. 11.00 . Udendørsgudstjeneste i Præstegårdshaven

Tirsdag den 22. maj  kl 9.30 ......... Nørkleklub i Adsbøl klubhus

Pinsegudstjeneste
søndag den 20. maj kl. 11.00 
i Gråsten Slotskirke
Uropførelsen af komponist Morten Bechs 
”Pinsesuite” 

Musik skrevet til Gråsten Slotskirke - 
Kom og glæd dig over de nye toner, 
klinger for allerførste gang i Slotskirken.

Musikken er skrevet til gudstjenesten 
Pinsedag og er dermed festlig liturgisk 
musik komponeret over både kendte 
pinsesalmer som: Kom sandheds Ånd 
og Gud Helligånd, kom brat; og en mere 
ukendt sønderjysk salme Kom Trøster, 
trøst mig som komponisten har fundet i 
København Domkirkes bibliotek.

Om komponisten Morten Bech: født 1971 

i Herning, uddannet organist og korleder 
i Danmark og England. Koncertvirk-
somhed som organist, kordirigent og 
akkompagnatør. Ud strakt virksomhed 
som instruktør på korstævner, medlem af 
Folke kirkens hoved bestyrelsen 2003-
2008, Redaktør af FUK`s nodeudgivelse 
2003-08, Chef dirigent for FUK landskor 
2003-04, kunstnerisk leder af Rødovre 
Kor fabrik 2010-2012. Siden 2012 anden 
organist og kantor ved Vor Frue Kirke, 
Københavns Domkirke. 

Komponisten vil være til stede og menig-
hedsrådet er vært for en forfriskning efter 
gudstjenesten.

Slotskoret Gråsten under ledelse af 
organist Rut-Elena Boyschau indleder og 
afslutter gudstjenesten og synger i � ere 
stemmehold på skift under nadveren.

Udendørs pinsegudstjeneste 
2. Pinsedag mandag den 21. maj 
kl. 11.00
Gudstjeneste ved Sognepræst Hanne 
Christensen og musik af Vivaldi med Brian Q 
Jørgensen på violin. Derudover deltager vores 
Minikon� rmanderne med en sang og sender 
heliumballoner til vejrs!

FDF’erne sælger grillpølser, øl og vand – Vagn 
Hansen sørger for fællessang og musik, der 
bages pandekager. Hyggelige aktiviteter for 
børn og menighedsrådet gi’r en kop kaffe!

Tag din familie eller nabo med 
til et par hyggelige timer.

Husk at tage en stol 
med!!!

Pinsen

er en kristen højtid, hvor man fejrer 
helligåndens komme. Den fejres i 
over to dage: Pinsedag, som altid er 
en søndag, og 2. pinsedag, som er 
mandagen lige efter.

Den første pinse foregik i Jerusalem, 
hvor alle disciplene var forsamlet. 
Dernæst hele verden for disciplene blev 
sendt i alle retninger med budskabet.

Der er altid 50 dage, eller syv uger, 
mellem påskedag og pinsedag. Da 
påsken falder forskelligt år efter år, 

påvirker det også pinsen, der dog altid 
falder i maj eller juni.

Pinsen var oprindeligt en jødisk fest, 
hvor jøderne mindedes Guds pagt 
med Moses på Sinaibjerget, da han � k 
lovens tavler. Den kristne pinse opstod, 
da disciplene - efter Jesus var faret til 
himmelen -var samlede i Jerusalem og 
mærkede et pust og begyndte at tale 
og profetere på fremmede sprog med 
ildtunger over deres hoveder. 

Pinsen kaldes derfor også kirkens fød-
selsdag, fordi det dermed blev muligt 
at udbrede evangeliet til alle folkeslag.

Boliger

HYGGELIGT BONDEHUS
UDLEJES I BALLUM
Hyggeligt lille bondehus på 71 kvm 
i Ballum udlejes. Stor vinkelstue 
med brændeovn, soveværelse 
køkken og toilet/brus. El varme.

Lukket have, udsigt over 
markerne, 2,5 km til Vadehavet, 
tæt på åer til � skeri, overalt 
natur og ro. Velegnet for par.

Udlejessom fritidshus for kr. 800,- 
pr uge eller kr. 150,- kr. pr dag 
samt forbrug og evt rengøring.

HENVENDELSE GRETHE THOLVER
TLF. 7474 3005 / MOBIL 5175 8090

LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
50 m2, udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 2700,- + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

Kunst i Gråsten
Af Hanne Næsborg-Andersen

For 3. gang åbner Den 
røde Lade på Gråsten 
Landbrugsskole sine porte 
for kunsten.

Udstillerne er udeluk-
kende medlemmer af 
Flensborg Fjord Kunst 

& Kultur Forening, der 
har medlemmer på begge 
sider af grænsen. Rummet 
i sig selv er et kunstværk, 
imponerende og rustikt.

Laden stammer oprinde-
lig fra 1799 og er ombyg-
get undervejs, står nu med 
imponerende dimensioner 
og et kæmpe spænd i 
loftet. 49 kunstnere fra 
Danmark og Tyskland 
udstiller værker i forskel-
lige genrer, bl.a. maleri, 
skulptur, objekt, fotografi, 
keramik, installation. 

Udstillingen afholdes i 
samarbejde med forenin-
gen Kulturlandsbyen6300 
og er sponsoreret af 

Sønderborg Kommune, 
Fabrikant Mads Clausens 
fond og Gråsten 
Landbrugsskole.

Den kan ses fra den 19. 
maj, kl. 15.00 til den 5. 
juni, kl. 17.00, fredag og 
lørdag kl. 13 – 17,søn- og 
helligdage kl. 11 – 17. Der 
er gratis adgang og mulig-
hed for at møde forskellige 
kunstnere. 

Fernisering er lørdag, 19. 
maj kl. 15, hvor forman-
den for FFKK, Inge Olsen 
og forstander Bjarne 
Ebbesen byder velkom-
men. Derefter holder 
Stephan Kleinschmidt, vi-
ceborgmester og formand 
for Udvalget for Kultur-, 
Idræt-, Handel- og 
Turisme åbningstalen. ■
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NY BUTIK
Onsdag d. 16/5åbning af shop i shopSuperBrugsenUlsnæscentret 

5 stk. 

30, -
1 stk. 

95, - ca. 150g 

20, -

12 stk. 

200, -
5 stk. 

100, -

1 kg 

100, -
fra pr/bk 

69 95

2 stk. 

150, -

mere velfærd  •  mere kvalitet  •  mere smag

Gårdbutikken

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik
Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten

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

& SUPERBRUGSEN  ULSNÆSCENTRET
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Kom og smag på Hanekylling fra Gråsten Fjerkræ torsdag og fredag ml. kl. 15-18

Hanekylling 
Ringridere

Citronkylling Gourmet  Hanekvidder 
el. Hønsesalat
Frit valg

S
er

ve
rin

gs
fo

rs
la

g

ServeringsforslagServeringsforslag

Hanekyllingef ilet
Vælg mellem: 
· med skind
· uden skind
· marinerede

Varmrøget Hanekylling
Bryst m/ skind

Serveringsforslag

Hanekylling Cuvette “Ready to Cook”
Hanekylling 
klar til ovn

Landkyllinger

Serveringsforslag

Ulsnæs 10, 6300 Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl 07-20

Gråsten Fjerkræ er nu også i SuperBrugsen Ulsnæscenteret, 
tilbuddene gælder fra d. 16/5-18 – og ugen ud i begge butikker

FROST

FERSK

FERSK

FERSK

FERSK
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Fotograf
Søren Gülck

Telefon 23 80 12 54

gulck@graastenavis.dk

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

Telefon 31 17 05 27

lnj@graastenavis.dk

Reporter
Pia Koch Johannsen

Telefon 24 64 35 01

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Antonio Fernandez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

 Følg os på Facebook

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

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

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

Stillingsannoncer

Da vi har forrygende travlt, søger vi 
nye kollegaer til produktionen.
 
Bliv en del af en alsidig afdeling
Hos Graasten Salater kan du forvente alsidige arbejdsopgaver, hjælpsomme 
kolleger og et godt, behageligt arbejdsmiljø. Herudover kan du forvente mange 
medarbejdergoder i et uformelt arbejdsmiljø.
Opfylder du følgende kvalifikationer eller dele af dem, er du måske vores nye 
kollega:
Gerne kendskab til fødevareproduktion
Du er kvalitetsbevidst
Gerne med truckcertifikat
Du har overblik også i pressede perioder
Du er en udadvendt person med godt humør
Du skal være klar til skiftende arbejdstider
Det er en fordel hvis du taler og skriver dansk
 
Ansøgning
Kan du se dig selv som person i ovennævnte, ser vi frem til at modtage din 
ansøgning.
Send din ansøgning og dit cv hurtigst muligt til 
produktionsleder Peder Aagaard Nielsen på mail: pednie@stryhns.dk da vi 
behandler de indkomne ansøgninger løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Om Stryhns
Stryhns AS er Danmarks nationale producent og leverandør af Stryhns’ 
leverpostej, Langelænder-pølser, Graasten-salater og Jensens Køkken samt 
K-Salat. Stryhns AS er en både traditionsrig og innovativ virksomhed i rivende 
udvikling. Stryhns omsætter for ca. 720 mio. kr. på årsbasis og har omkring 300 
ansatte fordelt på fem lokationer i Danmark. Stryhns AS er en del af den norske 
Agra koncern, der omsætter for over 3 mia på årsbasis. Agra er ejet og ledet af 
familien Heje, blev grundlagt i 1885 og driver fødevareproduktion i Danmark, 
Norge, Sverige og Polen.
Læs mere om os på www.stryhns.dk

Ny slagtermester i SuperBrugsen
Af Gunnar Hat tesen

Kunderne i Super
Brugsen i Gråsten vil 
fremover få tilbudt flere 
færdige menuer klar til 
at sætte i ovnen.

Det er budskabet fra 
Super Brugsens nye 
slagtermester.

Finn Davidsen.
"Folk skal have det nemt. 

Ofte har familierne en 
travl hverdag med ar-
bejde, børn og kørsel 
til fritidsaktiviteter, så 
det skal være nemt at 
lave aftensmad", mener 
56-årige Finn Davidsen, 
der kommer fra en stilling 
som slagermester i Super-
Brugsen i Broager.

Her var han ansat i 27 år 
uden en eneste sygedag. I 
højsæsonen fremstillede 
han 30.000 ringriderpøl-
ser om ugen.

Den nye slagterme-
st6er går ind i jobbet 
med respekt både for 
hans forgængeres flotte 
resultater, men også for 
Super Brugsens Gråstens 
fine omdømme - ikke 
mindst på kød- og 
delikatesseområdet.

"Her er et godt funda-
ment at bygge videre på"; 
siger Finn Davidsen, som 
vil satse på et kæmpe ud-
valg i grillkød.

Finn Davidsen vil i sam-
arbejde med sagter- og 
delikatesseafdelingens syv 

ansatte øge kreativiteten 
og dermed udvalget på 
flere områder indenfor 
egenproducerede varer .

"Som slagtermester vil 
jeg gerne præsentere kun-
derne for flere lette løs-
ninger i form af mad, som 
mere eller mindre er tilbe-
redst i slagterafdelingen. 
Det skal være diner2go, 
som er meget populært", 
siger Finn Davidsen, som 
privat er gift med Dorte, 
bor i Gråsten, og far til tre 
voksne børn. ■

SuperBrugsens nye slagter-
mester, Finn Davidsen, vil 
gerne præsentere kunderne 
for flere lettere løsninger i 
form af mad. Foto Søren Gülck

Mors dag gav rykind
Af Gunnar Hat tesen

Mors dag skabte ekstra 
tralvhed hos Gråsten 
blomster.

Søndag røg der masser 
af flotte færdigbundne 

buketter og sammenplant-
ninger over disken hos 
Gråsten blomster.

De første kunder stod i 
kø allerede fra kl. 06.00 
om morgenen. ■

Der var hektisk aktivitet på 
Mors dag hos Gråsten 
blomster. Her er det Lise 
Jørgensen og Michael 
Nielsen fra Hokkerup, som 
skulle have en blomsterhil-
sen med til mor og mormor.
 Foto Søren Gülck

Eckert Zoneterapi 
ved Zoneterapeut Kis Eckert

Zoneterapi
for krop, 
sind og sjæl 
er valget for dig

Avnbøløstenvej 52, Avnbøl, 6400 Sønderborg
Mobil: 21 30 50 75 Mail: kontakt@eckertzoneterapi.dk

https://www.facebook.com/EckertZoneterapi
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SPORTSFEST I KVÆRS
PROGRAM 2018

Onsdag den 30. maj
Kl. 19.30 Dame håndboldkamp: 

KTUIF - Christiansfeld

Torsdag den 31. maj 
Kl. 18.30 Herre fodboldkamp: 

KTUIF - DTSF
Kl. 19.00 Walktieklubben KVIKs årlige 

lottospil i teltet

Fredag den 1. juni
Kl. 17.00 Cykelringridning for børn og barnlige sjæle
Kl. 18.00 KTUIF-gryde 
Kl. 18.30 Knallert/crosser og havetraktor ringridning 
Kl. 18.30 BØRNEDISCO MED KARAOKE
Kl. 20.00 Bodegaaften med spil. (Terninger, kort, dart, slå søm, 

beer pong m.m.) 
HAPPY HOUR i baren 21.00 - 22.00 

Lordag den 2. juni
Kl.  9.00 Morgenmad i teltet 

25 kr. pr. person
Kl. 10.00 Fodboldturnering 

Tilmelding: Jacob Asmussen 
42 44 29 94

Kl. 10.00 Hoppeborg/Legeland åbner
Kl. 13.00 Aktiviteter for de små 

(ponyridning 13.00-14.00, 
brandbil m. skum 15.30-16.00)

Kl. 13.30 Kager til kagekonkurrence 
a� everes i baren

Kl. 14.30 Kage konkurrence 
Kl. 19.00 Madkurvsfest m. live musik

Entré: kr. 75,-
Spisning: kr. 100,-
MENU: Mørstegt BBQ-marineret oksesteg, kalkun� let 
m/ karry ananas, kyllingelår � ødekarto� er, 
ovnkarto� er m/ sovs, salatbar og æbletærte m/ creme 
fraiche.

