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Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

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

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

www.thegunroom.dk

 The Gun Room A/S

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

Fine guns, clothes & accessories

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

VI BYDER SOMMEREN VELKOMMEN

ÅBNINGSTIDER 

FREDAGSTILBUD 
FRA KL. 10.00

Delikatessen tilbyder
SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

Pr. stk. 

20,-
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

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

Alle dage kl. 7.00-19.00

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 21  22. maj 2018 10. årgang

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box Parabol

Standard installation Ingen kortafgift

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

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

Standard installation ortafgiftIngen k

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

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

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

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

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

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

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

HDTV-box
medfølger!

BUM!

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

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

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Åbningstider:
Man- fredag 13.30 - 17.30
Lørdag  9.30 - 12.00

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

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

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • +45 7465 0949 • www.benniksgaardhotel.dk

Vi fejrer gårdbutikkens 2 års fødselsdag
Sønderjysk tapasbræt med specialiteter fra området

149,- 
 (normalpris 179,-. Gælder fra 25. - 27. maj)

FROKOST

hver dag 

12-17.30

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



Tapas til 2 personer
inkl. 1/2 baguette og rugchips

kr. 195,-
OBS: Torsdag, fredag og 

lørdage på bestilling!
Tlf. 74 67 33 34

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

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

Løs vægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

Pr. 100 g

7 
95

GRÅSTEN · PADBORG

GARANTIMØR

P A D B O R G

pr. ½ kg.

2495
pr. ½ kg.

7495

Ta’ 2  stk.

50,-
 pr. 100 g,

995
Pr. stk.

30,-

Pr. stk.

30,-

SLAGTEREN TILBYDER

GRILLMARKED
Mange varianter

Ta’ 8 stk

100,-

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

SLAGTEREN TILBYDER
Ovnklar svinekam

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 fersk kylling
1200 g.

SLAGTEREN TILBYDER
Culottesteg

DELIKATESSEN TILBYDER
Varmrøget laks

DELIKATESSEN TILBYDER
Rejesalat

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød 

med 3 slags 
pålæg og ost

G R Å S T E NG R Å S T E N
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 22. maj til og med lørdag den 26. maj 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VALG

FRIT VALG

Pr. stk.

20,-

Pr. ps.

20,-
Pr. stk.

30,-
Pr. pk.

22,-

Pr. stk.

20,-
Pr. pk.

9,-

BLOMSTERAFD. TILBYDERFRUGT/GRØNT TILBYDER

Cirkel kaffe 
blå eller guld
500 g

Hele kyllingelår
m/rygstykke
DYBFROST, 1600 g

Änglamark
toiletpapir 8 rl. eller 
køkkenrulle 4 rl.

Kærgården
200 g

Magnum, 4-pak 
Classic, Almond 
eller White

Becel fl ydende
500 ml

Pr. stk.

99,-
Pr. stk.

69,-

Ta’ 3. stk.

25,-

Dipladenia i pyramide
1 m. høj, rød

Dahlia
20 cm. potte, fl ere farverVandmelon

kl. 1
Cherrytomater 
på stilk
kl. 1

Pr. bakke

1295

Maks. 6 stk. pr. kunde pr. dag

3



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

Søndag den 27. maj kl. 11.00 ..Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke 

Onsdag den 30. maj kl. 19.00 .Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Hvad laver menighedsrådet i øjeblikket?
Hvad man ikke ser eller måske ved er, hvad 
vi beskæftiger os med, når vi ikke sidder på 
kirkebænken!

I øjeblikket arbejder den Fælles kirkegårds-
bestyrelse på, at være en del af en forsøgs-
ordning, hvor kirkegårdene styres som 
en selvstændig enhed. Det skal fungere 

i en 2-årig periode og vi drøfter 
fordele og ulemper, samt gør klar 
til periodestart den 1. januar 2019.

Vi skal om ganske kort tid ind-
levere vores budget for 2019 til 
provstiet. Det betyder, at vi skal 

være på forkant med tilbud-
sindhentning, hvis større 
arbejder skal � nde sted i 
2019. Hvilke forbedringer 
på bygninger og kirkegårde 
skal vi tage højde for?

I foråret 2018 har vi søsat et visionsarbejde på forskel-
lige områder blandt andet på musikområdet. Vi drøfter 
musiktype, koncertniveau, instrumenter, korsang, 
salmer og hvad der ellers hører til et aktivt musikliv i 
sognene. Et par menighedsrødder arbejder målrettet 
med at skaffe fondsmidler til nogle af de store instru-
menter.

Vi modtager gerne gode idéer, eller svarer på spørgs-
mål om, hvad vi laver eller hvorfor vi har truffet særlige 
beslutninger undervejs.

HUSK: Menighedsrådsmøderne er offentlige!

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

Bloms Zoneterapi

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

Fårhus Forsamlingshus

PAR I 50’ERNE SØGER 
BOLIG I GRÅSTEN

Gerne uden trapper.
Leje eller andel. Min. 90 kvm. Altan eller have. 

Der skal kunne holde en lille campingvogn 
1-2 dage ad gangen med mellemrum. 
Maks husleje kr. 7000,- ekskl. forbrug.
Kender du til en ledig bolig i løbet af det 
næste års tid - så giv os en melding på 

TLF. 20 61 73 73

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

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

Kai Brinchs historier udgives

Af Gunnar Hat tesen

Journalisten Kai Brinchs 
historier om Sandager 
er blevet udgivet i en 
læseværdig bog, som 
hedder "Løst og fast om 
Sandager".

Kai Brinch udgav i 
2017 bogen "Historien 
der ikke skulle fortæl-
les!", om da fynboerne 
kom til Rinkenæs, om 
kampen om Rinkenæs 
Andelsmejeri og om 
spiritusbevillingen på 
Rinkenæshus.

Kai Brinch har tidligere 
udgivet et antal hæfter 
om Sandager, kaldet "Løst 
og fast om Sandager; 
En række historier med 
hele og halve sandheder", 
samt "Historien om Lis 
Schmidt", der boede i 
Sandager det meste af sit 
liv siden 1944, og som 
døde i januar 2018. Alle 
Kai Brinchs udgivelser 
handler naturligvis ikke 
kun om Sandager, men 
i høj grad om Rinkenæs 
og om en række tidsty-
piske samfundsmæssige 
problemstillinger i tiden 
før, under og efter 2. 
Verdenskrig.

I 2017 gik Kai Brinch 
i gang med at redigere 
historien om Lis, som in-
deholder så mange spæn-
dende beretninger med 
henblik på at udgive histo-
rien som en bog i samme 
format som "Historien der 
ikke skulle fortælles!" Kai 
Brinch var godt i gang, 
selv om han var præget af 
mange års svær sygdom. 
Desværre slap kræfterne 
til sidst op, og Kai Brinch 
døde i foråret 2018.

"Vi er nogle, som lovede 
Kai at gøre hans arbejde 
færdigt, idet vi imidlertid 
starter lidt bagvendt", 
fortæller Peter Petersen og 
Keller Nielsen.

Derfor udgiver de Kai 
Brinchs historier i serien 
"Løst og fast om Sandager" 
samlet, således at de fire 
bind udgør fire kapitler i 
denne bog.

"Det er hensigten at 
udgive "Historien om Lis" 
i efteråret 2018, idet histo-
rierne fra Sandager kan 
tjene som appetitvækker 
til den spændende historie 
om en ung Aalborgpige 
med sønderjyske rødder, 
der på indlevende vis 
beretter om de udfordrin-
ger, som mange men-
nesker i tiden omkring 
2. Verdenskrig oplevede", 
fortæller Peter Petersen og 
Keller Nielsen.

Bogen er på 92 sider og 
koster 90 kr. ■

Afdøde Kai Brinchs historier 
"Løst og fast om Sandager". 
blev fredag udgivet i 
Sandager.
 Foto Jimmy Christensen
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www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

HUTLIHUT
SID GODT I DET OG FØLG DE DANSKE 
FODBOLDDRENGE TIL VM I RUSLAND 

Bogense løftestol model 4425 
Monteret med Soleda læder på alle slidflader. Medium str. med 2 motorer og løftesystem op til 
160 kg. B85 x H110 x D88 cm. Mulighed for tilkøb af lændevarme, trolly-funktion og elektrisk 
justerbar nakke. Fås i flere farver og dessiner. Normalpris 11.712,-

Bogense løftestol

 NU 8.784,-
     SPAR 2.928      

25% 
Spar

Siena lænestol 
Monteret med sort læder i dessin Soleda  
på alle slidfalder. Space sokkel i krom. Pris 6.999,-
Sætpris 2 stk. lænestole. Normalpris 13.998,-

Siena lænestole 
2 stk.

 NU 6.999,-
    SPAR 6.999       

50% 
Spar

Orlando lænestol 
Monteret med sort læder på alle slidflader, 
i dessin Madras. Space sokkel. Pris 4.599,- 
Sætpris 2 stk. lænestole. Normalpris 9.198,-

Orlando lænestole 
2 stk.

 NU 5.999,-
    SPAR 3.199       

34% 
Spar

25% 
Spar

Stressless® Wing 
lænestol 

 NU 10.785,-
     SPAR  3.595          

Stressless® Wing lænestol
Monteret med sort læder i dessin Paloma. Sort signaturestel. Medium str. 
Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar nakke- og lændestøtte samt 
BalanceAdaptTM Normalpris 14.380,-
Fodskammel med vippefunktion. Normalpris 4.200,-Nu 3.150,- Spar 1.050,-

S M L
FÅS I STØRRELSE

KAMPPROGRAM 
GRUPPE C

16. juni kl. 18.00
PERU - DANMARK

21. juni kl. 14.00
DANMARK - AUSTRALIEN

26. juni kl. 16.00
DANMARK - FRANKRIG

25% 

Spar

Stressless® You 
James lænestol 

 NU 9.450,-
   SPAR  3.150     

Stressless® YOU James lænestol
Monteret med læder i dessin Paloma. Stel i aluminium. Plus system med god støtte til ryg, 
nakke og hoved. Fås i flere farver og dessiner. Ekskl. fodskammel. Normalpris 12.600,-
Fodskammel. Normalpris 3.550,- Nu 2.662,- Spar 888,-

Stressless® Garda lænestol
Monteret med sort læder i dessin Batick. Classic stel i bøg lak. Medium str. 
Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar nakke- og lændestøtte. 
Prisen gælder kun i sort eller brunt læder. Andre farver mod tillæg. 

Fodskammel med vippefunktion. Pris 2.199,-

Stressless® Garda 
medium lænestol

 NU 5.999,-
 FAST LAVPRIS 
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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

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

Vil du være med til at starte en ny enhed 
af Statens It op i Augustenborg? 
Statens It etablerer en ny afdeling i Augustenborg, der primært skal 
supportere Miljø- og Fødevareministeriets institutioner. Derfor søger vi it-
supportere, kundeprojektledere og it-teknikere/it-arkitekter. Lyder det som 
noget for dig? 

Kom til vores Jobmatchdag 
Torsdag den 31. maj 2018 kl. 15.00 - 18.00 afholder vi Jobmatchdag på 
Alsion 2 i Sønderborg, hvor du kan møde direktøren, teamledere og 
cheferne for kunde- og serviceområdet.  

Læs mere om jobmulighederne på www.statens-it.dk, eller kontakt Louise 
Veino på 72 31 15 23. 

Prinsessen på ærten 
som egnsspil
Af Gunnar Hat tesen

Det Lille Teater i Gråsten 
har sat ”Prinsessen på 
ærten” på plakaten som 
årets egnsspil.

De fleste kender det popu-
lære eventyr, som er skre-
vet af H.C. Andersen.

”Vi kender alle eventyret, 
men med vores udgave 
kommer vi bag prinses-
sens historie i, hvordan 
hun endte foran Prinsens 
slot en meget regnfuld af-

ten. Vi følger prinsessens 
rejse, samtidig føler vi i 
også Prinsens jagt på hans 
ægte prinsesse”, fortæl-
ler formand for Det Lille 
Teater Ole Gaul Nilum, 
som lover en rigtig dejlig 
familie forestilling. 

Publikum kan opleve 
”Prinsessen på ærten” 
på den udendørs scene i 
Ladegårdskov. 

Der spilles lørdag den 9. 
juni, søndag den 10. juni, 
lørdag. den 16. juni og 
søndag den 17. juni alle 

dage kl. 15,00. Den 13. 
juni er der en aftenfor-
estilling kl. 18,30

”Prinsessen på ærten 
” er frit dramatiseret af 
Kristina A. Gude-Hansen. 
der også står for instruk-
tionen. 
Billetter kan købes på 
www.lilleteater.dk eller 
74 65 37 67 og koster for 
voksne 80 kr. og børn 40 
kr. ■

Aktørerne er parat til at 
opføre Prinsessen på ærten 
på den udendørs scene i 
Ladefårdsskov.
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Tilbud gælder Uge 21- fra tirsdag og ugen ud

Cuvette

Serveringsforslag

Hanekylling
1,7 - 1,9 kg Kuvertlår

Perfekt til grillen

HUSK
Vores nye shop-in-shop i SuperBrugsen Ulsnæscentret Gråsten

TILBUD 2 stk. kr. 175,-

10 stk. 

125, -
1 stk. 

100, -

mere velfærd  •  mere kvalitet  •  mere smag

1 kg 

100, -

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

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

Gårdbutikken
& SUPERBRUGSEN  ULSNÆSCENTRET

*** Gårdbutikken i Kværs har lukket søndag og mandag ***

3 liter

27995

5 liter

49995

3 liter

24995

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

 
TRÆBESKYTTELSE SUPERDÆKKENDE
• Geléagtig konsistens • Let at påføre • Velegnet til farveskift 
• Hæmmer mug og skimmel på overfladen • Fås i flere farver 
Nr. 122791  

 
TRÆBESKYTTELSE CLASSIC HELDÆKKEDE
• Oliebaseret, traditionel heldækkende træbeskyttelse
Nr. 050997  

 
GRUNDER OG TRÆBESKYTTELSE 
2-IN-1
• Grunder og transparent træbeskyt-
telse i ét • Hæmmer mug og skimmel 
på overfladen • Beskytter træet mod 
solens stråler • Fås i flere farver
Nr. 122822  

 
TRÆBESKYTTELSE TRANSPARENT
• Vandig alkydoliebaseret træbeskyttelse 
• Giver et transparent udseende • Fås i 
sort, pine eller klar 

2,8 L Transparent Nr. 122761 29995

9,1 L Transparent Nr. 122762 59995

 
TERRASSEOLIE  
• Vandig træolie som beskytter mod udtørring 
• Fremhæver træets naturlige udseende
Nr. 144273  

 
NÅLETRÆSOLIE UDENDØRS
• Oliebaseret træolie • Giver en vandafvisende overflade, 
som beskytter mod udtørring og revnedannelse • Hæmmer 
vækst af mug og skimmel på overfladen • Anvendes på 
f.eks. havemøbler og træterrasser • Fås i gylden eller klar 
Klar Nr. 122814
Gylden Nr. 122816 

Holdbar 

op til 
8 år

Skarp 
pris

Pensel 
medfølger 
ved køb af 

træbeskyttelse

Værdi

13995

Spar 30%
GIV TRÆVÆRKET DET GLATTE LAG

Skarp 
pris

10 LITER

59995

3 liter

19995
Priser fra

29995
Tilbudende gælder til og med lørdag den 26. maj. 27997

HAVESPADE 155
• Med lakeret skaft
Nr. 002725

SPAR

11998

FØR 39995

20997

GRAVESKOVL 103K
• Er ideel til at flytte 
jord, sand og grus
Nr. 002713

SPAR
8999

FØR 29995

18165

HAVERIVE CLASSIC
• 35/14 tænder
Nr. 002701

SPAR
7830

FØR 25995

på alle lagerførte
Fiskars Classic lange redskaber 

Solcenter får 
opfriskning
Af Lene Neumann Jepsen

Møblér med Hebru 
investerer i nyt kon-
cept for solcenter i 
Ulsnæs-Centret.

En gennemrenovering af 
hele bygningen og udskift-
ning af to solarier står på 

programmet for solcen-
tret, som ejes af Stefan 
Kristensen. 

Det nye koncept hedder 
Beauty Tan og kombinerer 
forskellige typer lys for en 
skånsom og effektiv bru-
ning samtidig med at den 
give en silkeblød hud.

Stefan Kristensen, der 

også er ejer af Møblér med 
Hebru ser frem til at byde 
kunderne indenfor i det 
nye koncept.

”Beauty Tan er en helt ny 
oplevelse, som kunderne 
kan se frem til,” fortæller 
Stefan Kristensen. Det er 
en større investering at 
gennemrenovere solcen-
tret og udskifte to solarier.

”Vi investerer gerne i 
fremtiden her i Gråsten. 
Vi er overbevist om at 
det her koncept passer 
rigtig godt til kunderne i 
området,” fortæller Stefan 
Kristensen.

Under renoveringen 
d. 29. og 30. maj holder 
solcentret lukket. Men 
den 31. maj åbner det nye 
Beauty Tan Center sine 
døre.