 Medbring selv service !!
Tilmelding: Bettina - 2759 7792

Sonja - 2889 9525

Husk følg os på

 KVÆRS SPORTSFEST

Hele lørdagen
Lille legeland for mindre børn: 

sandkasse, telt, lille rutsjebane, lille 
hoppeborg og hvad der ellers � ndes.

Hoppeborg
for større børn

Flødebollemaskinen vil 
også være på pladsen.

Der vil være mulighed for at købe 
øl, vand, pølser, slik, is og andet på 

festpladsen. Og det er derfor ikke tilladt 
at medbringe egne drikkevarer.

Gratis 

legeland 
og 

hoppeborg

KTUIF ønsker alle en god sportsfest VI SES
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

mail@1747.dk ·www.1747.dk

Oldtimerbuffet
Fredag den 25. maj kl. 19.00
Forret- og hovedretsbuffet 
Kaffe og dessert kan 
købes på stedet kr. 189,-
Husk at reservere bord!

Oldtimertilbud
Lørdag den 27. maj hele dagen 
Biksemad med 
spejlæg m.m. og stor 
fadøl, sodavand eller 
1 glas vin kr. 125,-

Pr. person

Pr. person

Værelser, 
Enkeltværelser, 

dobbeltværelser 
med morgenmad 

og ferielejligheder 

Se mere på 
www.1747.dk

Uheld i Rinkenæs En kendt erhvervsmand 
fra Sønderborg fik for-
leden et ildebefindende, 
mens han kørte i sin 
hvide Tesla på Sejrsvej i 
Rinkenæs.

Bilen kørte ind i nogle 
jernstænger og blev svært 
beskadiget.

Både erhvervsmanden og 
hans kone slap ud af bilen 
uden alvorlige skram-
mer. Ægteparret havde 
forinden spist middag på 
Providence. ■

Sussi og Leo trak 
over 500 til Gråsten
Af Søren Gülck

Koncerten med kult
duoen Sussi & Leo 
skabte sammen med 
forårssolen liv og glade 
dage på Torvet i Gråsten.

Solen skinnede fra en sky-

fri himmel, da Sussi & Leo 
gik på scenen.

Foran den mobile scene 
stod over 500 menne-
sker, som hørte Sussi & 
Leo versioner af Birthe 
Kjær, Bryan Adams, Kim 
Larsen og meget andet.

"Det var dejligt at se så 

mange glade mennesker 
hygge sig. Når vi vi først 
står på scenen, kører det 
bare  ", siger 62-årige Leo 
Jensen.

Formand for Gråsten 
Handelsstandsforening, 
Gunnar Hattesen, er glad 
for den super opbakning 
med mange mennesker i 
byen.

"Vi er super glade for alle 
de mennesker, der valgte 
at bruge tid til ren kult", 
siger Gunnar Hattesen.

Koncerten var ar-
rangeret af Gråsten 
Handelsstandsforening, 
som hen over sommeren 
også byder på koncerter 
med Nice Little Penguins, 
Bakken sangerinden 
Anette Oxenbøl, Fede 
Finn og Funny Boyz og 
Kalle fra Ramashang. ■

Den populære duo Sussi & 
Leo trak over 500 mennesker 
til kult-koncert på Torvet i 
Gråsten. Fotos Søren Gülck
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Bloms Zoneterapi v/Ilse Blom (RAB)
Felstedvej 21, 6300 Gråsten

Tlf.: 74652808 eller 20574808

HOVEDPINE – DIT PROBLEM?

ZONETERAPI KAN HJÆLPE

– en RAB-godkendt brancheforening under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

• Er du én ud af en halv million danskere,  
der lider af hovedpine eller migræne?

• Forringes din livskvalitet og giver det dig sygedage?

En lang række danskere med hovedpine har gode erfaringer  
med zoneterapi som smertelindrende behandling. Har du  
spørgsmål om zoneterapi, eller ønsker du at finde den  
nærmeste FDZ-zoneterapeut, så gå ind på www.fdz.dk  
eller ring til FDZ’s sekretariat på tlf. 7027 8850.

Så gør som flere andre  
danskere – gå til zoneterapeut!

HOVEDPINE – DIT PROBLEM?

ZONETERAPI KAN HJÆLPE

– en RAB-godkendt brancheforening under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

• Er du én ud af en halv million danskere,  
der lider af hovedpine eller migræne?

• Forringes din livskvalitet og giver det dig sygedage?

En lang række danskere med hovedpine har gode erfaringer  
med zoneterapi som smertelindrende behandling. Har du  
spørgsmål om zoneterapi, eller ønsker du at finde den  
nærmeste FDZ-zoneterapeut, så gå ind på www.fdz.dk  
eller ring til FDZ’s sekretariat på tlf. 7027 8850.

Så gør som flere andre  
danskere – gå til zoneterapeut!

www.enjoyresorts.dk

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

Aktiviteter i uge 19 & 20
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.

•  9/5 

Stegt/Paneret Flæsk
SPIS HVAD 
DU KAN...

I RESTAURANT FISKENÆS
kl. 18:00-20:00

99 DKK

•  16/5 
Kong Fiddes 

livret

•  13/5 og 20/5 

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

•  11/5  Saunagus aften
•  18/5  Thai aften 

 VELVÆRE 
AFTEN

I WELLNESS KL. 18:00-22:30

Fra 279 DKK
inkl. entré til wellness, lækker 

let buffet, badekåbe 
og tøfler

 

FAHRENDORFF
OPTIK

Jernbanegade 38 – 6400 Sønderborg

Så handler du lokalt...

SYNSPRØVE
I EGET HJEM

Perlegade 16 - 6400 Sønderborg - Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Så handler du lokalt...

Vi kører ud til private hjem, 
plejehjem, sygehus m.m. med 
vores mobile synsprøveudstyr.

Ring til os aftal en tid på 
tlf. 74 43 00 10

Vi kommer, når det passer dig

Europæiske flag i Gråstens gader

Af Søren Gülck

Europæiske flag blafrer 
i vinden som aldrig før i 
slotsbyens historie.

Det er Gråsten 
Handelsstandsforening, 
som har hængt flag op, 
som pryder byens gader.

"Vi vil gerne i endnu 

højere grad markedsdføre 
Gråsten som en turistby 
og byde vore mange tu-
rister velkommen. Der 
venter vore besøgende 

turister en stor og festlig 
oplevelse hen over som-
meren med Oldtimerløb, 
musik på Torvet, besøg 
af Den Kongelige Familie 
og Torvedage", siger 
formand for Gråsten 
Handelsstandsforening, 
Gunnar Hattesen, som 
glæder sig over, at slotsby-
en byder på fest og farver.

Det er Gråsten Frivillige 
Brandværn, som har 
hængt flagene op. ■

Der er allerede mange 
turister i Gråsten, som 
glæder sig over de mange 
flag. Foto Søren Gülck



Sundhed  og  ve l være
9

Nicole Hertz
Hypnose ”når dårlig trivsel fl ytter ind 
og du vil have livsglæden tilbage”

Har du depression, angst, 
fobi, allergi, dårligt 
selvværd, søvnproblemer, 
uro, ønsker at tabe dig 
eller andet? Kontakt mig: 

TLF: 22 36 36 69

EMAIL: 
nhertz@hotmail.com

Hypnoterapeut, 
pædagog 
Mindfulness

Løjt Kirkeby

Modefrisør Annette Johannsen
Sdr. Landevej 22
Kliplev
6200 Aabenraa

Tlf. 20 74 76 85

Salonen er åben efter aftale

bowtech®
v/sygeplejerske
Henrik Nielsen

Østerbyvej 3 - 6470 Sydals
Tlf.: 2670 0703

Opnå smertefrihed
med en blid behandlingsform
i kombination med dynamiske

stræk- og fleksøvelser

Klinik for
muskel-

og ledsmerterFasanvænget 5
6310 Broager

www.natur-klinikken.dk

mobil 51 88 72 09

• Indre ro
• Glæde
• Øget selvværd

• At elske dig selv
• Smertelindring
• Allergi frihed

Kontakt mig nu og få hjælp 
hurtigst muligt

Bliv Universel Healer – En professionel uddannelse
Opstart den 16. - 17. juni i Broager

Har du brug for hjælp til at opnå

Gråsten Fjerkræ får pænt overskud
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Fjerkræ har 
pladsmangel i Kværs og 
må flytte arbejdspladser 
ud af landet.
Åresregnskabet for 
Gråsten Fjerkræ A/S viser 
et overskud på 1,3 mio. kr. 
efter skat. Overskuddet 
er næsten tredoblet 
fra 496.000 kr. i 2016. 
Bruttofortjenesten blev på 
6,2 millioner mod 5,6 mil-
lioner kr. i 2016.

"Vi er tilfreds med resul-

tatet. Det viser, at det er 
rigtigt at satse på at levere 
kvalitet. Det efterspørger 
forbrugerne. I 2017 har vi 

derfor sagt farvel til en-
kelte samhandelspartner 
for hvem det udelukkende 
handler om laveste fæl-
lesnævner prisen, og ikke 
en høj kvalitet. Den form 
for discount er ikke os",  
siger bestyrelsesformand 
Gunder P. Jensen

I 2016 beskæftigede 
Gråsten Fjerkræ omkring 
20 medarbejdere i Kværs 
og ca. 250 medarbejdere 

syd for grænsen. I 2017 er 
antallet i Kværs reduceret 
til 13. Pladsmangel i Kværs 
har gjort det nødvendigt 
at flytte arbejdspladser til 
Tyskland.

"Pladsen i Kværs er 
trang, og vi er i gang med 
planlægningen af en større 
udvidelse, så vi kan flytte 
noget af produktionen 
tilbage til kommunen", 
siger Gunder P. Jensen. 

Virksomhedens egenka-
pital er på 4,5 millioner 
mod 3,2 millioner i 2016. ■

Bestyrelsesformand Gunder 
P. Jensen

Få et bedre helbred
Af Dit te Vennits Nielsen

Før hen hed det "Du er, 
hvad du spiser". Det er 
i dag nærmere blevet 
ændret til "Hvad kan du 
optage"

Frank Christensen, 

Rødekro, har opfundet 
HFR - Human Funktional 
Respons. Det går ud på, 
hvordan kroppen optager 
maden. Alle vil gerne have 
et godt helbred, og det kan 
man ikke længere spise 

sig til, da der anvendes for 
mange sprøjtemidler. 

"I dag er der simpelthen 
så mange tilsætnings-
stoffer i maden, at det 
er svært for kroppen at 
optage de næringsrigtige 
stoffer. Man er nødt til at 
supplere med kosttilskud", 
mener Frank Christensen. 

I samarbejde med Henny 
Sterup fra Aniara bliver 
holdt spændende inspi-
rationsaftener, hvor man 
kan få noget at vide om 
de spændende produkter, 
som er bygget op ud fra 
mikronæringsstoffer. ■
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Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa
lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Professionel 
fodpleje

Ring 20 16 33 77

MERE END
20 ÅRS 

ERFARING

Se mere på www.fribikeshop.dk  •  ved Torben Nielsen  •  Borggade 3 · 6300 Gråsten  •  telefon 7465 1031
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Vilde priser 
og store rabatter

17.999,- 3.799,-

799,-

ABUS 
HJELM VIANTOR MOVISTAR

BATAVUS PULZAR EGO
7 GEAR
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CANNONDALE CATALYST

OXYGEN FACELIFTING BY VIVIAN

Du kan vælge mellem en af de følgende to behandlinger herunder

OXYGEN FACELIFTING 75 MIN
PRIS KR. 699,-

OXYGEN FACELIFTING DELUXE 90 MIN
PRIS 799 ,- *

(* Deluxe behandling er Inkl. ekstra muskelstimulation)

Privathospitalet Kollund, Bredsdorffvej 10
6340 Kruså, Tel 5384 5075

Book online på www.vivianhede.dk

Interesserede kan rette henvendelse til
Connie List - Mail: list.bov@mail.dk

Tlf. 2095 7413
Anni Jørgensen - Mail: ajfk@outlook.dk

Tlf. 7467 2350/6029 6357

Find os på www.bovcc.dk

træner hver mandag 
og onsdag

kl. 19.00 fra gl. Padborg Stadion 
(Vikingvej)

Turplan fastlagt

Bov CC
motionsafdeling

Teddy driver Egernsunds 
ældste eksisterende butik
Af Lene Neumann Jepsen

Siden 1999 pryder skiltet 
”Teddy’s Salon” faca
den på bygningen på 
Sundgade i Egernsund. 
Men salonens rødder går 
endnu længere tilbage.
Teddy Petersen’s mor, Lis, 
startede i sin tid frisørfor-
retningen op i Egernsund. 
Teddy Petersen kom til, da 
han i 1983 begyndte som 
elev i butikken Egernsund. 
Han har siden viet sit liv 

til frisørgerningen og han 
har aldrig fortrudt sit valg.

”Jeg har aldrig haft en 
dag, hvor jeg ikke ville på 
arbejde,” fortæller Teddy 
Petersen.

I 10 år drev Teddy 
Petersen to saloner sam-
men med sin mor Lis. 
”Salon Lis” havde til 
huse både i Egernsund 
og i Sønderborg. I 1999 
overtog Teddy butikken 
i Egernsund og omdøbte 
den til ”Teddy’s Salon”. I 
dag har Teddy Petersen 

en frisørassistent ansat og 
en stor og stabil kunde-
kreds. ”Vi får flere og flere 
kunder og nogle kommer 
endda langvejs fra,” siger 
Teddy Petersen, der har 
kunder fra både Rinkenæs 
og Gråsten, men også fra 
Augustenborg kommer 
de til Egernsund for at få 
ordnet frisuren.

Ildsjæl
Det er noget helt sær-
ligt, at drive butik i et 
lokalsamfund, når man 

samtidig er så engage-
ret i byen, som Teddy 
Petersen er. Som ægte 
ildsjæl har Teddy været 
involveret i byfesten i 
mange år, været med til 
at opbygge Kulturhuset 
Den Gamle Skole og 
senest er han en del af 
Brojubilæumskomiteen, 
der skal markere 
Egernsundbroens 50-års 
jubilæum d.23. juni i år.

”Butikken bliver flere 
gange til omdrejnings-
punkt og mødested, hvis 
noget skal sættes i gang 
her i byen. Jeg vil altid 
gerne være med og give 
en hånd,” siger Teddy 
Petersen ■

Teddy Petersen engagerer sig i sit lokalsamfund. Senest har han solgt billetter til Egernsundbroens jubilæumsfest fra sin butik.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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Teddy’s Salon
Herre- og damefrisør

Sundgade 61, Egernsund
Tlf. 7444 2343

Se mere på nyd-livet.dk og
bestil en tid på telefon 29 78 89 89 

Nyd livet
Fysiologisk- og sportsmassage

Nyd Livet v/Lone Bred ∙ Fornbyvej 11, 6330 Padborg nyd-livet.dk

Coach, terapeut og 
RAB-registreret og 
certi� ceret massør.

Medlem af 
Brancheforeningen 

for Fysiurgisk 
Massage

Jeg tilbyder:

 √ Massage

 √ Behandling af 
sportsskader

 √ Hot stone massage

 √ Muskulærzoneterapi

1/2 pris
på første session

på coaching og terapi
hvis du medbringer annoncen

Normalpris kr. 600,-

Coaching og terapi

NYT

Behandlinger af både mennesker 
og dyr med vægt på både 
det faglige og sprituelle

Klaus er klar til at give en hånd
Af Lene Neumann Jepsen

Med sin nyoprettede 
hus og haveservice, er 
KlausPeter Loch klar til 
at hjælpe kunderne, når 
de ringer.
Ingen opgave er for lille, 
når Klaus hjælper kunder-
ne. Om det er vedligehold 
af haven, rens af terrasser 
eller andre opgaver som 
indkøb og flyttehjælp.

Klaus-Peter Loch er 
manden man kan ringe til 
og få hjælp. Hans hus- og 
haveservice tager sig af de 
fleste opgaver i hjemmet. 
”Jeg vil gerne hjælpe, 
hvor jeg kan. Det kan 
være både udendørs og 
indendørs,” fortæller 

56-årige Klaus-Peter Loch, 
som siden 2016 har boet i 
Rinkenæs, imens han har 
arbejdet som taxachauffør 
i Sønderborg. De svin-
gende arbejdstider har 
gjort ønsket om at drive 
sin egen forretning endnu 
større.
Klaus-Peter Loch har det 
moderne udstyr til haven 

med, når han rykker ud til 
kunderne.
”Jeg har det hele med, det 
skal kunden ikke tænke 
over,” siger han. 
Han sætter pris på den di-
rekte kontakt til kunderne 
og opfordrer interesserede, 
til at give ham et kald. 
”Ring til Klaus og så tager 
vi en snak om det,” siger 
Klaus-Peter Loch. ■

El-cykler får flere 
op på jernhesten
Af Lene Neumann Jepsen

Salget af elcykler stiger 
støt i Danmark og det 
giver nye cykelvaner hos 
befolkningen.
En nylig undersøgelse 
fra DTU Transport har 
konstateret, at el-cyklen 
får både flere til at vælge 
cyklen som transportmid-
del, men også får folk til 
at cykle længere distancer 
end før.

Torben Nielsen, ejer af 
Fri BikeShop i Gråsten, 
kan bekræfte tendensen. 

”Vi har fået mange po-
sitive tilbagemeldinger. 
Folk får en større glæde 
ved at cykle på en el-cykel. 
Og så får el-cyklen dem 
til at cykle længere end 
på en almindelig cykel,” 
fortæller Torben Nielsen, 
som slet ikke er i tvivl 
om, at el-cyklen får flere 
til at bruge cyklen som 
transportmiddel.

”Nogle kan have svært 
ved almindelige cykler. 
Dårlig hofte eller knæ kan 
sætte begrænsninger. Men 
en el-cykel kan få folk i 
gang og gøre det muligt 
for dem at opleve det de 
gerne vil,” siger Torben 
Nielsen.

God motion
I modsætning til myten 
har en norsk undersø-
gelse netop slået fast, at 
også el-cyklen giver god 
motion. Der var kun 7 
procentpoint til forskel i 
hvor meget man bruger 
sin lungekapacitet, på 
henholdsvis almindelig 
cykel og el-cykel. Og der 
er ingen forskel mellem de 
to cykeltyper i hvor meget 
af tiden man var fysisk 
aktiv på samme distance.

”El-cykler er blevet 
lang mere moderne. 
Producenterne har givet 
designet en overhaling og 

det tiltaler et langt yngre 
publikum,” fortæller 
Torben Nielsen.

Prøv en elcykel
At finde den helt rigtige 
el-cykel er enormt vig-
tigt. Der er mange ting 
man skal tage stilling til, 
samtidig med at det er en 
investering. 

Fri BikeShop i Gråsten 
står klar med et bredt 
udvalg af el-cykler til kon-
kurrencedygtige priser. 
Her kan man få lov til 
ikke kun at prøve én tur, 
men at prøve en el-cykel 
med hjem og give den 
nogle dage, før man finder 
frem til den model der 
opfylder ens behov bedst 
muligt. 
”Har man aldrig prøvet 
en el-cykel før, er det ikke 
nok kun med en enkelt tur 
op og ned ad gaden. Det er 
vigtigt at kunden går hjem 
med det, der matcher 
allerbedst og derfor skal 
den prøves i lidt læn-
gere tid,” fortæller Torben 
Nielsen om butikkens 
lånemulighed. ■

Klaus-Peter Loch er i sit es, 
når han kan hjælpe folk med 
opgaverne rundt om huset.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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Klinik For Fodterapi
v/ Sandra og Lone Bakowsky
Torvegade 1, 6330 Padborg
Tlf. 25 48 58 86
www.fodklinik-padborg.dk

Få smukke 
sommerfødder

Fodbehandlinger tilbydes med 
efterfølgende CND-Shellac

Forudbestilling nødvendig 
- ring i god tid

Ärztehaus • Zur Höhe 10 • 24955 Harrislee • Tel.: 0461 / 7 50 43 • Fax: 0461 / 7 87 28
und in Husum, Handewitt, Flensburg-Twedter Plack • www.schuett-jahn.de

I vores butik i Harrislee
Mobilitetsdag 8. juni 2018
I vores butik i HarrisleeI vores butik i Harrislee
Mobilitetsdag Mobilitetsdag 

+ Server

+Listo
Scooter

Rollator
…og mange � ere modeller.
Kom og prøv følelsen af at være godt kørende.

Bestil en 
hudplejedemonstration

Max. 5 

deltagere

Hør om de gode svenske 
økologiske og organiske 

Aniara produkter indenfor 
sundhed og velvære.
Vil du høre mere om 

energiernes funktion?

Kontakt Henny Sterup
Bovvej 13, Padborg

Tlf. 74 67 05 53

Optikeren kommer på hjemmebesøg
Af Lene Neumann Jepsen

Fahrendorff Optik tilby
der at besøge kunderne i 
deres eget hjem.
At skulle ud af døren 
og ind i byen, kan være 
enormt stressende og 
endda umuligt for nogle. 
Det kan betyde, at man 
ikke får besøgt en optiker, 
selvom den rigtige brille 
kan give et bedre syn.

Fahrendorff Optik til-

byder, at sende optikeren 
afsted til kunderne og 
foretage synsprøven der-
hjemme hos kunden.

”Vi møder kunderne 
i deres egne, rolige og 
vante omgivelser og kan 
gennemføre synsprøven 
helt afslappet og uden for-
styrrelser,” fortæller Jytte 
Frost, der er optiker hos 
Fahrendorff Optik.

Jytte Frost har selv 
været med til at lancere 

hjemmesynsprøven hos 
Fahrendorff Optik. Med 
mere end 30 år i branchen, 
har hun en rigtig god 
fornemmelse for, hvad 
kunden har behov for. 

En hjemmesynsprøve 
er fordelagtig for mange 
forskellige kundegrupper. 
Både gangbesværede, æl-
dre eller mennesker med 

demens eller handicap, 
kan have svært ved at for-
lade hjemmet og et besøg 
hos en optiker kan virke 
uoverkommeligt. Her er 
en hjemmesynsprøve en 
stor hjælp. 

Jytte Frost griber gerne 
det mobile synsprøve 
udstyr og kører afsted til 
kunden.

”Vores tilbud er blevet 
taget godt imod. Vi aflæg-
ger besøg både hjemme, 
på plejehjemmet eller på 
bosteder. Vi kommer der, 
hvor kunden bor,” fortæl-
ler Jytte Frost.

Med sig på hjemmebesøg 
har Jytte Frost, udover det 
mobile synsudstyr, også et 
bredt udvalg af stel, som 
kan afprøves i hjemmet.

”Det er en god idé at 

have en pårørende hos 
sig til besøget,” siger Jytte 
Frost og det hele varer 
cirka en time.

Når brillestellet er valgt 
og øjnene er blevet testet, 
bestilles brillen. Efter nog-
le dage kan brillen enten 
afhentes i butikken ellers 
kommer Jytte Frost gerne 
hjem til kunden med den 
og sørger for at alt er som 
det skal være. ■

Jytte Frost har det mobile synsudstyr klar, så hun kan rykke ud til kunderne i området. Foto Lene Neumann Jepsen
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ALT UNDER ET TAG
!\(')) Gråsten . . �b �) Maskinudle1n1ng 

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

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

AUTO
GKV

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

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

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

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

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

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

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

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

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

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

Tak fordi 
du handler 

lokalt

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

Sønderhus 
Ferieboliger

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

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

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

De kan indløses hos 
byens handlende.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

Uropførelse af musik
2. Pinsedag mandag den 21 maj kl. 11.00

Udendørsgudstjeneste i Præstegårdshaven 
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 9.00

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

BROAGER KIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 10.30

ved Tina Iversen
2. pinsedag mandag den 21. maj kl. 11.00

Fælles udendørsgudstjeneste på Dybbøl Banke

EGERNSUND KIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 11.00 ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 10.30

ved Marianne Østergaard

RINKENÆS GL. KIRKE
2. pinsedag mandag den 21. maj kl. 10.30

ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 9.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg
2. pinsedag mandag den 21. maj kl. 10.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg
Indvielse af nyt sognehus

ULLERUP KIRKE
Pinsesøndag den 20. maj kl. 10.30 

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 20. Mai 16 Uhr Gravenstein 

Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation

GUDSTJENESTER

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

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

Bryllup
Lørdag den 19. maj

vies i Rinkenæs Korskirke

So� e Hansen og
Søren Barsøe Moseholt,
Venslev Huse, 4050 Skibby.

Søndagscafé
Søndag den 3. juni kl. 12.00 – 14.00

i Ahlmannsparken, Gråsten
Dagens middag er stegt � æsk med persillesovs med

en genstand og en kop kaffe.
Pris: kr. 80,-

Det er sidste gang før sommerferien.
Der kommer nye tiltag i august, kom og 

hør, hvordan det skal køre fremover.

TILMELDING SENEST MANDAG DEN 28. MAJ 
Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

Gråsten

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

Frit efter H.C. Andersen
Dramatikker: Kristina A. GudeHansen

”Prinsessen på ærten”
Instruktør: Kristina A. GudeHansen

Lørdag den  9. juni kl. 15.00
Søndag den 10. juni kl. 15.00
Onsdag den 13. juni kl. 18.30
Lørdag den 16. juni kl. 15.00
Søndag den 17. juni kl. 15.00

Sommerspillet er på vores udendørs scene

Billetpriser: Voksne kr. 80 Børn kr. 40
Billetbestilling: 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

GRÅSTEN 
Virksomhedsbesøg

på BHJ i Ulsnæs

Gråsten Venstre indbyder til virksomhedsbesøg 
kombineret med et medlemsmøde

Torsdag den 17. maj 2018 kl. 18.30.
Virksomhedsbesøget er hos BHJ i Ulsnæs.

Efter rundvisningen er der medlemsmøde, 
hvor By- og Regionsmedlem Tage Petersen 
vil komme med aktuel politisk information 

og lægge op til dagsaktuel debat.

Tilmelding til formanden Sten Holm 
på tlf. mobil: 20760193

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

indbyder til

En aftentur i Rinkenæs
Onsdag den 23. maj kl. 18.30.

Vi mødes på Rinkenæshus, Sejrsvej 41.
Her fortælles der om landskabet, bygninger og der bliver vist 

billeder fra Rinkenæs. Der serveres kaffe med kage for kr. 50,-. 
Efter kaffen går vi en tur rundt i byen.

Tilmelding senest den 18. maj til 
Bodil Gregersen på tlf. 24237079 eller mail bodilgreg@gmail.com

Ikke medlemmer er entréen 30 kr.

Med venlig hilsen b estyrelsen Gummibåd
Ved et indbrud i en garage 
på Kystvej i Gråsten er der 
blevet stjålet en hvid gum-

mibåd med tilhørende 
trailer.

Traileren er uden 
nummerplade.

Tyvene er kommet ind 
gennem et knust vindue. ■

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

STILLEGUDSTJENESTE
Torsdag den 24. maj kl. 17.00

i Rinkenæs Korskirke
Vi tilbyder et e� ertænksomhedsrum, 

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

Rinkenæs
menighedsråd

Sammenkomst
Onsdag eftermiddag så en 
ny aktivitet dagens lys i 
Gråsten.

Efter at Gråsten Ældre-
klub er stoppet har 
Menig heds rådet i Gråsten- 
Adsbøl Sogn besluttet, at 
arrangere sangeftermid-
dage på én af de ledige 
onsdage i Ahl manns-
parken hver måned.

Der blev sunget, fortalt 
historier og drukket kaffe 
og de 32 deltagere havde 
en hyggelig eftermiddag.

Det bliver den nyansatte 
Kirke- kultur medarbejder, 
der skal forestå de hyggeli-
ge eftermiddage fremover.

Næste arrangement er 
onsdag den 6. juni. ■
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Taksigelser

Mindeord

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

Weekendåbent 
efter aftale

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

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Håbet og kærligheden er 
vigtige for vores liv 
- men hvilken rolle spiller troen, når livet slutter?

Uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej, vil 
de værdier, der gav mening for dit liv, også være en 

atur-lig del den måde, du siger farvel. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
ydet bistand til alle trosretninger. Vi står altid til rådig
hed for en uforpligtende personlig samtale, hvor vi lyt
ter til dine ønsker og herefter nøje forklarer, hvordan vi 
kan hjælpe. Du kan læse mere om "Min sidste vilje" på 
www.helmichbegravelse.dk 

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

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

Torben Buhrkall

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Tusind tak
Vi vil hermed gerne sige tusind tak for 

den store medfølelse og opbakning
i forbindelse med vores far

Børge Hansens
død og bisættelse.