Udover en ansigtsløft-
ning til centret, åbner 
solcentret også op til nye 
åbningstider. Fremover 
kan solcentret benyttes 
allerede fra kl.6 og helt 
indtil kl. 24. ■

Stefan Kristensen glæder sig 
til at slå dørene op til et nyt 
og forbedret solcenter
 Foto Lene Neumann Jepsen
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Oldtimerløbet 2018
Gråsten - Flensborg tur retur 

Lørdag den 26. maj 

Begivenheden dækkes af Arrangør:

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

Toldbodgade 10, Gråsten
Tlf. 7344 1000
CaFeodora.dk

Fra maj til september: 
Åben alle dage fra 11:00 til 21:00

ITALIENSKE SPECIALITETER
PIZZA · PASTA· STEAKHOUSE

28. oldtimerløb
Af Gunnar Hat tesen

Op mod 1.000 veteranbi-
ler, motorcykler, knal-
lerter og traktorer fra 
det forrige århundrede 
kommer lørdag den 26. 
maj til Gråsten.

Det er Lions Club 

Broager-Gråsten, som 
for 28. gang arrangerer 
Oldtimer løb, som er 
det største af sin art i 
Danmark.

Køretøjerne kører på en 
rute fra Ringriderpladsen 
i Gråsten via Rinkenæs og 
Fjordvejen og videre over 

grænsen til Flensborg og 
retur.

Årets tema
Tusindvis af mennesker 
vil møde op for at beun-
dre de mange køretøjer, 
som publikum kan se på 
Ringriderpladsen.

"Året tema er, at Nimbus-
motorcyklen, som er 
dansk produceret, fylder 
100 år, at VW fylder 80 
år netop på dagen, hvor 
Oldtimer løbet afholdes og 
at to Jaguar-modeller har 
henholdsvid 50 år og 70 
års jubilæum", fortæller 
Erik Krogh fra Lions Club 
Broager-Gråsten. ■

Gamle køretøjer indtager på 
lørdag Gråsten og omegn.
 Arkiv foto
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Oldtimerfesten 2018 
på Den Gamle Skomager

Nygade 13 - 6300 Gråsten

Torsdag den 24 maj Live musik 
kl. 20.00 - 23.00 med Karsten Mathiasen 

Fredag den 25 maj Live musik 
kl. 22.00 - 01.00 med Karsten Mathiasen

Lørdag den 26 maj Live musik 
kl. 16.00 - 19.00 og kl. 22.00 - 02.00 

med Drenge på tur

Vi har telt oppe hele ugen så der er plads ti l jer 
alle og oldti merstemningen kører alle dagene.

Åbningstider uge 21
Pub
Mandag den 21 maj ...............kl. 10.30  -  21.00
Tirsdag den 22 maj ...................kl. 10.30 - 22.00
Onsdag den 23 maj ...................kl. 10.30 - 22.00
Torsdag den 24 maj ..................kl. 10.30 - 00.00
Fredag den 25 maj ....................kl. 10.30 - 02.00
Lørdag den 26 maj ....................kl. 10.00 - 04.00
Søndag den 27 maj ...................kl. 10.30 - 21.00

Cafe
Mandag den 21 maj .................kl. 10.00 - 18.00
Tirsdag den 22 maj ...................kl. 10.00 - 20.00
Onsdag den 23 maj ...................kl. 10.00 - 20.00
Torsdag den 24 maj ..................kl. 10.00 - 21.00
Fredag den 25 maj ....................kl. 10.00 - 21.00
Lørdag den 26 maj ....................kl. 08.00 - 22.00
Søndag den 27 maj ...................kl. 10.00 - 20.00

Oldtimerløbet 2018
Gråsten - Flensborg tur retur

Lørdag den 26. maj 

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

Cowboyjakke

69995
Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

May� ower
Bomuldsgarn

kr. 10,-
35 farver

Egnens største udvalg i

SPAR
OP TIL

1900

SPAR
OP TIL

2200

Travel med vitamin B6 30 stk.
Før op til 93,95. Pr. stk 3,13
Nu pr. stk. 2,40

7195
Stop med magnesium 
Kapsler.12 stk.
Før op til 78,95. Pr. stk 6,58
Nu pr. stk. 5,00

5995

LacTocare
Kosttilskud

GRÅSTEN APOTEK
BROAGER APOTEK 

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

GÆLDER 
FRA 24. MAJ TIL 20. JUNI

9



Tillykke med 
konfi rmationen

Vi ønsker alle konfi rmander i byen tillykke!

Er du kunde hos os, er du velkommen til at komme ind og hente en lille 
konfi rmationsgave, når du får tid.

Venlig hilsen

Sydbank

90
34

.0
41

1

Nygade 17 · 6300 Gråsten

tlf. 74 37 73 70 · sydbank.dk/soenderborg

Herudover får vi besøg af
Rasmus Klump

fra kl. 11.00 – 11.30,
der har fået balloner med til børnene.

– Og mon ikke en medarbejder fra 
Sydbank har lidt bom med også…

Sydbank sponserer

til Oldtimerløbet. 
De spiller på Torvet.

Torvet 2 · 6300 Gråsten
tlf. 74 37 73 70 · sydbank.dk

Tinsoldaten 
på torvet
Fredag den 25. maj

Fadølsvogn kl. 14.00 – 23.00

Livemusik med Mette Ingwersen 
kl. 19.00 – 22.00

Lørdag den 26. maj
Fadølsvogn fra kl. 9.00

Begge dage 
servering af ringriderpølser, burger, mm.

Din øl- og vinstue midt i byen
Nygade 8a, 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 48

Bagefter fortsætter festen på

Tinsoldaten 
støtter 

Oldtimerløbet

Oldtimerløbet 2018
Gråsten - Flensborg tur retur

Lørdag den 26. maj 

Åben fra kl. 6 - 16

VI ER KLAR MED 
FRISK KAFFE 
OG KAGE

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Oldtimerfesten varer flere dage 

Af Lene Neumann Jepsen

På torsdag går start-
skuddet til den tradi-
tionelle oldtimerfest i 
Gråsten. 

En by fyldt med glade 
mennesker og skønne, 
gamle biler. Det er hvad 
Oldtimerløbet i Gråsten 
har stået for i mange og. I 
år bliver ingen undtagelse, 
når byens forretninger 
står klar til at tage imod 
både gæster og lokale.

Byens øl- og vinstue 

Tinsoldaten rykker ud 
på torvet og tilbyder 
både mad og drikke i 
teltet. Fredag aften er 
der live-musik ved Mette 
Ingwersen og alt er klar til 
et brag af en fest.

”Vi glæder os til at tage 
imod både gæster og alle 
vores lokale. Det bliver 
en stor fest, og vi starter 
allerede fredag,” fortæller 
Kim Stokholm, der driver 
Tinsoldaten. 

Han lægger især stor 
vægt på, at hele byen bak-
ker op om arrangementet.

”Vi forretningsdrivende 
støtter meget gerne op om 
sådan nogle gode begi-
venheder, som er til stor 
glæde for både turister, 

men især også for de lo-
kale,” siger Kim Stokholm.

Også Garn & Tøj i 
Ulsnæs-Centret er klar 
til det store rykind, når 
oldtimer-fans fra alle kan-
ter kommer til Gråsten. 
Indehaver Lis Lykke 
Christensen ved, hvad der 
rør sig hos de kunder der 
hvert år kommer forbi, 
når der er Oldtimerløb i 
byen.

”Vi har igen fået 50 kg 
af det lækre Mayflower 
Bomuldsgarn hjem i 35 
forskellige farver,” fortæl-
ler Lis Christensen.

Bomuldsgarnet er lige nu 
populært i den store trend 
med at strikke og hækle 
fx karklude og tøjdyr. 
Og med områdets stør-
ste udvalg af Masai-tøj, 
kan Garn & Tøj trække 
kunderne til fra nær og 
fjern. ”Vi glæder os til 

nogle fantastiske dage 
med mange glade men-
nesker,” siger Lis Lykke 
Christensen.

Fantastisk syn
Bageriet Kock ser frem til 

denne gode, traditionelle 
begivenhed i Gråsten. 
”Det er fantastisk syn, når 
alle de glade kunder i byen 
slår sig ned rundt om-
kring og nyder den gode 
stemning,” fortæller Lene 
Kock. Bageriet Kock har 
både god kaffe og lækker 
kage klar til gæsterne.