Mange tak for de � otte buketter samt 
pengebeløbene til Gråsten Boldklub.

Det har glædet os utrolig meget, og gjort 
den svære tid nemmere for os alle.

Den megen omsorg for vores mor varmer og glæder.
Poul, Mogens, Palle og Per

Verner Christian Hansen, 
Gråsten, er død, 97 år. ■

Dødsfald

Mr Gråsten fodbold 
er død, 88 år
Børge Hansen, Gråsten, 
som i generationer var 
synonymet med Gråsten 
Boldklub, er død, 88 år.
Børge Hansen var oprin-
deligt fra Fyn, men kom i 
1951 til Gråsten.

I over 40 år var Børge 
Hansen en skattet og 
værdsat medarbejder ved 
slagteriet i Gråsten og 
senere i Blans.

Sammen med Ingrid, 
ægtefællen i næsten 65 
år, fik han sønnerne Paul, 
Mogens, Palle og Per.

Ægteparrets hjem har al-
tid været åbent og gæstfrit, 
dels overfor sønnerne og 
deres venner, dels overfor 
deres store omgangskreds.

Familien var det vig-
tigste i Børges liv, men 
fodbolden var en næsten 

lige så vigtig del lige til det 
sidste.

Børge Hansen har nær-
mest haft samtlige poster i 
Gråsten Boldklubs besty-
relse og cyklede gladeligt 
til Årsbjerg for at følge 
turneringerne fra tætteste 
hold.

Sønnernes og børnebør-
nene delte denne interesse 
med ham, hvilket var en 
stor glæde for ham.

Børge Hansen var et 
utroligt rummeligt men-
neske, forstående, retfær-
dig og vidende. ■

Dagplejebørn hyggede sig

Af Gunnar Hat tesen

Gode trationer skal holdes 
i hævd, så igen i år blev 

der afholdt Dagplejernes 
Dag i Gråsten.

På Torvet mødte syv 
dagplejemødre op med 

deres børn for at være i 
godt selskab og med mas-
ser af leg.

Humøret var derfor højt, 

og det trak naturligvis 
ekstra i smilebåndet, at 
solen skinnede fra en sky-
fri himmel. ■

De mindste slog sig løs på Torvet i Gråsten. Foto Jimmy Christensen

Egon Pedersen Kästner, 
Egernsund, er død, 93 år. 
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GULD 
SØLV 
PLETSØLV
Kom forbi butikken og 
få et godt tilbud

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET 
Onsdag til søndag kl. 12-17

Tlf. 74 44 24 25 | Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

Vi synger 
Højskolesangbogen

i Broager Sognegård
Fredag den 18. maj fra kl. 10.00 – kl. 11.30

Vi synger ”tematisk” – kendte 
og mindre kendte sange.

Pris kr. 10,- inklusive te/ ka� e.

Sognecafé
en lille lokaludflugt 

Fredag den 25. maj kl. 14.30 – 16.30
Vi mødes ved Gitte og Frode Lehmann, 

Stensigmose 4, hvor de vil fortælle om og 
vise os deres økologiske landbrug. Der bliver 
som sædvanlig ka� e med hjemmebagt kage.

NB. Hvis nogen har brug for kørsel, så 
ring til Stefan tlf. 2219 3328 eller Ingeborg 

tlf. 2944 2069. Det er rart at vide, hvor 
mange vi bliver, så tilmelding ved 

Ingeborg senest tirsdag den 22. maj.
Ka� e og kage. kr. 25,-

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Stor dusør
Politiet har stadig ikke 
modtaget afgørende 
beviser. Det er forsikrings-
selskabet Alm. Brand, 
spom sætter 100.000 kr. 
på højkant som dusør 
for opklaringen af to 
påsatte brande, der i sep-
tember sidste år hærgede 
Stationskroen i Broager.
Brandene skete 1. septem-
ber og 13. september.

En mørkklædt mand 
blev set løbe fra stedet ved 
den sidste brand. ■

Stort rykind hos Carsten Hansen
Det myldrede ind med 
gæster fra nær og fjern, 
da Carsten Hansen 
lørdag fejrede sin 50års 
fødselsdag i Carstens 
Maskinværksted i 
Broager.
Langt over 100 men-
nesker kiggede forbi for 
at fejre fødselaren, der 
allerede som 21-årig blev 
momsregistreret. 

Bal under Broen 
er udsolgt
Af Lene Neumann Jepsen

Aftenfesten i forbin
delse med fejringen af 
Egernsundbroens 50års 
jubilæum bliver for fulde 
huse.

Lørdag den 23. juni skal 
Egernsundbroens 50-års 
fødselsdag fejres.

Programmet byder på 
både sildejazz, officiel 
ceremoni med deltagelse 
af Prinsesse Benedikte, 
underholdning til store og 
små og meget mere. Som 
afslutning på en lang dag 
holdes aftenfesten ”Bal 
under Broen”. 

Brojubilæumskomiteen 
kan nu, mere end 6 uger 

før festen, meddele, at Bal 
under Broen er udsolgt. 
Samt lige 400 billetter til 
den store fest der fejres 
i den tidligere EME-
bygning på Havnevej i 
Egern sund, er solgt.

”Vi er utrolig overvæl-
dede over den fantastiske 
opbakning. Vi havde ikke 
turde drømme om, at det 
gik så stærkt med bil-
letsalget,” fortæller Daniel 
Staugaard, medlem af 
Brojubilæumskomiteen.

Måske mere plads
På nuværende tidspunkt 
er festen udsolgt. Men 
der er oprettet en vente-
liste, som flere allerede 
har skrevet sig på. Bro-
jubilæums komiteen er ved 
at undersøge muligheder 
for at åbne op for flere 
gæster, men der er ingen 
konkret løsning endnu.

”Vi ønsker os, at alle 
dem der har lyst, kan del-
tage i festen,” siger Daniel 
Staugaard. ■

 Fotos Søren Gülck

Teglværk
Cathrinesminde

Tusind tak
Kære familie, venner, kunder og forretningsforbindelser.

Tusind tak for den overvældende opmærksomhed 
til min 50-års fødselsdag.

En stor tak for alle gaver, hilsner og besøg, der var 
med til at gøre dagen festlig.

Med venlig hilsen
Carsten Hansen

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk 
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Smørrebrød

UNDER 
HALV PRIS

Maks. 3 stk. pr. kunde

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

SPAR 39,95

Pr. stk.

1600

Pinsetilbud

FAST LAV PRIS

Thise 
økologisk 
piskefl øde

Fersk svinemørbrad
DANSKE

Slagterens 
hjemmelavede 
grillpølser

Løgumkloster rugbrød
Hele eller skiver

Kærgården

Becel 
fl ydende 
margarine

Sild smag 
forskellen
Marineret
eller
karry

½ ltr.

1000

3 stk.

10000

8 stk.

5000

1000
200 gr.

900
3x500 ml.

2500

1495

UNDER 
HALV PRIS

UNDER 
HALV PRIS

KUN FREDAG

Broager

SuperBrugsen Broager  tlf. 73 44 15 00Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 19. maj 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Adser Leick er død, 89 år
Af Gunnar Hat tesen

Fhv. skoleinspektør Adser 
Leick, Sønderborg, tidli-
gere Broager, er død, 89 år.
Han voksede op i 
Lydersholm ved Tønder, 

hvor faderen var 
førstelærer.

Han blev uddan-
net bankassistent i 
1949 i den daværende 
Handelsbanken i Tønder, 
men valgte siden at 

læse videre på Tønder 
Seminarium.

Efter veloverstået eksa-
men kom han til Broager 
Centralskole, hvor han 
blev resten af sit professio-
nelle liv som skolemand.

I 1962 blev han vicesko-
leinspektør. I 1969 blev 
han skoleinspektør og 
året efter blev han ledende 
skoleinspektør for Broager 
Kommune.

Adser Leick interesserede 
sig for lokalpolitik, og var 
i 16 år medlem af Broager 
Sogneråd.

Udover det politiske 
arbejde varetog han tillige 
hvervet som næstfor-
mand i Skatterådet for 
Sønderborg og Aabenraa 
Skattekreds fra 1967-90.

I 1989 gik han på pen-
sion, og siden flyttede han 
til Sønderborg for at nyde 
sit otium. ■

Broager Egnskor gav koncert

Årets afslutningskoncert i Broager Egnskor på Frk. Jensen i Skelde bød på et alsidigt program med forårsagtige toner. 
Publikum oplevede både korsang og fællessang under ledelse af dirigent Bettina Hellemann Munch. Foto Jimmy Christensen

Spritkørsel
Politiet anholdt forleden 
en 44-årig mand på 
Kirkegade i Broager-

Han kørte bil, selv om 
han havde drukket, så han 
blev taget med for at få 
taget en blodprøve. ■

Læserbrev
Æ ska te ringerien
Under sidste års ringri-
dersæson foreslog jeg her 
i Gråsten Avis, at jeg ville 
arbejde for en økonomisk 
hjælpepakke til områdets 
ringriderforeninger. 
Ringridning er sønderjysk 
kultur der samlet bor-
gere fra alle samfundslag, 
skaber liv i vores mindre 
byer i kommunen og 
engagere de lokale for-
eninger. Mit argument 
var netop at vores "hjem-
melavede" kultur, skulle 
støttes fremfor kongelig 
ballet fra København. 
Heldigvis er der ikke 
copyright i politik og 
derfor var det glædeligt at 
daværende formand for 
Kulturudvalget, Charlotte 
Engelbrecht bragte ønsket 

om flere midler til ring-
riderforeningerne med i 
budgettet for 2018. 

På seneste møde i 
Udvalget for kultur, idræt, 
handel og turisme, er 
midlerne nu blevet tildelt 
og et samlet årligt beløb 
på 250.000 kroner kan 
nu gøre gavn for at styrke 
denne særlige sønderjyske 
tradition. Det betyder 
blandt andet at ringrider-
foreningerne i Gråsten 
og Broager vil modtage 
yderlige 11.000 kroner 
fremover.

Daniel Staugaard 
Byrådsmedlem (V) 
Sundgade 8, 
Egernsund
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Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Sundeved 
Husholdningsforening

FÆLLES HUSMODERAFTEN 
FOR ALS OG SUNDEVED

Mandag den 11. juni kl. 18.30

Vi mødes ved Stenderup Frimenighedskirke 
- Stenderup Kirkebakke 4, Sønderborg.

Jens Fredensborg fortæller om kirken.

Ca. 19.15 fortsættes til det nye 
sognehus ved Sottrup Kirke - hvor 

Pastor Maria Theresia Low Treschow-Kühl, fra 
Den danske Kirke i Tarp, Sydslesvig, underholder med 

sin monolog om Katharine von Bora, Luthers kone.

Der serveres kaffe m. brød
Pris pr. person kr. 150,- 

Tilmelding senest den 4. juni til Jytte - 30 35 79 67 
eller mail: jytteboysen@hotmail.com

Friluft sgudstjeneste
ved Dybbøl Mølle

2. pinsedag den 21. maj kl. 11.00
Gudstjenesten fl yttes ud i det fri, så medbring tæppe

eller stol og vær med til en helt særlig 
måde at fejre pinsen på.

Præster og kor fra Dybbøl, Broager, Ulkebøl,
Sct. Marie danske og tyske menighed og

Christians kirken medvirker
Brass Band Da Capo spiller

Vel mødt til en ganske særlig gudstjeneste – i solskin!!
I tilfælde af regnvejr fl yttes gudstjenesten 

til Sct. Marie kirke.

Indvielse af Sottrup kirkes 
nye sognehus

2. pinsedag den 21. maj kl. 10.00 
indvies vores nye sognehus
med en festgudstjeneste i kirken, hvor.
musikgruppen ”Optakt” medvirker.

Derefter åbning af sognehuset, 
rundvisning og traktement.

Alle er meget velkomne
Menighedsrådet

Konfirmation i Sottrup Kirke

Der er vitterligkelig dage,hvor der ikke er plads nok i kirken. Forleden var der konfirmation i Sottrup Kirke ved sognepræst 
Vibeke von Oldenburg. Foto Syd Foto

Livet er bedst i Sottrup
Af Gunnar Hat tesen

Det er en lokal begiven
hed, når Ingerlise og 
Frede Jensen, Fruenskær 
8, Vester Sottrup, fre
dag den 18. maj fejrer 
guldbryllup.

Parret har i næsten 50 år 
boet i Vester Sottrup og 
har en stor berøringsflade. 
Siden 2002 har de boet 
på Fruenskær, hvor der 
er et stærkt sammenhold 
blandt beboerne.

Guldbrudeparret har rig-

tig meget til fælles og kan 
stadig more sig sammen.

Ingerlise (71 år) er 
fra Konkel i Gråsten, 
mens Frede stammer fra 
Skodsbøl.

Hun kom som ung i lære 
i Toldvæsenet i Aabenraa 
og var i 37 år ansat ved 
Told & Skat i Sønderborg, 
og stoppede som vicetold-
inspektør, da hun i 2002 
gik på pension.

Frede (75 år) blev oprin-
deligt uddannet mejerist 
i 1959 på Broager Mejeri. 
Efter 10 år på mejeriet 
blev han i 1969 ansat i 
Sundeved Farvehandel. 
Siden var han seks år på 
Marburger i Dybbøl, seks 
år på Danfoss og endelig 
16 år som kirketjener og 
graver ved Sottrup Kirke.

Ægteparret har altid 
været meget aktive i deres 
fritid. Frede bruger me-
gen tid i Lokalhistorisk 
Arkiv i Ullerup og spiller 
kort. Han var fra 1987-97 
formand for Sundeved 

Rideklub og var med til at 
bygge den første ridehal.

Ingerlise går til gym-
nastik, er aktiv i kirken 
og cykler og går ture. 
Sammen går de til keg-
ling, spiller petanque og 
går i motionscenter.

Eventyrlyst
Rejse- og eventyrlysten 

har været stærk hos 
Ingerlise og Frede Jensen. 
De har rejst i mange 
lande. I mange år rejste 
de rundt i campingvogn 
i Danmark med børn og 
børnebørn. Siden blev 
det til fjernere rejsemål 
rundt i Europa. Først på 
året var de på rejse til 
De Vestindiske Øer. Det 

gjorde et stort indtryk at 
besøge de tidligere danske 
kolonier.

I ægteskabet er der op-
vokset to børn. Eskild bor 
i Blans, mens Lone bor i 
Vester Sottrup.

Der er morgensang i 
hjemmet kl. 8.00. Festen 
holdes på Providence. 

Ingerlise og Frede Jensen har 
været gift i 50 år og lægger 
stor energi i lokalsamfundet.

 Foto Søren Gülck
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Hørt i byen
Kosulent ved Skat, 
Else Irene Hyldgaard, 
Gråsten, er blevet 
tildelt Dronningens 
fortjentsmedalje i sølv.

Sct. Georgs Gildet i 
Gråsten har markeret, 
at Lis Nielsen og Per 
Lindtner har været 
med i gildet i 40 år. Sct. 
Georgs Gildet i Gråsten 
blev stiftet i 1944 af 
spejdere, gildet har 14 
medlemmer og holder 
til i Spejderhuset på 
Konkel.

Køkkenleder på 
Rønshoved Skolehjem, 
Else Marie Steffensen, 
Gråsten, var forleden i 
audiens hos Dronning 
Margrethe på 
Christiansborg Slot for 
at takke for den kon-
gelige fortjenstmedalje 
i sølv.

Vognmand Lars 
Klemmensen har lør-
dag fået stjålet en helt 
ny trailer.

Den Gamle Skomager 
udvider åbnings-
tiderne i cafeen i 
turistsæsonen.

Anne Mette Hancock, 
tidligere Gråsten, tæl-
ler i disse dage ned til 
udgivelsen af hendes 
krimi nr. 2.

Torvedagsudvalget i 
Gråsten arbejder på 
højtryk med nye tiltag, 
musik og tilpassede 
traditioner for at sikre, 
at Torvedagene bliver 
festlige for alle – små 
som store.

Sognepræst Katrine 
Gaub havde sine sidste 
gudstjenester i Gråsten 
Slotskirke og Adsbøl 
Kirke søndag. Den vel-
lidte vikar fik en stor 
buket blomster med 
og gode ønsker for sit 
fremtidige virke. ■

KURSUS I KØRSEL PÅ
EL-SCOOTER OG MINICROSSER

GRATIS

Tilmelding og information til Svend på tlf. 61 71 46 07

KGGO er med til at øge sikkerheden i trafi kken
Onsdag den 23. maj kl. 10.00 til ca. 14.00

i cafeteriaet i Ahlmannsparken

 – Kom og hør hvordan man begår sig i 
trafi kken på el-scooter og minicrosser.

 – Undervisning i teori og kørsel i 
nærområdet ved kørelærer

 – Mulighed for at stille 
spørgsmål undervejs.

Ring til Klaus
Hus- og haveservice

Tlf. 91 15 11 91
ringtilklaus@stofanet.dk

• Klipning af græs, buske og hække

• Fejning, lugning og sneskrabning

• Renholdelse af terrasser og 
gårdsplads

• Maling og algebehandling

• Indkøb og � yttehjælp

• Oprydning

• m.m.

Klaus-Peter Loch
Kardemommevej 9, Rinkenæs, 

6300 Gråsten

Få en gratis salgsvurdering
FRA DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

Estate Kjeld Faaborg  7465 0399
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

KGGO modtager 
trafikpris
Af Ingrid S. Johannsen

Det er en synligt rørt 
og meget stolt formand 
for Kørestolsbrugere og 
Gangbesværede i Gråsten 
og Omegn , Svend Schütt, 
som forleden modtog GF 
Forsikrings Fonds natio-

nale trafikpris for forenin-
gens arbejde med at øge 
trafiksikkerheden.

KGGO har igen i næste 
uge et kursustilbud til 
brugere af el-scootere om, 
hvordan man placerer sig i 
trafikken 

Jens Hønholt fra GF Grænsen overrækker GF’s nationale 
Trafikpris til formand for KGGO, Svend Schütt.

 Foto Jimmy Christensen

Faktaboks:
GF Trafikpris gives til initiativer, der fremmer trafik-
sikkerheden i Danmark ved at anvise konkrete lokale 
løsninger, der kan udbredes til andre dele af landet. 
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Sagsnr. 1237

Kontant 2.195.000
Ejerudgift pr. md. 2.004
Udbetaling 110.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 9.868/8.255

Moderniseret villa centralt i Bov
På en stor grund i Bov, ligger denne
velholdte villa, med stor lagerhal. Bov er
en by i udvikling, hvor mange
børnefamilier har valgt at flytte til,
grundet den nye "Lyreskovskole", der har
samlet områdets skolebørn. Ejendommen
er løbende vedligeholdt, med køkken fra
2009, bryggers fra 2013.
I ejendommen er der gulvvarme i hele
stueplanen.

Bolig m2 214
Stue/vær 1/4 Opført 1900

Grund m2 2.670

NYHED

BOV HÆRVEJEN 40

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1649

Kontant 1.650.000
Ejerudgift pr. md. 1.441
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.392/6.189

Fantastisk beliggenhed ved
Flensborg Fjord
Her er der tale om en ældre ejendom. der
trænger til totalrenovering eller eventuel
nedrivning. Ejendommen har en meget
attraktiv beliggenhed helt nede ved
Flensborg Fjord, med uforstyrret
panoramaview. Sandager ligger fredligt
og naturskønt. Ejendommen udbydes ved
budrunde, kontakt Estate i Gråsten, for
nærmere information.

Bolig m2 92
Stue/vær 1/3 Opført 1877

Grund m2 2.270

NYHED

SANDAGER SANDAGERVEJ 20

A
B
C
D
E
F
G

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

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1647

Kontant 1.350.000
Ejerudgift pr. md. 4.201
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.176/5.138

Velindrettet sommerhus med
havudsigt
Kvalitetssommerhus fra 2014, beliggende
i eftertragtet ferie resort i Gråsten. Med i
prisen til grundejerforeningen er adgang
til "Enjoy Resorts Marina Fiskenæs", der
er et Spa og Wellnesscenter, et stort
badeland, samt restaurant, få meter fra
sommerhuset. Vicevært til den udvendige
vedligeholdelse og eventuelt
rengøringsfirma til det indvendige.
Nemmere bliver det ikke!

Bolig m2 98
Stue/vær 1/4 Opført 2004

Grund m2 1

NYHED

GRÅSTEN MARINA FISKENÆS FERIEPARK 46

A
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G

Sagsnr. 1659

Kontant 1.125.000
Ejerudgift pr. md. 2.108
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.068/4.237

Familievenlig villa beliggende
for enden af lukket vænge
Familievenlig villa beliggende for enden af
en lukket vænge. Fra ejendommen er der
direkte adgang til stisystem, til skole,
børnehave, indkøb, fritidsaktiviteter m.v. i
Vester Sottrup. Fra Vester Sottrup er der
kort afstand til Sønderborg samt
motorvejstilkørslen. Ejendommen er
løbende vedligeholdt, med bla. nye
vinduer i køkken, badeværelse og stue fra
2016.

Bolig m2 136
Stue/vær 1/4 Opført 1974

Grund m2 902

NYHED

VESTER SOTTRUP HØJLUND 11

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1474Kontant 775.000
Ejerudgift pr. md. 1.837
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.568/2.982

Gulstensvilla centralt i Rinkenæs
Centralt beliggende i Rinkenæs, ligger denne etplans villa. I Rinkenæs er der skole og
børnehave, samt noget af danmarks smukkeste natur. Fra ejendommen er der kort
afstand til Gråsten, der byder på indkøb, tog- og busstation og meget mere.

Bolig m2 138
Stue/vær 2/2 Opført 1962

Grund m2 874

RINKENÆS VÅRHØJ 30

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1580Kontant 1.195.000
Ejerudgift pr. md. 2.394
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.340/4.465

Udlejningsejendom ved "Nybøl Nor"
Charmerende etagebyggeri, med 3 pæne lejemål, beliggende få meter fra Nybøl Nor.
Ejendommen har gennemgået en større renovering, senest med det nye tag fra 2016.
Der er mulighed for køber at bebo 1 salen. Kort afstand til Gråsten, indkøb mv.

Bolig m2 303
Stue/vær 3/7 Opført 1882

Grund m2 603

EGERNSUND HAVNEVEJ 10

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1571Kontant 625.000
Ejerudgift pr. md. 1.267
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.889/2.398

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

Bolig m2 45
Stue/vær 1/1 Opført 1954

Grund m2 573

VEMMINGBUND BIRKEVEJ 6

Sagsnr. 1480Kontant 895.000
Ejerudgift pr. md. 1.837
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.099/3.425

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

Bolig m2 144
Stue/vær 1/4 Opført 1977

Grund m2 1.153

NYBØL BISPEVÆNGET 35

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

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

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

John og Lene tlf. 28 44 00 59

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den  15. Gyros med ris & tzaziki salat

ONSDAG den  16. Stegt fi sk med Hollandaisesovs & klostergrøntsager

TORSDAG den  17. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  18. Schnitzel med ærter

LØRDAG den  19. Dansk Bøf

SØNDAG den  20. Burger med pommes frits

MANDAG den  21. Herregårdsbøf med salat & kartoffelbåde

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Kun 69,-

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

Mariagården i Kollund er sat til salg
Af Gunnar Hat tesen

Siden 1946 har 

Mariadøtrene holdt til på 
Østerskovvej i Kollund.
De udgør landets eneste 
lutherske klosterfælles-

skab, som blev grundlagt 
af Paulina Mariadotter 
(1903-1985), som viede sit 
liv til Gud.

Men nu er bygningerne 
sat til salg for 1.695 mio. 
kr. og de tre tilbageven-
dende blå Mariadøtre 

- søster Magdalene, søster 
Anna og søster Bodil flyt-
ter til Vallby i Sverige.

Det har været en svær 
beslutning for de tre sø-
stre, men det kniber med 

at optage nye Mariadøtre. 
I Sverige oplever 
Mariadøtrene derimod 
vækst. ■

Det er stats. ejendomsmægler Kjeld Faaborg, som har fået til opgave at sælge de fem ejendomme på matriklen i Kollund.

Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 20  15. maj 2018 10. årgang



v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

FELSTED KIRKE
Pinsedag søndag den 20. maj kl. 10.00
ved Henriette Heide-Jørgensen

KLIPLEV KIRKE
Pinsedag søndag den 20. maj kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Pinsedag søndag den 20. maj kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

BOV KIRKE
Pinsedag søndag den 20. maj kl. 10.00
ved Maria Louise Odgaard Møller
2. pinsedag mandag den 21. maj
Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved 
Friluftsscenen i Padborg Skov
ved Maria Louise Odgaard Møller,
Solvejg Dam-Hein og 
Cornelia Simon

KOLLUND KIRKE
Pinsedag søndag den 20. maj kl. 10.00
ved Solvejg Dam-Hein
2. pinsedag mandag den 21. maj
Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved 
Friluftsscenen i Padborg Skov
ved Maria Louise Odgaard Møller,
Solvejg Dam-Hein og 
Cornelia Simon

HOLBØL KIRKE
Pinsedag søndag den 20. maj kl. 10.00
ved Anette Jensen
2. pinsedag mandag den 21. maj
Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved 
Friluftsscenen i Padborg Skov
ved Maria Louise Odgaard Møller,
Solvejg Dam-Hein og 
Cornelia Simon

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære
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Dødsfald

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg

Tel. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Koncert med korskolen, kirkekoret 
og ”Kollundkoret” under ledelse af 

organist Anne Marie Henriksen.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag kl. 14.00 på 

Friluftsscenen i Padborg skov
Traditionen tro afholdes den årlige 
friluftsgudstjeneste i et samarbejde 
mellem Bov sogn, Holbøl sogn og 

Nordschleswigsche Gemeinde, hvor præster 
fra alle tre sogne deltager.

Der er opstillet stole og bænke til alle, og der vil 
være mulighed for at købe kaffe, kage og pølser.

Alle er velkomne til at deltage og holde 
denne stemningsfulde tradition i hævd.

Forårskoncert
Onsdag den 16. maj kl. 19.30

i Kollund kirke

Vores kære

Bent Hansen
* 9. oktober 1931    †  8. maj 2018

På familiens vegne

Charlotte

Bisættelsen finder sted torsdag den 17. maj
kl. 12.30 fra Bov Kirke

Inge Marie Wortmann, 
Padborg, er død, 79 år.
Hun var gift med af-
døde ingeniør og kom-
munalpolitiker Lorens 
Wortmann. ■

Ellen Johannsen, Bov, er 
død, 90 år. ■

Bent Hansen, Padborg, er 
død, 86 år. ■

Johannes Johansen, 
Kollund, er død, 94 år. ■

Edel Christine Johnsen, 
Hokkerup, er død, 77 år. ■

Udstilling af dukker på 
Oldemorstoft
Af Dit te Vennits Nielsen

Dukkekunstner Inge 

Harck, Flensborg, udstiller 
atter på Oldemorstoft.

Tirsdag, den 15. maj. Kl. 
17.00 er der fernisering på 
museet. Her åbner årets 
særudstilling, hvor duk-
kekunstner Inge Harck 
udstiller sine værker og 
sine antikke dukkestuer.

Inge Harck har ved flere 
lejligheder tidligere udstil-
let på Oldemorstoft.

"Det er med stor glæde, 
at museet atter kan byde 

velkommen til endnu 
en flot udstilling", siger 
museumsinspektør Mads 
Mikkel Tørsleff.

Inge Harck er en inter-
nationalt anerkendt duk-
kekunstner, som bl.a. i år 
er nomineret til at deltage 
i konkurrencen om den 
prestigefyldte Max-Oscar-
Arnold Kunstpris for 
samtidig dukkekunst.

Udstillingen løber fra 15. 
maj til 31. oktober. 

Kom og prøv Petanque 
Af Dit te Vennits Nielsen 

Bov IF Petanque har 
holdt den første af to 
inspirationsaftener.

"Det lykkedes at få 
flere op af sofaen", for-
tæller en glad Herbert 
Johansen, der er formand i 
afdelingen. 

Den første aften blev 
afholdt den 3. maj, og fire 

nye ansigter mødte op, og 
de tre straks kastede sig 
ud i spillet.

De gamle medlemmer 
var meget flinke til at få de 
nye med, og aftenen slut-
tede af med  en god hygge-
snak over en kop kaffe.