Oldtimerfesten starter 
allerede torsdag, når Den 
Gamle Skomager byder på 
live-musik og oldtimer-
stemning. Oldtimerfesten 
varer hele weekenden med 
mange forskellige tilbud i 
områdets butikker og for-
retninger. Højdepunktet 
er Oldtimerløbet om 
lørdagen. ■

Kim Stokholm og Tinsoldaten 
er klar til at holde fest på 
torvet allerede fra fredag 
aften.
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tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

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

AUTO
GKV

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

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

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 
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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

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

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

Frit efter H.C. Andersen
Dramatikker: Kristina A. Gude-Hansen

”Prinsessen på ærten”
Instruktør: Kristina A. Gude-Hansen

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

Ud� ugt til Vesterled Teglværk

Onsdag den 13. juni
i Vandmøllevej 1, Nybøl

Kørsel i egne biler fra Ahlmannsparken kl. 13.30.
Vi får en rundvisning og ser selve produktionen af 
sten og hører historien om teglværket, som tager 

ca. 1 ½ time. Turen er ikke for dårligt gående.
Begrænset deltagerantal.

TILMELDING TIL ANNE KØCKS TLF. 23 34 09 05
fra fredag den 25. maj kl. 8.00 til 

senest fredag den 8. juni.

Gråsten

Hjertelig tillykke
Den 18. maj blev vores

store, dejlige, seje og skønne 
barnebarn Gustav 9 år.
Et stort hjertelig tilykke

Tak for en dejlig fødselsdag 
fra os som elsker dig.

Familien i Norge
Mormor og Bestefar

Kære Kristo� er
Hjertelig tillykke med 

din 5 års fødselsdag den 24. maj 
Kærlig hilsen 

B.M.P.T.T.I.M.T.F.N.A.
Mor-Far-Sebastian 

&Kamille

Skal badebroen sættes 
ud til næste år?

Badebroen ved Alnor Strandpark består af en hovedbro 
på 60 m og en sidebro på 20 m. Desuden en tømmer-
flåde med vippe, som ligger 20 m ude fra badebroen 
for erfarne svømmere og en rutsjebane for yngre børn i 
bassinet mellem sidebro og hovedbro.
 
Skal badebroen også være der til næste år, har vi brug 
for din hjælp til vedligeholdelse.

MERE INFO: 
Egon Callesen
Tlf. 74650548/ 51231090
E-mail: egon-emmy@bbsyd.dk

Medlemskab: 100,- kr for i år

BANK: Sydbank: 
Reg. 8060 konto.1177266
Husk at påføre navn 
og adresse

Tlf. nr. 51 23 10 90
Besked: “Badebro 2017”

Vindere blev: 
Række 1
Nr 1. Jette Fedders Christensen og Helle Blindbæk 187 point
Nr 2. Dorthea Madsen og Christa Nør 181 point

Række 2
Nr 1. Birte Blindbæk og Bente Kragh 216 point
Nr 2. John Bech Christensen og Leise Rye 175 point

Bridge
Gråsten Bridgeklub har spillet drop-in i 
Ahlmannsparken med 28 deltagere.

Harley-træf i Gråsten
Op mod 300 blankpo-
lerede Harley Davidson 
motorcykler samles lørdag 
den 26. maj om formidda-
gen i Gråstens bymidte.

Kl. 12.00 kører de ud 
på en længere køretur og 
efter køreturen kommer 

de til Ringriderpladsen kl. 
14.15.

Lions Club Broager-
Gråsten arbejder sam-
men med Gråsten 
Handelsstandsforeningen 
om træffet. ■
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Dødsfald

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

Min elskede hustru, 
vores kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Ester Petersen
* 16. december 1937    † 9. maj 2018

er stille sovet ind

På familiens vegne

Eduard

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Peter Ludwig Pørksen, 
Gråsten, er død, 85 år. ■

Hjertelig tak
for varme ord, støtte og deltagelse ved 

bisættelsen af min kære hustru

Ester Petersen
Med venlig hilsen

Eduard Petersen & familie

Diamantbryllup i Gråsten
Inger og Gunnar "hal" 
Nielsen, Bryggen 
20, Gråsten, fejrer 
fredag den 25. maj 
diamantbryllup.

Inger er 79 år og er op-
vokset i Bramming, mens 
Gunnar er 81 år og stam-
mer fra Esbjerg.

De flyttede til Gråsten 
for godt 12 år siden, og var 
blandt de første beboere 
på Bryggen. De er faldet 

godt til i slotsbyen, og har 
en stor vennekreds.

Gunnar Nielsen var i 
over 25 år en vellidt hal-
inspektær i Skærbæk, og 
hustruen Inger hjalp flit-
tigt til.

Efter deres pensione-
ring solgte de deres hus 
i Skærbæk og flyttede til 
Gråsten. Gunnar er en 
slags selvudlært pedel på 
Bryggen, og hjælper gerne 
naboer at fjerne ukrudt, 
male og rydde op.

Ægteparret forstår at 
holde sig i vigær, og går 
til kegling, spiller kort, 
dyrker petangue og 
deltager i selskabelige 
sammenkomster.

I ægteskabet er der 
opvokset fire børn. 
Anne Margrethe bor 
i Bramming, Bent i 
Aabenraa, Lene i Tønder 
og Mette i Vamdrup. ■

Inger og Gunnar "hal" Nielsen 
har været gift i 60 år.
 Foto Jimmy Christensen

Caroline Hjort blev Årets spejder
Af Louise Johnsen

Caroline Møller Hjort 
er netop kåret som 
Årets Spejder hos 
GråstenSpejderne, Det 
Danske Spejderkorps.
Caroline fik modtog en 
ulvetand sammen med 
den titlen Årets Spejder, 
da hun er en rigtig god 
spejder, møder altid op 
med godt humør, som 

hurtigt smitter af på de 
andre spejdere. Caroline 
tager ansvar for de yngre 
spejderkammerater, hun 
har udviklet sig meget 
igennem hendes mange år 
som spejder, og er vokset 
med opgaven, efter at hun 
er blevet en af de få "store" 
tropsspejdere. Caroline 
kan man altid regne med, 
hvis man har brug for en 
ekstra hånd. ■

Caroline Møller Hjort kan man 
altid regne med.
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20% 
på alle varer

hele weekenden

Goodiebag
(Værdi 200,-)  

til de første 20 kunder
-ved køb over 300,-

Smagsprøver
 på lokale oste, 
pølser og vin fra

Nyballe vin

Det fejrer vi fredag den 25. maj fra kl. 9-17 
-med fortryllende lækkerier, gode tilbud og konkurrencer2 år

Kifaru’s Ngoro 
kaffejeep
serverer 

morgenkaffe

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

 

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

Gråsten Fjerkræ rykker 
ind i SuperBrugsen
Af Gunnar Hat tesen

Fremtidens dagligvare-
butikker skal satse på 
shop-ishop konceptet og 
dermed distancere sig 
fra discountbutikkerne.
Det mener uddeler i 
SuperBrugsen, Jesper 
Thomsen, som har in-
viteret Gråsten Fjerkræ 

indenfor i butikken i 
Ulsnæs-Centret, hvor 
Gråsten Fjerkræ har åbnet 
en shop-i-shop.

SuperBrugsen har med 
stor succes lavet lignende 
aftale med Lagkagehuset, 
og nu skal samme model 
afprøves med salg af 
fjerkræ-produkter af høj 
kvalitet.

SuperBrugsens medar-
bejdere har gennemført 
et uddannelsesforløb hos 
Gråsten Fjerkræ.

"Vi har de første dage 
oplevet stor interesse 
hos kunderne", fortæl-
ler Gunder P. Jensen fra 
Gråsten Fjerkræ. ■

Gråsten Fjerkræ er rykket ind i SuperBrugsen med deres fjerkræ-produkter af høj kvalitet.
 Foto Jimmy Christensen
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Billetter købes 

i kunderservice

Reception

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

Maks. 5 fl . pr. kunde

B A G E R A F D E L I N G Torsdag den 31. maj
fra kl. 15 - 17

Bent Christensen Moldt 
Har efter 28 års ansættelse som 
uddeler i Super Brugsen Broager 
i alt 48 år i COOP/FDB regi
valgt at takke af og gå på efterløn.
Det vil glæde os at se kunder, 
forretningsforbindelser, kollegaer, familie og 
venner til en afskedsreception i teltet foran 

Super Brugsen Broager
Storegade
6310 Broager 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Super Brugsen Broager

Gulerodsfranskbrød

Kærnemælkshorn
4 stk

Smørrebrød
Pr. stk

2000

2500

1600
KUN FREDAG

Engelsk bøf
4-6 stk

Gråsten 
Dressing
2 fl asker

Schulstad 
solsikkebrød

Gråsten Ketchup 
eller sennep

Hørup pølser
Specialstørrelser
Kartoffelspegepølse
Kogt sardel
Madagaskar

Cheasy 
Skyr

Kærgården
200 g

1 kg

10000

425 g

2500

950 g

900

800 g

1000

Pakke med 3 stk

10000

1 kg

1700

Pr. pk.

900

UNDER 
½ PRIS

UNDER 
½ PRIS

FRIT VALG

Nakkesteg
Flødekartofl er
Salat og fl ûtes

Menu til torvedagen

Pr. portion

3000

Asparges fra 
Daabeck
Stor bundt kr. 35,-

Lille bundt kr. 25,-

FRIT VALG

SPAR 15,95

SPAR 4,90

Coop husholdningspapir
4 køkkenruller
eller
6 toiletpapir

1000

Husk Torvedag
Fredag den 1. juni

Broager

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 26. maj 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Broager Lokalbestyrelse

UD I DET BLÅ – LANGS FLENSBORG FJORD.
8. juni afgang Broager Kirke kl.13.00 sædvanlig opsamling. Turen går via 
Sønderhav, Kruså, havnen i Flensborg, Glucksborg m.v. med stop Unewatt 
Frilandsmuseum. Kaffe, kage og ophold på egen hånd. Aftensmad på Bilschau 
Kro ” sat asparges ” med skinke og 1 genstand. Forventet hjemkomst kl. 20.00. 
Tilmelding fra torsdag kl. 10.00 til Mona Rathje tlf. nr. 5135 9550. Pris 
medlemmer kr. 300,00 ikke medlemmer kostpris kr. 350,00. Betaling til Broager 
Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183 senest 1. juni også sidste dato for 
tilmelding. Inkluderet i prisen er buskørsel, entre til museum, kaffe og kage og 
middag med 1 genstand. 

CYKELTUR - AFSLUTTET MED GRILLMAD 
16. juni fra Broager Kirke kl. 14.00. Turen går ud i det blå Finn Wogensen 
fortæller undervejs. Pause hvor vi nyder selvbragt kaffe. Turen slutter på det 
grønne areal Ringriderpladsen 2 i Broager. Her vil der være grillmad fra kl. 17.00. 
Drikkevarer kan købes. Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135 9550 fra torsdag 
kl. 10.00 og senest 12 juni. Deltagermåden er som vi plejer, der kan cykles, køres 
i egen bil eller alene deltage i spisningen. Pris for grillarrangement kr. 50.00 som 
betales ved ankomst til det grønne areal.
STØT VORE SPONSORER – De støtter os

Næste annonce forventes uge 27 her i Gråsten Avis.

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Teglværk
Cathrinesminde

Indbrudstyve 
blev skræmt væk
En beboer lå forleden 
og sov i en villa på 
Teglværks parken i Egern-
sund, da en rude til huset 
blev smadret med en sten.

Det vækkede husets 
beboer.

Da tyvene blev klar over, 
at der var en person i 

huset, stak de af. Den ene 
løb mod Havnevej, hvor 
personen blev set stikke af 
i en bil. Den anden person 
blev set køre fra gernings-
stedet på en knallert.

Der er intet signalement 
af hverken personer eller 
køretøjer. ■

Opbakning til Broager 
Udviklingsforum
Af Lene Neumann Jepsen

Der var genvalg til 
formanden Dennis 
Kinastowski og nyvalg til 
Søren Hansen og Tatiana 
Schmidt. 

Kristian Pallesen har 
valgt at trække sig. 
Bestyrelsen består derud-
over af Jørgen Nørgaard 

Horne, Poul Hvidkilde, 
Christel Leiendecker, 
Aksel Nielsen, Mona 
Rathje, Helle Johansen og 
Erik Krogh.

Broager 
Udviklingsforum glæder 
sig over den markante 
opbakning, borgere og 
foreninger i Broager og 
på Broagerland har bak-

ket op omkring den nye 
forening, der markerede 
et års fødselsdagen med 
generalforsamling. 

Formanden Dennis 
Kinastowski fremhævede 
især det tætte samspil, 
der er mellem landsbylau-
gene på Broagerland og 
Udviklingsforum. 

De seneste måne-
der er det lykkedes 
Udviklingsforum at 
nedsætte en række ar-
bejdsgrupper. Deres mål 
er at realisere projekter 
som en del af bystrategien 
for Broager by. Ansøgning 
om penge til at komme 
i gang er afsendt, oply-
ste formanden Dennis 
Kinastowski. ■

Generalforsamlingen så tilbage på det første år med Broager Udviklingsforum. Foto Kristian Pallesen

Broager
Ringriderforening

afholder

Forårsforsamling
Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.30

på Broagerhus
DAGSORDEN:

Fremlæggelse af den kommende fest
Evt.

Alle er hjertelig velkommen

ÅRETS FEST AFHOLDES I DAGENE
28.JUNI TIL 1.JULI

Økologisk børnepasning i Gammelgab
Af Gunnar Hat tesen

Økosamfundet Soleng i 
Gammelgab har startet 
en ny børnepasning.

Det er Trina Jung og Lara 
Lampe, som har sluttet 
sig sammen for at etab-
lere et tilbud, som er lidt 
anderledes. 

Maden er økologisk og 

vegetarisk. Der er plads 
til en blandet gruppe af 8 

børn i alderen fra 0 til 6 
år. Lara er opstartet med 3 

børn. Det betyder at der er 
5 ledige pladser. 

”Jeg har altid vist, at jeg 
skal arbejde med børnene” 
siger Lara Lampe, som har 
forberedet sin stue sådan, 
at 8 børn kan lege, spise og 
blive skiftet derinde. 

Der er en udeterrasse, 
som kommunen kræver 
det, og et stor udeareal af 
projekt Økosamfundet 
Soleng.

Derudover går bør-
negruppen på turer til 
køkkenhaven, stranden, 
skov og til hestegården 
i naboskabet. En dag 
om ugen er der maddag, 
så har børnene samlet 
lidt brændenælder eller 
andre spiselige planter 
som findes ude i naturen. 
Sammen med kartofler og 
gulerødder bliver det til en 
smagfuldt suppe. 

Trina Jung peger på, at 
mann satser mere på fri 
leg og kreativitet end på 
læreplaner. 

”Vi har tillid til børnenes 
naturlig nysgherrighed og 
prøver at være meget op-
mærksomme på, at vi ikke 
forstyrre dem”, siger Trina 
Jung.  ■

Børnene leger i sandkassen.
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Gråsten
Bellevue

En velindrettet lejlighed med udsigten i fokus. Lejligheden er en del af det ikoniske Bellevue-byggeri
En velindrettet lejlighed med udsigten i fokus. Lejligheden er en del af det ikoniske
Bellevue-byggeri, der er beliggende langs den flotte Gråsten Havnefront helt ud til
Nybøl Nor. Byggeriet hæver sig med sine smukke arkitektoniske byggestil henover
Gråsten. Tilhørende lejlighederne er et stilrent og velpasset fællesområde, der får
hele området til at fremstå utroligt indbydende. Lejligheden, der er opført i kvalitets-

materialer, har en god indretning med 2 værelser, 1 badeværelse og et skønt køkke-
nalrum mod syd, hvor der er et godt naturligt lysindfald. Herfra er den skønneste ud-
sigt, hvor det er svært ikke at lade sig betage. Et helt fantastisk rum, der med en
skydedør kan lukkes af mod køkkenet. Herfra er ligeledes adgang til en overdækket
terrasse, hvor den helt fantastiske udsigt går igen.

K
91

n
3

h
3

F
1
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C
Energi

LEJLIGHED

Kontantpris 2.295.000
Ejerudgifter pr. md. 2.759
Udbetaling 115.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.246/8.620
Sag: 703-01236 Tlf: 74441698

NY PRIS

K
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h
3

F
2

C
Energi

VILLA

Kontantpris 1.270.000
Ejerudgifter pr. md. 1.655
Udbetaling 65.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.680/4.777
Sag: 703-01207 Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrkobbel

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

Kontantpris 2.145.000
Ejerudgifter pr. md. 2.004
Udbetaling 110.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.566/8.048
Sag: 703-01186 Tlf: 74441698

Gråsten
Egernvej

Indflytningsklar familievilla!
Her er en virkelig fin villa i ét plan, belig-
gende i det attraktive "dyrekvarter". Villa-
en er veldisponeret med 4 gode værelser
og et stort lyst opholdsrum. Tilhørende
villaen er en god lukket have.

NYHED

K
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Energi

VILLA

Kontantpris 1.195.000
Ejerudgifter pr. md. 1.768
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.354/4.503
Sag: 703-01253 Tlf: 74441698

Gråsten
Solbakken

Flot veldisponeret villa
Her er en skøn etplansvilla på 173 m2,
centralt beliggende i Gråsten. Villaen har
en pæn indretning, hvor det er tydeligt, at
der er tænkt grundigt over tingene allere-
de ved opførelsen

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Her er et udvalg af vores fine boliger - se mere på home.dk...
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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

Ud� ugt til 
Givskud Zoo

Torsdag den 14. juni kl. 9.00
fra Broager Kirke med opsamling som sædvanlig

Prisen er kr. 350,- for bus 
middag, kaffe og entre hjemme igen ca. 18.30

Tilmelding senest den 4. juni til Thea på 2076 0137

God sommer
Bestyrelsen

Vandring på kirkegården i Broager
Der er stor interresse for 
kirkegården.