"Vi afholder en inspira-
tionsaften igen torsdag 
den 17. maj kl. 18.30. Vi 
håber igen at se nogle, der 
måske har lyst til at prøve 
det sjove og ikke spor 
krævende spil. Man kan 
bare møde op ved banerne 
i Padborg. Klubben har 
kugler, så man kan prøve 
at spille eller bare se på, 
hvis man hellere vil det", 
siger Herbert Johansen. 

2



TIRSDAG DEN 22. MAJ
19.00...................... Tirsdagsvandring ved Grænseegnens Marchforening

ONSDAG DEN 23. MAJ
18.30...................... Rundboldstævne
19.00...................... Præmie Skat og Præmiewhist

TORSDAG DEN 24. MAJ
19.00...................... Cykeltur arrangeret af vores lokale cykelklub
19.00...................... Stort lottospil i Forsamlingshuset.

Gratis pausebanko spilleplade/3 � otte præmier NYHED!

FREDAG DEN 25. MAJ
15.00...................... Kransebinding for byens seniorer og andre
18.00...................... Cykelringridning Børn – indskrivning fra kl. 17.30
18.30 - 20.00 ......... Hygge i Teltet – Pitabrød & Sildemad NYHED!

19.30...................... Cykelringridning for voksne indskrivning kl. 18.30
19.00 - 02.00 ......... Festlig Fredag - DJ Peuss & Striptease Show. Gratis adgang!

LØRDAG DEN 26. MAJ
09.30...................... Fælles morgenmad i teltet NYHED!
12.00...................... Skydetelt med præmie og blomsterskydning
13.00 - 18.00 ......... Kæmpe Legeland med Hoppeborge. ”Wipeout Sweeper” NYHED!

13.00...................... Havetraktor Ringridning (ikke ATV)
13.00...................... Traktorringridning med Landbrugstraktorer NYHED
19.00 - 02.00 ......... Kæmpe Grisefest, Henrik & Claus fra OS3 

3 retters menu 195,– Husk tilmelding!
Underholdning ”Dans fra Vejbæk” NYHED!

SØNDAG DEN 27. MAJ
10.00...................... Fårhus Byfestmesterskab i Petanque 2018
11.00 - 16.00 ......... Loppemarked ved Fårhus Ungdomsklub 1)

11.00...................... Ringridning. 110 års jubilæumsringridning 2) NYHED!

12.00...................... Optog gennem byen med musik og hestevogn.
13.00...................... Skydetelt med præmie og blomsterskydning
13.00 - 18.00 ......... Kæmpe Legeland med Hoppeborge
13.00...................... Tombolaen åbner
14.00...................... Kaninløbskonkurrence.
14.00...................... ”Sønderjysk kaffebord” 3)

16.30...................... Omskydning og kåring af årets ringriderkonge
17.30 - 21.00 ......... Stegt fl æsk & persillesovs.

1) Standleje eller har du lopper så ring 71 72 70 46 Standleje 150, - pr meter eller 75 for en dag
2) Tilmeld Jesper Hansen på tlf. 42 18 45 03 OBS! Gaveringridning, medbring gave voksne 80, - Børn 40,– Egne lanser!
3) Tilsagn om kage til Birgitte Post tlf. 27 51 82 10

Se i øvrigt alle detaljer omkring priser og tilmelding på www.faarhus.com

Kæmpe Sandkasse med legetøj for de små. Dankort & Mobil Pay modtages.
Egne drikkevarer må ikke medbringes på festpladsen! 
Alle aktiviteter er på eget ansvar.

Havetraktorringridning

Henrik & Claus fra OS3 

110 års ringriderjubilæum

DJ Peuss & striptease

Kæmpe 
Loppemarked lør/søn

110 ÅRS JUBILÆUMSRINGRIDNING

110 år

2018

Frydendalvej 26 A, Fårhus, 6330 Padborg - www.faarhus.com

VEL MØDT TIL FÅRHUS BYFEST

I år ekstra mange
”Cable Roll Barborde” 

med parasol

 Tilmeld 10 mand/ 
Gratis ølkort

MobilePay 71115371 
birgitte.post@hotmail.com

Kæmpe Grisefest

Wipeout Sweeper

1908

2018
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

2 for 1
briller + solbriller

i din styrke

1500,–*

  *  Ved køb af en brille med progressive glas fra kr. 3900,– eller enkeltstyrkeg-
las fra kr. 1500,– får du en Vienna Design brille med glas i brun, grå eller 
grøn gratis med i pakken. 

** Op til -30% på udvalgte mærkestel. Modellerne fås, så længe lager haves.

SOLRIG UDSIGT

Mærke-
solbriller

–30%**op til 

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

 Aabenraa  Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70
 Padborg  Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70 
 Sønderborg  Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00 

Med                         brilleglas af høj kvalitet fra tyskland

Aftal en tid nu: www.optik-hallmann.com

Boliger

Deadlines omkring pinse
Kære annoncør, i forbindelse med helligdagene 

omkring pinsen har vi ændrede indleveringstidspunkter. 
Derfor sæt kryds i din kalender:

Uge 21
udkommer som normalt tirsdag den 22. maj.

DEADLINES FOR UGE 21:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 15. maj kl. 12.00
Reproklare annoncer:

Torsdag den 17. maj kl. 12.00 
Annoncer bestilles senest onsdag 

den 16. maj kl. 12.00

ÅBENT HUS
I anledning af min 75 års fødselsdag

tirsdag den 5. juni
vil det glæde mig at se famile, 

venner og naboer på
Bov Kro kl. 12.30.

Tilmelding senest den 21. maj
på tlf. 7460 8161 eller

på mail hedejacobsen@gmail.com
Med venlig hilsen
Helmuth Jacobsen

Holbøl

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

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

ANDELSBOLIG I HOLBØL
på Havremarken 79 A sælges.

Indskud kr. 450.000
Månedlig husleje kr. 2.139

El, varme og vand ca. kr. 1100 pr. måned.

HENVENDELSE TLF. 2263 6251

TAK-TAK-TAK
En stor tak for alle gaver og hilsner

på min 60 års fødselsdag på Holbøl Landbohjem.
Til Holbøl Landbohjem tak  tak for en aldeles � ot menu.

Respekt. For en � ot servering.
Fin musik fra Bent Olsen.

En helt igennem minderig dag for mig.
Stor tak

Lis Hell, Holbøl

Fårhus gør klar til festlige byfestdage
Af Dit te Vennits Nielsen

Fårhus byfest står for 
døren.
Fårhus har en af de æld-
ste ringriderforeninger i 
Sønderjylland og kan i år 
fejre 110 års jubilæum.

Ringridningen gik 
i tidernes morgen på 
skift i Fårhus, Vejbæk, 
Kragelund og Frydendal, 
men i dag er det blevet 
en årlig tilbagevendende 
begivenhed i Fårhus.

Der er sat ekstra mange 
sejl til for at gøre jubilæ-
umsdagene så festlige og 
attraktive som mulige.

"Den sønderjyske na-
tionalsport har det svært. 
Mange steder har man 
måttet lægge ringen på 
hylden, men i Fårhus har 

vi fået hjælp udefra og 
med gaveringridning er 
det lykkedes os at trække 
et pænt ryttertal til. Vi 
håber selvfølgelig, at 
jubilæet bidrager yder-
ligere til denne udvik-
ling", fortæller formand 
for Fårhus Borger- og 
Ungdomsforening Paul 
Reinhardt.

Havetraktorer

Det er ikke kun ringrid-
ning til hest i Fårhus. Både 
havetraktorer og cykler er 
også med og der er en gal-
ge til landbrugstraktorer. 

"Vi har også en anden 
spændende nyhed med, 
"Wipeout Sweeper", som 
er en stærkmandskonkur-
rence. Konkurrencen fore-
går i en bemandet hop-
peborg med to lange arme, 

hvor det gælder om at stå 
på sin base og ikke blive 
væltet omkuld af armene", 
tilføjer Paul Reinhardt.

Derudover bydes der til 
bal i teltet både fredag og 
lørdag, hvor der bl.a. er 
Striptease, grisefest, musik 
og dans.

Søndag sluttes der af 
med stegt flæsk med 
persillesovs. ■

Fårhus Ringridning fejrer 110 
års jubilæum, og det kommer 
til at sætte sit præg på 
byfesten. Arkiv foto
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Sogneud� ugt til 
Kappel og Ludvigsburg

Tirsdag den 22. maj
Afgang P-pladsen Holbøl Kirke kl. 8.30
Vi kører til Flensborg, over Glücksborg Slot og videre til Gelting Slot, som 
vi skal se udefra. Slottet er opført af den navnkundige Sønke Ingversen, 
der i 1700-tallet tjente en stor formue som generalguvernør i hollandsk 
Ostindien. Vi fortsætter med at køre til Kappel, hvor vi ser den store 
kirke, hører om byens historie og spiser middagsmad.
Vi kører videre til halvøen Svans med dens talrige slotte og 
herregårde. Vi kigger inden for på Ludvigsburg, der blev bygget 
i 1742 af den danske � nansminister Ludvig von Dehn.
På Ludvigsburg får vi en rundvisning.
Dernæst kører vi til Siesby, som er en idyllisk landsby ved 
Slien. Her nyder vi ka� e og kage på kroen.
På hjemturen besøger vi Louisenlund ved Slesvig, hvor de tre børn 
af Prinsesse Benedikte og Prins Richard har gået i skole.
Pris kr. 150,-

Tilmelding til Gunvor Michelsen 6464 7548 tirsdag til fredag fra kl. 8-14
De 52 pladser tildeles efter” først til mølle” princippet.
Turen er fortrinsvis for personer med tilknytning
til Holbøl sogn.

Sundax Motions Cykel Tour
SØNDAG DEN 17. JUNI 2018

Medvirkende:

MEDBRING CYKEL 
OG CYKELHJELM

HUSK

Kl.  9.30 – 11.00 Ankomst og klargøring ved Sundax, Molevej 2, Kollund

Kl. 10.00 Afgang rute 1 på 72 km

Kl. 10.30 Afgang rute 2 på 49 km

Kl. 11.00 Afgang rute 3 på 22 km

Kl. 12:30 – 16.00 Underholding på pladsen

DELTAGELSE ER GRATIS, men tilmelding er nødvendig på sundax@sundax.com 
eller pj@sundax.com. Gældende færdselsregler skal overholdes.

Ruterne er afmærket af BOV CC.

Gratis forfriskninger (vand, müslibars, cola og bananer) 
ved stranden i Vemmingbund.

Koncert i Holbøl kirke
ved Haderslev Domkirkes Pigekor 

Søndag den 27. maj kl. 19

Dirigent � omas Berg-Juul

Fri entré

Op i de voksnes rækker
Konfirmationen i Bov 
Kirke for eleverne 
fra den tyske skole i 

Padborg blev en festdag. 
Konfirmanderne havde 
fået nyt tøj og de fik man-

ge gaver, så det blev en 
smuk og uforglemmelig 
dag. ■

Den tyske præst Cornelia Simon med konfirmanderne Thea Oborski, Magnus Christensen, 
Liwia Fiurst, Maximilian Gasche, Sofie Thomsen og Fynn Stahlhut.  Foto Dit te Vennits Nielsen

Familiecykeltur på søndag
Af Dit te Vennits Nielsen

Søndag den 17. juni byder 
Sundax i Kollund hele 
familien på en skøn 
cykeltur.
"Det er helt gratis at del-
tage, og det eneste der 
forlanges er en cykel og en 
cykelhjelm", fortæller in-
dehaveren af Sundax, Per 
Johannsen.

Firmaet begyndte sidste 
år med at holde cykeltur, 

og det blev en kæmpe 
succes. 

"Udover at få motion 
giver det mulighed for at 
få nogle hyggelige timer 
sammen med andre. Vi 
har sørget for livemusik, 
og der sælges grillpølser, 
fadøl, vin og sodavand", 
fortæller Per Johannsen.

Der er tre forskellige ru-
ter, som alle er afmærkede 
af Bov CC.

Den længste rute er på 
72 km og den korteste er 

22 km. Alle kan være med 
og man kører i sit helt eget 
tempo.

Deltagere får udleveret 
en gratis cap og hal-
sedisse. Sundax byder 
på forfriskninger ved 
Vemmingbund, og li-
geledes på kaffe og the i 
målområdet.

Der forventes mellem 
150 og 200 deltagere, og 
det er nødvendigt at til-
melde sig inden. ■
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Hørt ved Lyren 
Basic Fitness er kom-
met godt fra start og 
medlemstallet stiger 
støt uge for uge.

Bov Lokalråd har 
nedsat en styregruppe, 
der har til opgave at 
få sat gang i udvik-
lingsperspektiverne for 
Kruså-Bov-Padborg. 
Udvalget søtter fokus 
på stisystemerne og 
sammenhæng mel-
lem disse. Udvalget 
efterlyser frivillige, der 
med Allan Niebuhr i 
spidsen vil være med 
til at optegne ruterne 
og få opsat vejvisere på 
stierne.

Bov IF Løb & Motion 
oplever fin interesse for 
nybegynderholdet. De 
fire trænere glæder sig 
til at hjælpe folk i gang 
med at løbe.

Mladenka Zdralic 
fra Padborg er blevet 
kåret som månedens 
Greenbox-chauffør. 
Hun kører bus for 
Arriva.

Handicap Befordring 
A/S vandt udbuddet 
om at køre de kom-
mende elever til den 
nye Fjordskole i Kruså.

Ninna og Henrik 
Schrum oplevede det 
europæiske Grand Prix 
live i Lissabon.

En bybus tabte fre-
dag hele fronten, da 
den kørte igennem 
viadukten på Nørre-
gade i Padborg. Bus-
chaufføren var vaks og 
fik hurtigt sat fronten 
på igen, så bussen 
kunne køre videre.