Det viste Lokalhistorisk 
Forening for Broagerlands 
kirkegårdsvandring på 
Broager Kirkegård.

Efter kirkegårdsvan-
dringen var der kaffe på 
Broagerhus. ■

 Foto Jimmy Christensen

Rejsegilde i Nybøls nye Børneunivers
Af Gunnar Hat tesen

Det var en stor festdag 
for Nybøl, da der torsdag 
var rejsegilde på det nye 
børneunivers i Nybøl.
Nybøl Børneunivers kom-
mer til at skabe en rød 

tråd for børn i alderen 
0-13 år i Nybøl og omegn.

Den nye bygning in-
deholder plads til 60 
børnehavebørn, 12 vug-
gestuebørn, SFO, legestue 
og gæstedagplejefunktion 
til dagplejebørnene samt 
personalefaciliteter. Den 

forventes indflytningsklar 
i efteråret 2018.

Visionen for Nybøl Børnehus
Visionen for det nye 
børnehus er at skabe den 
bedste trivsel og læring 
for det enkelte barn, lige 
netop der hvor barnet er 

på et givent tidspunkt. 
Derudover skal der skabes 
så gode og sammenhæn-

gende overgange i barnets 
liv som muligt ved at have 
0-12 års udvikling under 

samme tag. Faggrupperne 
skal også fagligt kunne 
bidrage på tværs bl.a. med 
motorik, sprog, læsning 
og naturfag. ■

Rejsegildet samlede håndværkere, det politiske udvalg, styregruppen, arkitekterne og samar-
bejdspartnere. Ved rejsegildet talte borgmester Erik Lauritzen. Fotos Lene Neumann Jepsen

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
Circle K, Rødekro ............................kl. 9.05
Samkørselspladsen ved Hammelev ..kl. 9.25

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,-

Fire messehagler
En kreds af Sottrup 
Sognets damer påbe-
gyndte i 2014 syning af 
messehagler til kirken 

under ledelse af Inge Duus 
og Marie Bertram. 

De fire messehagler 
blev præsenteret 2. pin-

sedag ved indvielse af 
Sognehuset.

Messehaglerne er alle 
syet i patchwork, og 
farvevalget afspejler sig i 
kirkeårets farver.

Den lilla og den røde er 
allerede taget i brug.

En lilla, der udtrykker 
bod og anger.

En rød, der udtrykker 
ild, ånd og blod.

En grøn, der udtrykker 
vækst og håb.

En hvid, der udtrykker 
renhed, lys og glæde. ■
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Hørt i byen
Festivalen Back to 
the Roots, som fore-
gik midt i marts på 
Benniks gaard Anneks, 
fik et underskud 
på 48.000 kroner. 
Sønder borg Kommune 
vil ikke dække 
underskuddet. 

Ældre Sagen i Gråsten 
havde onsdag en bustur 
til Schackenborg Slot. 
i turen deltog 52 per-
soner og alle havde en 
dejlig eftermiddag.

Hele familien Bille var 
på cykelttur i Kristi 
Himmelfarts dagene. 
Turen gik til Helsingør 
og omegn.

Tøjbutikken Bruhns 
har, på ganske kort tid 
fået stamkunder fra 
Aabenraa, Røde kro og 
Pad borg.

Kongevejens tid-
ligere købmand, 
Werner Clausen, var 
i København for at se 
Ishockey-finalen.

Det gode sommervejr 
betyder ,at der er 
stor aktivitet i Alnor 
Strandpark, hvor 
parken, stranden og 
badebroen benyttes 
flittigt.

Gråsten Sejlklubs 
pinsetur gik til 
Augustenborg, hvor en 
halv snes sejlere deltog i 
sejladsen og havde hyg-
geligt samvær på land.

Ved et indbrud i en 
villa på Skolegade i 
Gråsten blev der stjålet 
to ph-lamper, en Kaj 
Bojesen abe samt et 
B&O anlæg. Tyven 
kom ind i huset ved at 
afliste et vindue.

 ■

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

49 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 49 spillere til hyggelig 
klubaften i Ahlmannsparken.

1. runde
Nr. 1 Robert Petersen, Gråsten 1317
Nr. 2 Orla Rodenberg, Padborg 1278
Nr. 3 Jens Peter Skøtt, Holbøl 1208
Nr. 4 Klaus G. Petersen, Broager 1135
Nr. 5 Johan Eskildsen, Felsted 1131
Nr. 6 Harald Jørgensen, Gråsten 1069

2. runde
Nr. 1 Herbert Jürgensen, Broager 1502
Nr. 2 Orla Rodenberg, Padborg 1382
Nr. 3 Hans Peter Steffensen, Gråsten 1348
Nr. 4 Sven Jepsen, Tønder 1192
Nr. 5 Erik Paul, Egernsund 1141
Nr. 6 Knud Hansen, Gråsten 1124

Nye Spillere 
1. runde
Nr. 1 Preben Mathiesen, Ullerup 905
Nr. 2 Flemming H. Rasmussen, Kollund 556
Nr. 3 Peter Hansen, Sønderborg 524

2. runde
Nr 1 Luke Petersen, Gråsten 567
Nr.2 Peter Nordbag, Vester Sottrup 547
Nr. 3 Preben Mathiesen, Ullerup 310 Møblér med Hebru . Sundsnæs 4 . 6300 Gråsten . www.Beauty-Tan.com

OMBYGNING

Vores Meddo Center bliver til et BEAUTY TAN Center 
- og vi får monteret 2 helt nye BEAUTY TAN Q. 

Vi holder derfor lukket tirsdag den 29. maj  
og onsdag den 30. maj 2018.

Åbner igen torsdag den 31. maj! 
Åbent alle dage kl. 06 - 24.

Julemærkebørn 
besøgte Kværs
Sct. Georgs Gildet i 
Gråsten havde inviteret 
julemærkebørnene fra 
Kollund på en dejlig sam-
menkomst i Kværs.

Blandt de engagerede 

gildebrødre i arrangemen-
tet var Ulla Larsen og Per 
Thorsted, som havde invi-
teret Anton Mortensen til 
at læse op af en historie. ■

Sct. Georgs Gildet donerede samtidig 1.500 kr. til 
Julemærkehjemmet. Foto Jimmy Christensen
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Sagsnr. 1431

Kontant 195.000
Mdl. boligydelse 4.100

Velholdt andelsbolig på en
attraktiv beliggenhed
Her får du en andelsbolig beliggende ved
Gråsten havn, hvorfra man kan nyde
udsigten til vandet. Fra boligen har du
gåafstand til Gråsten centrum, hvor du
både finder gode indkøbsmuligheder, bus/
togstation, bibliotek samt mange
forskellige fritidsaktiviteter. Der er ligeså
gåafstand til naturskønne områder,
fjorden samt Gråsten Slotssø. Her kan du
få en billig bolig centralt i Gråsten!

Bolig m2 73
Stue/vær 1/1 Opført 2004

Etage st mf

NYHED

GRÅSTEN BRYGGEN 19

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1574

Kontant 1.695.000
Ejerudgift pr. md. 3.447
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.612/6.376

Unikke ejendomme på skøn
beliggenhed
På en rolig beliggenhed i Kollund, ligger
denne særprægede ejendom, bestående
af 5 fritliggende bygninger, på i alt 610
kvm. Den næsten 7000 m2 store grund, er
højt beliggende, hvorfor du flere steder fra
grunden, har en skøn udsigt til Flensborg
Fjord og Tyskland på den modsatte side.
Stedet indbyder til kreative idéer, hvad
end du vil renovere eller vil opføre en ny
bolig.

Bolig/kld. m2124/108
Stue/vær 6/17 Opført 1955

Grund m2 6.858

NYHED

KOLLUND ØSTERSKOVVEJ 36

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 ved hvad der gør din bolig til noget særligt...Estate Kjeld Faaborg · 74650933

Sagsnr. 1451

Kontant 2.975.000
Ejerudgift pr. md. 4.725
Udbetaling 150.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 13.434/11.156

Skøn beliggende ejendom med
egen bådebro
Renoveret ældre villa fra 1908 som
emmer af hygge og sjæl og har en skøn
have direkte ned til indsejlingen fra
Flensborg Fjord og Nybøl Nor.
Ejendommen er beliggende i udkanten af
Gråsten by og kun få min gang fra
Ulsnæscentret hvor der er indkøbs-
muligheder, lægehus mv. Til ejendommen
hører der en stor bådebro, med plads til
flere både.

Bolig m2 235
Stue/vær 4/4 Opført 1908

Grund m2 1.129

NYHED

GRÅSTEN TOFTVEJ 3A

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1650

Kontant 795.000
Ejerudgift pr. md. 1.903
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.637/3.039

Hyggelig villa med udsigt til
Flensborg Fjord
Hyggelig kalkstensvilla på en god
beliggenhed. Rinkenæs er en attraktiv by
nær Flensborg fjord og med mange
naturskønne områder. Derudover byder
byen på skole, børnehave og mange
fritidsaktiviteter. Derudover er der ikke
langt til Gråsten som byder på gode
indkøbsmuligheder m.m..
En ejendom der skal opleves.

Bolig/kld. m2 127/16
Stue/vær 1/3 Opført 1971

Grund m2 1.068

NYHED

RINKENÆS LYSHØJ 18

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1241Kontant 1.495.000
Ejerudgift pr. md. 1.678
Udbetaling 75.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.723/5.619

Gennemrenoveret villa i Alnor med fjordudsigt
Rødstensvilla med sydvendt have, god energimærkning og indretning: pænt
"Vordingborg" køkken med lyse elementer i åben forbindelse med alrum/stue, samt
soveværelse med skabsvæg. De 3 værelser på 1.sal kan nemt ændres til stue/atelier.

Bolig m2 147
Stue/vær 1/4 Opført 1903

Grund m2 804

ALNOR GL FÆRGEVEJ 42

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1116Kontant 2.295.000
Ejerudgift pr. md. 1.924
Udbetaling 115.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 10.282/8.610

Gennemført muremester villa centralt i Gråsten
Her får du en helt unik og gennemført familievilla, på en herlig beliggenhed i Gråsten.
Ejendommen er i fantastisk god stand og fremstår som ny. Fra ejendommen er der
gåafstand til skole, indkøb, offentligt transport, naturskønne områder og meget mere. 

Bolig m2 179
Stue/vær 1/4 Opført 2008

Grund m2 727

NYHED

GRÅSTEN JOHS KOCHSVEJ 25

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1576Kontant 1.195.000
Ejerudgift pr. md. 1.623
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.379/4.498

Udsigtsvilla i familievenligt kvarter
"Skøn udsigt til Flensborg Fjord. Beliggende på blind vej. Nær naturskønne områder. 4
værelser og 2 badeværelser. Kort afstand til den dansk/tyske grænse."
Et hus med rigtige gode muligheder, på en attraktiv placering.

Bolig m2 124
Stue/vær 1/4 Opført 1985

Grund m2 705

KOLLUND KRUMAGER 3

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.

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den  22. Mexicosteak med salat

ONSDAG den  23. Kødsovs med pasta

TORSDAG den  24. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  25. Forloren hare med tyttebær & romanescoblanding

LØRDAG den  26. Dansk Bøf

SØNDAG den  27. Burger med pommes frits

MANDAG den  28. Kyllingebryst med fl ødekartofl er & salat

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

MANDAG den 28. Kyllingebryst med fl ødekartofl er & salat

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00

Forloren hare med tyttebær & romanescoblanding

Kun 69,-

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

Kontakt os for tilbud på 

Mobil 40 45 20 61
eller karm@mail.tele.dk 

Ha’ en rigtig god dag

BC Vinduespolering

Etplanshus
fra kr. 90,-
+ moms.

Firmaer efter aftale.

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

Industrivej 11C, Padborg · Telefon 73 67 07 75
Motor-optimering.dk

Rullefelt-test
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Mobiltelefon salg og reparation

Chiptuning

kr. 3000,-

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

Padborg gør klar til Kvindeløb
Af Ingrid S. Johannsen 

Padborg byder lørdag 
den 2. juni på et udfor
drende kvindeløb. Løbet 
er flyttet én måned i 
forhold til tidligere år.

"Vi har besluttet,  at det er 
bedst at komme lidt væk 
fra alle de andre løb, der er 
omkring starten af maj", 
siger Ina Kramer, der er 
kasserer i Bov IF Løb og 
Motion.

"Vi håber på rigtig 

mange tilmeldinger, og vi 
satser på, at så mange som 
muligt vil være med", siger 
Ina Kramer.

Tøseruten for  de yngre 
piger plejer at være et stort 
hit og Kvindeløbet er også 
et trækplaster. 

Omklædning foregår på 
Deutsche Schule Pattburg, 
for dem, der kommer læn
gere væk fra. Der er præ
mier til de første løbere og 
lodtrækningspræmier på 
løbsnummeret. ■

Kvindeløbet skydes i gang kl. 11.00 og der er præmier til kvinderne. Arkiv foto: Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 21  22. 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

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

FELSTED KIRKE
Søndag den 27. maj kl. 10
ved Solvejg Dam-Hein

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 27. maj kl. 9.00
ved Anne-Mette Damkjær Larsen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 27. maj kl. 9.00
ved Solvejg Dam-Hein

BOV KIRKE
Søndag den 27. maj kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

KOLLUND KIRKE
Søndag den 27. maj kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL KIRKE
Søndag den 27. maj
Ingen gudstjeneste

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Susana Calderón

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 16.232
LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

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

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

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

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg

Tel. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Menighedsudfl ugt 
til Løjt og Årø for 

alle i Bov sogn
Lørdag den 2. juni kl. 08.40 til ca. 18.45

Afgang fra Kollund kirke kl. 8.40
Afgang fra Bov kirke kl. 9.00

Forventes retur omkring kl. 18.30

Ud� ugten starter med en rundvisning i Løjt kirke, 
hvorefter vi kører til Årøsund for at tage færgen 
til Årø. Her serveres buffet på Brummers Gaard, 

hvor vi efterfølgende tager en rundtur på øen. 
Som afslutning besøger vi Årø Vingård, hvor der 
serveres kaffe, kage og et glas vin, alt imens vi 
hører fortællingen omkring vingården og Årø.

Pris for ud� ugten er 200 kr. pr. person, som betales 
i bussen – og dækker transport og forplejning 
(Eksklusive drikkevarer på Brummers Gaard). 

Tilmelding senest 28. maj 
via www.bovsogn.dk eller på 

Kirkekontoret 74670917.

48. Grænsemarch i Bov
Grænsemarchen nr. 48 
afvikles i weekenden 
25.27. maj 2018, og ca. 
40 hjælpere er parat til 
at give en hånd med. 

Fredag aft en vil der være 
en aft envandring på 6 
km og 12 km med start 
fra Lyreskovskolen i Bov 

fra kl. 18.30. Startkort vil 
kunne købes fra kl. 18.00.
Turen fredag aft en vil gå 
igennem Padborg Skov, 
omkring Niehus Sø og 
retur til Lyreskovskolen 
via Lyreskoven.

Lørdag og søndag til
byder man 4 ruter, 6 km 
(familietur), 12 km, 20 km 
og 40 km. Starttiderne 
vil være fra kl. 6.00 for 12 
km, 20 km og 40 km, og 
for 6 km fra kl. 8.00.

Alle ruter med undtagel
se af 6 kmruten vil kom

me igennem Tyskland. 
Det skete første gang i 
2017 til stor tilfredshed for 
deltagerne.

Fest
Eft er Grænsemarchen 

vil der på Lyreskovskolen 
blive festligt samvær, og 
her vil der kunne købes 
både pølser, is, brød, øl og 
vand. Endvidere vil der 
på Lyreskovskolen både 
lørdag og søndag være 
underholdning i form af 
musik.

Lørdag aft en vil der være 
en buff et til 110 kr. pr. 
person. ■

Guldkonfirmation i Holbøl Kirke
Samværet var hyggeligt, 
da 18 guldkonfi rmander 
forleden var samlet i 
Holbøl Kirke. Siden for 50 
år siden var 5 afgået ved 
døden og 6 kunne ikke 
deltage. ■

1. række fra venstre: Anne Grethe Riis (Bjerregård), Birthe 
Paulakis (Thomsen), Lene Thomsen (Frederiksen), Rosa 
Wolter (Heel), Niels Erik Thomsen
2. række fra venstre: Christian Nissen, Susanne Jørgensen, 
Conny Lorenzen (Paulsen), Birgit Enemark (Nissen), Hans 
Peter Brandborg Nissen
3. række fra venstre: Henry Anton Madsen, Jes Valentin 
Festersen, Poul Hauberg, Hans Jørgen Rathje, Jørgen 
Jørgensen, Ole Moos, Hans Moos, Hans Kristoffersen Hansen

Overskud
Tricolore i Padborg kom 
ud af 2017 med et over
skud på 3,6 mio. kr. ■
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UDFLUGT TIL ÅRHUS 
Den jyske hovedstad
Fredag den 8. juni 2018

Vi starter fra Valdemarshus kl. 9.00 præcis
hvor en dejlig luksusbus kører os nordpå.