OK Benzin donerer 
27.094 kr. til Bov IF 
for salg af benzin 
i SuperBrugsen i 
Padborg. ■

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Kom og prøv at 
spille Petanque

Bov IF Petanque inviterer til inspirationsaften 
på de skønne baner i Padborg

Torsdag den 17. maj kl. 18.30
Alle er velkomne - 

mød bare op - kugler kan lånes

Der sluttes af med en kop kaffe

Følg os på Facebook Bovvej 2, 6330 Padborg · Telefon 73 76 64 36 · oldemorstoft.dk
museumoldemorstoft@aabenraa.dk

Kunstnerdukker 
og dukkestuer

Inge Harck udstiller 
på Oldemorstoft

15. maj - 31. oktober 2018

Skatspil
Padborg Skatklub samlede 19 skatspillere til 
klubaften på Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Kurt Nielsen, Padborg 1329 point
Nr. 2 Kris Nissen, Bov 1152 point
Nr. 3 A. C. Petersen. Padborg 952 point
Nr. 4 Henning Nissen, Vilsbæk 872 point

2. runde
Nr. 1 Morten Wollsen, Padborg 1105 point
Nr. 2 Aage Juhl, Padborg 998 point
Nr. 3 Chr. Skousen, Holbøl 992 point
Nr. 4 A. C. Petersen, Padborg 917 point

JUBIIIII 
— MIN TELEFON VIRKER IGEN —

Derfor giver jeg 20% rabat på klip, 
farve og permanent til og med 

fredag den 25. maj

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ 

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

SALON SKRÆNTEN
TLF. 74 67 20 10

Stor forårskoncert i Bov
Padborg 
Jernbaneorkester, 
Padborg Sangkor og 
Kværs Familiekor spiller 
og synger de lyse nætter 
ind. 
Programmet spænder 
fra swing og et folkeligt 
dansk repertoire til 
festmarch og fællessang. 
Koncerten finder sted 
onsdag, den 23. maj, kl. 
19.30 i Lyreskovskolens 
multisal, med indgang fra 
Padborgvej i Bov. Der er 
fri entré. ■

 Arkiv foto

Veloplagt Matlok i Bov

Det var en veloplagt redaktør 
Siegfried Matlok, som forle-
den på generalforsamlingen i 
Historisk Forening for Bov og 
Holbøl Sogne øste ud af sine 
erfaringer og betragtninger 
om det grænseoverskridende 
dansk-tyske samarbejde.
 Foto jimmy Christensen
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♦••••
♦ Europtbevægelsen
� 

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

BovAvis

Vi kører i bus gennem Tyskland. Vi får en 2 retters middag i Alsfeld og kører hurtigt 
videre til vores hotel I Hohwald lige uden for Strasbourg. I Strasbourg besøger 
vi Europa-Parlamentet, Europarådet og Menneskerettigheds-domstolen. Vi skal 

også på kanalrundfart, og vi besøger den smukke domkirke Notre Dame.
Vi tager en dag på vinruten først med besøg på en storke- og odderfarm i Hunawihr i 
Alsace og derefter vinsmagning hos Zipp Mack. Så går det hjemad via en overnatning 
ved Alsfeld i Midttyskland. Vi laver et stop ved en af grænsebutikkerne på hjemvejen.

Prisen inkluderer:
Bustransport alle afgifter og vejskatter. Gebyr til 

Rejsegarantifonden. Hotelophold i delt dobbeltværelse 4 nætter. 
4 gange morgenmad. 1 middag inkl. En øl / vand eller et glas 

vin. 1 middag ekskl. drikkevarer. 1 frokost. 1 vinsmagning. 
Rundstykker, kaffe og morgenbitter på udturen. Frokostpakke m. 
3 håndmadder på udturen. Sejltur og alle entreer. Rejseforsikring.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Strasbourg 2018
Søndag 30. september - torsdag 4. oktober

Afgang fra Kruså Bankocenter kl. 9

Pris kr. 3400,- 
pr. person i delt 
dobbeltværelse. 

Tillæg for 
enkeltværelse: 

kr. 1.050,-

Teknisk rejsearrangør: Poulis Rejser, Viborg (medl. Nr. 1971 af Rejsegarantifonden).
Arrangør: Den danske Europabevægelse og Gråsten Rejser

1. oktober: Rundvisning i Strasbourg. Vi ser Domkirken Notre Dame og de smukke gamle 
bygninger. Vi tager en kanalrundfart, hvor vi kommer rundt og ser de store institutioner 
langs byens kanalsystem. Derefter tid på egen hånd. Nyd den smukke by, der er en af 
Europas perler. Der er masser af spisesteder med godt fransk køkken i alle prislag.

2. oktober: Vi kører ad vinruten til Hunawihr, hvor vi først skal besøge NaturOparc, som 
oprindeligt var et storkeopdræt. Siden er det blevet en mere åben naturpark med bl. a. Oddere.

Vi kigger lige rundt i byen og nabobyen Riquewihr. Om eftermiddagen skal vi også smage 
på vin hos den legendariske Alsace vinbonde Zipp-Mack. Vi får en rundvisning i et skønt 
blandingssprog af fransk, engelsk og dansk. Er der uklarheder oversætter rejsekonsulenten. 
Derefter kører vi lidt rundt på Vinruten og ender i Riberville, hvor der er et hav af små 
restauranter med lækker menu til en billig penge. Derefter tilbage til vores hotel.

3. oktober. Om formiddagen besøger vi Europa-Parlamentet, hvor Jens Rohde giver en 
briefi ng om den aktuelle situation i europæisk politik, og fortæller lidt om sine visioner for det 
europæiske samarbejdes fremtidige udvikling. Vi spiser frokost på de små steder i Strasbourg 
(for egen regning) og derefter besøger vi Europarådet og Menneskerettighedsdomstolen. 

Så sætter vi kursen hjemad og overnatter 
på et hotel Alsfeld. Her serveres en 3. 
retters menu (drinks for egen regning)

4. oktober: Vi starter fra hotellet efter 
morgenmad og kører hjemad med passende 
pauser. Vi når det midtjyske om aftenen. 
Frokost og aftensmad for egen regning 
ved rastepladser under vejs. Vi holder ved 
en af grænsekioskerne på vej hjem.

Rejsekonsulent:
Steffen Nørregaard 

Hotelinformation:
Vi bor på Grand Hôtel du Hohwald uden 
for Strasbourg og i Vogeserbjergene. 3* 
hotel med indendørs swimmingpool. 

Morgenmad på hotellet 

BovAvis
Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

1-dags tur til Ærø
Perlen i det Sydfynske Øhav

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg ........................kl. 7.30
Nybøl Kirke ................................... kl. 7.45
Broager Kirke ................................ kl. 7.50
Elektrikeren, Egernsund ................ kl. 7.55
Ahlmannsparken, Gråsten ............ kl. 8.00
Bageren, Rinkeræs .........................kl. 8.10
Annies Kiosk, Sønderhav ...............kl. 8.15
Elektrikeren, Kollund ................... kl. 8.20
Kruså Bankocenter ........................kl. 8.25
Bov Kirke...................................... kl. 8.30
Circle K, Padborg ..........................kl. 8.35
Dagli’ Brugsen, Kliplev .................kl. 8.50

Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen 
til Svendborg, hvor vi stiger om bord på færgen 
til Marstal. Om bord spiser vi middagsmad.

Ærø er indbegrebet af romantik, smuk natur, 
nostalgi og spændende historie. En frodig og 
helt igennem ”grøn ø”, som byder på smukke 
oplevelser, storslåede udsigter til Østersøen og 
Øhavet og idylliske landsbyer. Ikke mindst er 
øen berømt for sin værdifulde kulturarv.

Under besøget i Marstal får vi indblik i øens 
maritime betydningsfulde periode.

Vi kører til Ærøskøbing, som er 
Danmarks bedst bevarede 1700-tals by. 
Her kan vi ikke undgå at føle historiens 
vingesus, når vi går bytur i byens gader med de toppede brosten og de idylliske 
stokroser foran de gamle, smukke og velholdte huse. Vi ser også Søbygård med 
den genopfyldte voldgrav og Voderup Klint med den smukke udsigt.

Pris kr. 750,- som inkl. bus, rundstykke og ka� e, middagsmad, 
eftermiddagska� e, guide, sejltur Svendborg-Marstal og Søby-Fynshav.

Vi er hjemme ved 20-tiden.

Torsdag den 31. maj kr. 750,-

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

BovAvis

Rejsen er inkl. halvpension, 
så der bliver rig lejlighed til at 

stifte bekendtskab med det gode 
og solide ukrainske køkken.

Rejsen inkluderer bustransport til 
Hamborg Lufthavn, direkte � y 

Hamborg - Kiev, tre overnatninger 
på ***hotel, halvpension, lokal 

transport, entreer samt bidrag til 
Rejsegarantifonden nr 2799. 

Quorps Busser er teknisk 
rejsearrangør. Jens-Kristian Lütken 

er rejseleder. Han har været i 
Ukraine mere end 25 gange.

Pris 3.995 kr. tillæg for 
enkeltværelse 995 kr.

FREDAG 14. SEPTEMBER
03.00 Afgang fra Ahlmannsparken, Gråsten.
08.10 Hamborg Lufthavn-Kiev Lufthavn
Efter indkvartering på hotellet, som ligger på den 
centrale Majdan-pladsen, får vi en rundvisning i byen.

LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER
Vi besøger byens smukke ortodokse kirker og 
klostre. Under opholdet ser vi nogle af de centrale 
steder for revolutionen i 2014 sammen med en af 
oprørets ledere. Vi ser bl.a hvor barrikaderne stod.

SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER
Vi besøger museet for 2. Verdenskrig og Tjernobyl-
museet. 26. april 1986 nedsmeltede den ene af 
reaktorerne på Tjernobyl-værket. Vi får en rundvisning 
på museet. Resten af eftermiddagen til fri disposition.

MANDAG DEN 17. SEPTEMBER
06.15 Afrejse fra Kiev
07.40 Hamborg Lufthavn.
Vi er tilbage i Gråsten ved 10-tiden.

kr. 3.995

Læserrejse til 

Ukraine
Tag med til Ukraines spændende 

hovedstad Kiev og oplev en helt særlig 
by, der er ukendt for de � este.

Fredag 14. september til mandag 17. september 2018
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BovAvis

Onsdag den 27. juni
Tag med på denne smukke tur til Ejderen og Frederiksstad. 
Ejderen har gennem århundreder forbundet Øster søen 
og Vester havet, og dagens rute går gennem smukke 
landskaber. En fantastisk måde at opleve Sydslesvig på.

Vi sejler på denne tur med Adler Princess. Et nyere skib i 
frisk, moderne design, 2 barer, panoramadæk og høj gastro-
nomisk standard. Efter endt opsamling kører vi over Husum 
og til Tønning. Her går vi ombord på vores skib. Kursen 
sættes mod Süderstabel. Undervejs vil vi nyde den gode 
bu� et og opleve idylliske små � ækker og de kendte Ejder-
Taxaer, små træbåde med telte. Vores spændende sejltur ta-
ger ca. 2,5 timer. Vores bus venter på os, og vi fortsætter til 
hollænderbyen Frederiksstad, hvor vi nyder den smukke by. 

Pris kr. 695,- som inkl. bus, bu� et, sejltur på Ejderen
og rundvisning i Frederiksstad

AFGANG
Alsion, Sønderborg ...... kl. 7.15
Nybøl Kirke  ................kl. 7.30
Broager Kirke ..............kl. 7.35
Elektrikeren, 
Egernsund  ...................kl. 7.40
Ahlmannsparken,
Gråsten  ....................... kl. 7.45
Bageren Rinkenæs ....... kl. 7.55
Annies Kiosk,
Sønderhav ................... kl. 8.00
Elektrikeren, Kollund . kl. 8.05
Kruså Bankocenter ......kl. 8.10
Bov Kirke  ....................kl. 8.15
Circle K i Padborg ...... kl. 8.20

kr. 695,-

Minikrydstogt på

Ejderen
og besøg i Frederiksstad

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

BovAvis

Heldagstur til 
Helgoland

AFGANG FRA
Kirkepladsen, Sønderborg  kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke kl. 6.30
Broager Kirke  kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs kl. 7.00
Bankocenter, Kruså kl. 7.10
Bov Kro kl. 7.15
Circle K -tanken, Padborg kl. 7.20

Onsdag den 11. juli
Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.

På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Efter rundturen er der tid til på egen 
hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Prisen inkluderer bus, sejlads, 
guide, rundstykker og ka� e

Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

kr. 695,-

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

Efter opsamling kører vi over Ribe til Esbjerg. Undervejs holder vi en ka� epause.
Sidst på formiddagen er der afgang med færgen fra Esbjerg Havn til Fanø og overfarten tager 
ca. 15 minutter. Her stiger en lokal guide på bussen. Herefter skal vi opleve den naturskønne 
ø med fantastiske strande, hyggelige småbyer med gallerier og kunstmuseum. Fanø er på 56 
kvadratkilometer stor og har 3.200 indbyggere. 
Vi skal på en kort byvandring i øens største by, 
Nordby, hvor vi spiser middagsmad. Turen fortsætter 
til skipperbyen Sønderho, hvor der undervejs 
fortælles om Fanøs befolkning og dyreliv.
Vi får en � ot og spændende tur i Sønderho ad de 
små stræder til Sønderho Havn. Desuden skal vi se 
Sønderho Kirke, der rummer 22 kirkeskibe. Sønderho 
byder på charmerende huse, hvor � ere end 50 huse 
er fredet. I Sønderho drikker vi eftermiddagska� e. 
Der bliver også en tur til stranden, som vi kører ad 
til Fanø Bad og videre ad Strandvejen til færgen 
og meget klogere på øen og dens charmerende 
historie og beriget af en fantastisk naturoplevelse.
Pris kr. 595,- som inkluderer bustur, morgenka� e og 
rundstykke, færge Esbjerg-Fanø t/r, lokalguide på 
Fanø i 5 timer, to-retters menu og eftermiddagska� e.

BovAvis

Torsdag den 21. juni

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, 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. 8.40
Annies Kiosk, Sønderhav . kl. 8.45
Bindzus, Kollund . . . . . . . kl. 8.50
Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 8.55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Circle K, Padborg. . . . . . . kl. 9.05

kr. 595,-

Heldagstur til 

Fanø

Onsdag den 6. juni til 
lørdag den 9. juni 2018Busrejse til

Læsø og Skagen
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. Videre til Aalborg, hvor vi ser nogle af byens seværdigheder. Efter sightseeing i 
den nordjyske hovedstad kører vi videre til indkvartering på Tylstrup Kro. Her spiser i aftensmad.

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

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

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

Pris kr. 3.698,- pr. person i dobbeltværelse. 
Tillæg for enkeltværelse kr. 450,-

Med i prisen ophold i dobbeltværelse, 3x morgenmad, 4x middag, 
ud� ugter til Læsø og Skagen, tur til Sandormen og entre på museer.

Gråsten Avis Bov Avis og Gråsten Rejser i samarbejde med 
Quorps Busser, som er teknisk rejsearrangør. Rejsegarantifonden 

nr. 2799. Tilmelding til mail@quorpsbusser.dk eller tlf. 7465 0850

BovAvis
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Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

NYHED

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

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

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

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

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

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

Snerydning & saltning
Snerydning & saltning af fortov og parkerings områder

Privat og Erhverv

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Grænsehandel
Øl og sodavand udfor-
drer traileren
Overlæssede trailere er 
den største årsag til vej-
hjælp på turen hjem fra 
grænsen. Tjek traileren 
før afgang og læs varerne 
jævnt er nogle af de råd, 
SOS Dansk Autohjælp har 
til bilisterne.

Som en del af forbere-
delserne til forårets og 
sommerens fester spænder 
en hel del danskere trai-
leren på bilen og smut-
ter over grænsen for at 
proviantere.

SOS Dansk Autohjælp 
krydser også med jævne 
mellemrum den dansk-

tyske grænse for at hjælpe 
de danske bilister, der er 
nede for at gøre en god 
handel, men som ender 
med nedbrud.

" Af de assistancer vi 
har i forbindelse med 
grænsehandel, skyldes de 
fleste overlæssede trailere, 
hvor hjulene simpelthen 
falder af. En trailer skal 
jo ikke synes, så mange 
opdager ikke, hvis et hjul-
leje er slidt. Når man så 
putter en masse vægt på 
traileren, knækker hjul-
lejet, og dækket ryger af", 
fortæller Jesper Rebsdorf, 
der er distriktsleder hos 

SOS Dansk Autohjælp i 
Sydjylland.

Han råder derfor til, at 
man går traileren grun-
digt efter inden afgang 
- og at man i samme om-
bæring tjekker dæktryk 
og sørger for, at der er nok 
luft i dækkene, så man har 
de bedste styreegenskaber.

Pas på vægten
Med et almindeligt 

Kategori B kørekort har 
man som bilist lov til at 
køre med en trailer - eller 
en hvilken som helst an-
den type anhænger - med 
en totalvægt op til 750 
kg. Dog skal man være 
opmærksom på, at det er 
forskelligt, hvor meget den 
enkelte bil er indregistre-

ret til at kunne trække - i 
nogle tilfælde er det min-
dre end de 750 kg.

Som bilist skal man 
selvfølgelig først og frem-
mest have styr på, hvor 
meget man må køre med 
i forhold til reglerne. 
Derudover skal man også 
sørge for at pakke traile-
ren jævnt. Har man for 
meget vægt i én ende, risi-
kerer man, at bilen kom-
mer til at slingre, og det 
er farligt for både bilistens 
egen og øvrige bilisters 
trafiksikkerhed, fortsætter 
Jesper Rebsdorf. ■

 Arkiv foto
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Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

Hvad du � nder på nettet, 
får du også ved os!

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

HUSK!
Tak fordi du 

handler lokalt 

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

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

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

Alt under ét tag til din

CAMPINGFERIE 
Find os i 

Scandinavian 
Park

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag:
9.00-13.00 og 14.00-18.00 
Lørdag:
9.00-13.00 

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

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

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

 - super antire� eks
 - hærdning
 - inkl. bredt læsefelt
 - inkl. synsprøve

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

Hesse samler sine aktiviteter på Industrivej
Af Dit te Vennits Nielsen

Hvis man træder ind på 
et kontor, forventer man 
ikke lige at se en stor bar 
af træ.
Det kan man imidlertid 
hos byggemester Hans 
Henrik Hesse, som for 

nyligt er flyttet fra gamle 
Padborg Maskinsnedkeri 
til ny adresse på 
Industrivej 16 i Padborg.

”Jeg ejer jo i forvejen den 
store bygning, så jeg har 
samlet alle aktiviteterne 
fra det tidligere snedkeri 
med mit lager. Nu har vi 

fået et synligt og centralt 
beliggende værksted og 
lager med kontor i enden”, 
fortæller ejeren Hans 
Henrik Hesse.

19 ansatte
Med det 800 m2 store 
værksted har firmaet 
mulighed for at lave bety-
deligt større opgaver end 
hidtil. Da Hans Henrik 
Hesse endvidere er med-
ejer af Aubo køkkener i 
Haderslev tilbydes der to-
tal løsninger samt stort set 
alle opgaver indenfor tøm-
rer- og snedkerarbejdet.

”Vi sælger ligeledes døre 
og vinduer samt laver op-
målinger af køkkener, så 
kunden kan få den totale 
løsning til en nybygning, 
om- eller tilbygning samt 
renovering af huset”, for-
tæller Hans Henrik Hesse, 
mens han læner sig op af 
den tidligere bar, der nu 
fungerer som arbejdsplads 
for firmaets bogholder. 

Firmaet har ekspanderet, 
og der er nu i alt ansat 
19 medarbejdere, hvoraf 
Hans Henriks kone, 
Monica, er den ene, da 
hun er startet hos Aubo 
Køkkener i Haderslev. ■

Bygmester Hans Henrik 
Hesse, bogholder Birgit 
Tange og formanden Henrik 
Nielsen

Hans Henrik Hesse sammen 
med medarbejderen Helge 
Mygind.
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INVITERER TIL

TRAKTORRINGRIDNING
LØRDAG D. 19. MAJ. KL. 13.00

INDSKRIVNING FRA. KL. 13.00
OPTOG GENNEM BYEN KL. 14.00 

HEREFTER RINGRIDNING

Der er præmier til de flottest pyntede køretøjer

På Skolegade 7 i Kliplev
Traktorringridning og havetraktorringridning

Startgebyr 50 kr.

Der er mulighed for at købe øl, vand og pølser
-og rigtig mange flotte gevinster!

VI SES til en hyggelig dag!

Kliplev Ferguson KlubKliplev Ferguson Klub

Minikrydstogt på 

Kielerkanalen
 

Tirsdag den 3. juli

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup ...........................8.10
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
Cirkle K, Padborg ............ 9.30

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

BovAvis

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

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

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

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

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

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

Aabenraa Kommune 
køber ejendom i Kliplev
Af Gunnar Hat tesen Både Kliplev Lokalråd 

og byrådsmedlem Søren 
Frederiksen (V) har fået 
en fjer i hatten.

Efter lokalt pres har 
Aabenraa Kommune købt 
ejendommen Skolegade 
11 i Kliplev for 450.000 
kroner.

Købet skal være med til 
at sikre en fortsat positiv 
byudvikling i Kliplev.

Ejendommen er belig-
gende tæt ved hallen i 
Kliplev.

Købet af ejendom-
men er et led i Aabenraa 
Kommunes fortsatte ar-
bejde med at fremtidssikre 
udviklingen i og omkring 
Kliplev.

Repræsentanter fra 
Klip'le Mærken, lokalrådet 
samt hallen og skolen 
i Kliplev har sammen 
henvendt sig til Aabenraa 
Kommune med henblik 
på at få kommunen til at 
købe ejendommen. Blandt 
andet fordi, man fra lokalt 

hold ønsker en bedre 
anvendelse af arealet om-
kring hallen.

"Jeg er glad for, at aftalen 
om købet nu er i stand, 
og jeg ser frem til arbejdet 
med, hvordan vi på bedste 
vis udnytter vores nye 
grund på den mest gun-
stige måde i forhold til at 
fremtidsudvikle Kliplev. 
Om det så bliver med 
flere parkeringspladser til 
borgere som bruger hallen 
og skolen eller noget helt 
andet, det skal vi sætte os 
ned og finde ud af", siger 
Philip Tietje (V), der er 
formand for kommunens 
vækstudvalg for Land og 
By.

Grundarealet på 
Skolegade 11 er 1.135 
kvadratmeter, og grunden 
ligger i umiddelbar til-
knytning til hallens nuvæ-
rende parkeringsarealer.

"Købet af Skolegade 11 
er et led i det udviklings-
perspektiv, vi udarbejder 
i samarbejde med lokal-
rådet i Kliplev senere året. 
Det er endnu ikke afgjort, 
hvilke projekter der skal 
kigges på i udviklingsar-
bejdet, men der er i bud-
gettet afsat otte millioner 
kroner i overslagsåret 2021 
til en udviklingspulje til 
Kliplev", siger Stig Werner 
Isaksen, direktør i Kultur, 
Miljø & Erhverv. ■

Guldkonfirmation 
i Varnæs
Der blev udveksles mas-
ser af minder og snakken 
gik livligt, da guldkon-
firmanderne forleden 
mødtes i Varnæs Kirke. 
Guldkonfirmanderne 
til stede var Christian 
Steffensen, Morten Kaae 
Bak, Anders Hansen 
Wollsen, Kresten Peter 
Andersen, Bjarne Keller 
Petersen, Erik Reinhardt 
Hansen, Elin Petersen, 

Jenni Kia Schjødt, Bodil 
Hansen, Marie Jørgensen, 
Anne Marie Kokhav 
Petersen, Christa Rose, 
Jette Pedersen, Lis Vig 
Nielsen, Alice Asmussen, 
Hedi Larsen og Tove 
Jensen ■

Lokalhistorisk forening for Kliplev Sogn

HALVDAGSTUR
TIL MUSEET I RENS

Tirsdag den 29. maj kl. 13.30
”Mellem Slesvigs Grænser”

Samt besøg i Rhododendronhaven.
Pris 85 kr. incl. entre og ka� e.

Kørsel i private biler fra Smedien
(40 kr. for dem som ikke kører)

Tilmelding til Karin J. Hansen telf. 2142 7194
senest fredag den 25. maj.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Efterfølgende var der hyg-
gelig sammenkomst i 
Stubbæk Forsamlingsgård. 
 Foto Jimmy Christensen
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ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 15. maj til og med fredag den 18. maj 2018.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

25.-
PR. POSE

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
PR. BAKKE

Østergade 2
6200 Aabenraa

7468 5109

PR. STK

10.-

PR. POSE

10.-

PR. STK

10.-

Kærgården
Original eller let

Gestus Sild
250 - 600 gr.

Blåbær
125 gr.

Maja kakao 
1 liter

Haribo 
Flere varianter
120 gr.

BKI ekstra kaff e 
400 gr.

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
PR. STK

Varnæsløkke 10 · 6200 Åbenrå · Tlf.: 74680287 · Mail: vmok@bbsyd.dk

Reception
Hans Peter kan fejre 40 års jubilæum som 

ansat på Varnæsløkke Maskinstation.

Det markerer vi med en reception
Fredag den 1. juni kl. 12-16 på 
Den Gyldne Løve i Varnæsvig

hvor det vil glæde os at se familie, venner, 
kunder og kollegaer til nogle hyggelige timer.

Kliple' Mærken uddeler 
over 100.000 kr
Af Gunnar Hat tesen

Kliple' Mærken inviterer 
lørdag den 26. maj 
borgerne til at deltage 
i den sædvanlige bil-
let- og uddelingsdag ved 
Straagaards smedje i 
Kliplev 
Dagen starter kl. 10.00 
med, at formanden for 
Kliple' Mærkens støt-
tefond, Torben Nielsen, 
byder velkommen og der-
efter uddeler godt 100.000 
kr. til repræsentanter fra 
det lokale foreningsliv.

Pengene er en del af 
overskuddet fra sidste års 
Kliple' Mærken og således 
et resultat af de mange 

frivillige hjælperes store 
indsats. 

Kl. 10.30 afvikles der cy-
kelringridning for børn på 
p-pladsen overfor smedjen 
- ingen tilmelding bare 
mød op og gerne på en 
pyntet cykel.

Ind imellem underholder 
Rebbøl Salon orkester 
og der sælges billetter til 

årets mærken. Det være 
til seniorfrokost, 80'er 
fest, Kim Larsen aften og 
børnedisco.

"I løbet af formiddagen 
er Kliple' Mærken vært 
ved mærkens pølser 
og forfriskninger.ar-
rangementet slutter ved 
12-tiden", fortæller Severin 
Sivesgaard. ■

 Ak tiv fotoBovAvis
Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

En anderledes tur til 
Vestslesvig

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg ........................kl. 8.50
Nybøl Kirke ...................................kl. 9.00
Broager Kirke ................................kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund ................kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten ............. kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs ........................kl. 9.20
Annies Kiosk Sønderhav ................kl. 9.25
Elektrikeren, Kollund ....................kl. 9.30
Kruså Bankocenter ........................kl. 9.35
Bov Kirke.......................................kl. 9.40
Circle K, Padborg ..........................kl. 9.45

kr. 595,-

EKSTRA 
TUR

Denne tur har naturligvis en plan og en rød tråd. Men den er 
krøllet og uforudsigelig. For det handler om vidt forskellige 
historier fortalt præcis på stedet, hvor noget engang skete. Og 
på alle poster er der lidt at spise eller drikke. De � este gange 
endda begge dele. Det skulle jo nødig blive for tørt. 

Det er Torben Ølholm, der har tilrettelagt turen og 
bevidst gået efter overraskelserne:

Vi kører mod Løgumkloster, hvor vi besøger 
refugiet og kirken og får et indblik i dette ganske 
særlige sted. Derpå går turen til Ecco i Bredebro. 
Og her skrues tiden tilbage til de tidlige år, hvor 
fabrikant Karl Toosbuy som en sand ildsjæl � k 
skabt den i dag globale virksomhed. Vi har den helt 
rigtige fortæller på plads og får et kulinarisk hop 
tilbage til 60’ernes gamle Ecco. Og så følger nok 
et hop. Nu helt tilbage til året 1912. Historien om 
en frygtelig ulykke bliver fortalt ved Brede Å nær 
Mjolden. Og så går det ellers mod syd langs det 
fantastiske vadehav. Undervejs en lille overraskelse, 
hvor vi til over� od bryder ud i glad sang.

Efter turen langs Vadehavet er vi ved stedet, 
hvor man i hine tider holdt Sønderjyllands største og absolut bedste baller: Emmerlev 
Klev. De helt rigtige fortællere fra de store dage er på plads for os. Og vi smager på 
de store dage. Så går turen til Schackenborg Slot med en tur rundt på slottet.

Og endelig lander vi ved Rens Hedegård og hører historien om en voldsom vildsvinejagt 
for præcis 70 år siden. Gæt selv hvad vi bagefter spiser i jagtstuen med et glas rødvin 
til? Og så går det ellers hjemover, hvor vi sætter deltagerne af, hvor de stod på.

Pris kr. 595,- som inkl. 
bus, fortæring, entreer og gode historier.

Torsdag den 30. august 
med Torben Ølholm
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