Undervejs laver vi et stop for at nyde en kop kaffe og en ostemad.
Ankommet til Århus vil vi køre forbi Marselisborg Slot samt Mindeparken 

med monumentet for de faldne sønderjyder fra første verdenskrig.
Middagsmaden, som er Dansk bøf med bløde løg, karto� er og brun sovs 

samt rødbeder, bliver serveret på en hyggelig restaurant inde i byen.
Næste mål på vores bustur er væksthusene i den Botaniske have.
Her kan man betragte planter fra � re forskellige klimazoner, nemlig i 

Middelhavshuset, Ørkenhuset, Bjergskovshuset samt i Tropehuset.
I væksthusenes cafe vil vi nyde eftermiddagskaffen sammen med et stykke kage.

Vi forventer at være hjemme i Padborg ca. kl. 17.30

Samtlige drikkevarer - med undtagelse af kaffen – er for egen regning. 
Bindende tilmelding til kasserer Irmi tlf. 2099 4909

Senest mandag den 4. juni kl. 18.00
Ved tilmeldingen gælder først til mølle princippet.

Alle er velkommen - Bestyrelsen

Hele denne dejlige tur koster kun 

Medlemmer kr. 250,-
Ikke - medlemmer kr. 310,-

At leve er at gå
Af Dit te Vennits Nielsen

Anni og Finn Kristensen 
står i spidsen for 
Padborg Vandrelaug.
Padborg Vandrelaug er 
en udløber af Grænse
march foreningen. I som
merhalvåret går man ture 
rundt i hele området. 

"Vi ved jo, hvor sundt det 
er at gå, og det kan være 
svært for nogen at tage sig 

sammen, eller man ikke 
orker at gå alene. Derfor 
har vi helt frivilligt startet 
Padborg Vandrelaug", 
fortæller Finn Kristensen, 
som peger på, det giver 
energi. 

"Min 80årige nabo var ved 
at gå helt i stå, og han snakke
de stort set ikke længere. Som 
nytårsfortsæt lavede jeg derfor 
en aft ale med ham om, at han 
og jeg skulle gå en lille tur 

hver eneste dag, når jeg kom 
hjem fra arbejde. Vi startede 
med at gå en lille runde på et 
par minutter. I dag er det ble
vet øget og vi går nu mindst et 
kvarter. Turene bliver længere 
og længere, og min nabo står 
parat ved vinduet og kigger 
eft er mig, hvornår jeg dog 
kommer. Snakketøjet står ikke 
stille og det gode humør er 
vendt tilbage. Det er da suc
ces", smiler Finn Kristensen 
med sit karakteristiske over
skæg, og bedyrer "at leve er at 
gå". ■

PADBORG

Padborg
Shopping

Den 6 km lange rute går gennem et naturskønt og lidt bakket område.

Der er en overraskelse sponsoreret af SuperBrugsen til alle deltagere i 
Kvindeløbet, der gennemfører løbet og afleverer nummerchip.

Mødested: Torvecentret, Padborg

Afhentning af startnumre og eftertilmelding fra kl. 09.30 til 10.30

Opvarmning: kl. 10.45

Omklædning: Deutsche Schule Pattburg, Nørregade 64, Padborg 
(lige ved Torvecentret) åben fra kl. 10.00 til 13.00

Pris: kr. 100,-  + gebyr

Tilmeldning på dagen kr. 120,-

Der er også et ’tøseløb’ på 2 km for piger op til 12 år - gratis deltagelse. 
Medaljer til de 3 første og en overraskelse til alle deltagere i tøseløbet. 

Diplom kan printes eferfølgende derhjemme. 

Tilmelding via vores hjemmeside:
http://bovifl ob.klub-modul.dk/ eller http://run2u.dk

OBS: Ingen stavgængere eller hunde på ruten. Der løbes på eget ansvar

BOV IF LØB OG MOTION 
OG SUPERBRUGSEN ARRANGERER

i samarbejde med Padborg Shopping:

Kvindeløb
Lørdag den 2. juni kl. 11.00

Foråret blev sunget ind

Kollundkoret hævede stemmerne og sang foråret ind i Kollund sammen med kirkekoret og 
Korskolen Foto Jimmy Christensen

Mindeord

Mindeord over 
Bent Hansen
Min gode ven og musik
kammerat gennem mere 
end et halvt århundrede år 
er ikke mere. Bent Hansen 
blev 86 år. Han stammede 
fra Tolne i Vendsyssel og 
blev ansat ved DSB som 
trafi kelev.

Fra midt i 1950'erne gjor
de han tjeneste som tra
fi kassistent ved Padborg 
Station. På det tidspunkt 
var der rigtig mange 
ansatte ved stationen og 
blandt kollegerne imellem, 
opstod tanken om at op
rette et Jernbaneorkester 
i byen.

Bent Hansen var med til 
at stift e orkesteret i 1956 
og var i de første år med i 

bestyrelsen og senere for
mand i en årrække.

Med yderpunkter fra 
slotspladsen på Kronborg 
og Kaprun dæmningen 
højt oppe i Østrigs bjerge, 
har Bent og jeg fulgtes ad, 
side om side i orkesteret.

Vi har marcheret 
gennem mange byer i 
Danmark og i Tyskland og 
leveret et hav af koncerter 
mange steder. Bent styre
de vore morgenhilsner ved 
sølv og guldbryllupper 
og dem har vi igennem 
62 år været ude til ca. 700 
gange.

Bent spillede 
Euphonium, hvilket han 
pointerede betød vellyd. 

Vi har fl ere gange spillet 
duet sammen, bl.a duet
teten fra Perlefi skerne og 
Perhaps Love og det har 
hver gang været en stor 
fornøjelse. Bent’s egen solo 
var Mozarts “ I disse hel
lige haller “.

Imedens Bent var indlagt 
på sygehuset, blev der 
taget skridt til at nedlægge 
orkesteret på grund af 
manglende tilslutning.

Mærkeligt nok munder 
denne beslutning ud i for
bindelse med Bent’s død.

Bent spiller nu videre i 
sin himmel og vi andre 
ser tilbage på mange gode 
minder med Bent og vort 
orkester. ■

Eli Jensen

Padborg Jernbaneorkester
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TillykkeTillykkeTillykke
 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

Tillykke

________________________________________________
________________________________________________

Tillykke uden foto max. 25 ord

Tillykke

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

Weekendåbent 
efter aftale

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

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

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

Industrivej 11 C, Padborg · Motor-optimering.dk

Søger erfaren 
automekaniker/tekniker.

Vi søger en dygtig og kvalitetsbevidst 
mekaniker til vort værksted.

Arbejdsopgaver:
Bil og Bådvarmere /montering og servicering

Fejlsøgning og diagnosearbejde
Specialopgaver/el-opgaver

Kundekontakt vil forekomme i et vist omfang

Vi tilbyder:
En travl og spændende hverdag med 

selvstændige arbejdsopgaver
Et godt arbejdsklima

En attraktiv løn

Tlf. 73 67 07 75 mobil 21 45 50 00
Finn Borg

Stillingsannoncer

Al opmærksomhed frabedes
Al opmærksomhed til min

fødselsdag frabedes.
Venlig hilsen

Hermann Halwas

Cykling giver god motion
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov CC tilbyder motions
cykelture 2 gange om 
ugen.
Ruten starter fra det 
gamle stadion i Padborg, 
og der cykles hver mandag 
og onsdag. Den første 
gang man møder op, får 
man en turplan for hele 
sæsonen. 

"Vi får både motion, og 
så hygger vi os nhver gang. 
Der er nemlig indlagt 
kaff epauser, hvor der altid 
er tid til at hyggesnakke", 
fortæller formanden Finn 
Kristensen.

Alle kan cykle med. 
Gruppen på ca. 30 cykel

glade medlemmer i alle 
aldre er delt op i to grup
per. Den ene gruppe cykler 
såkaldt hyggemotion, 
mens den anden gruppe 
godt kan få sved på pan
den, når der cykles ud i 
den skønne natur. 

"Når man får turplanen 
udleveret, kan man følge 
med i, hvor ruten er plan
lagt til at gå hen. Hvis man 
bor i Kruså og turen går til 
Sønderhav, er det tilladt at 
"stå på" fra hjemmeadres
se. Således behøver man 
ikke først at skulle møde 
op i Padborg med sin 
cykel, men slutter sig blot 
til de andre, når de cykler 
igennem Kruså", siger 
Finn Kristensen og opfor
drer folk til at prøve denne 
herlige motionsform.  ■

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

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt
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Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Tak fordi du handler lokalt 

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

Hvad laver du her i foråret?  Af Dit te Vennits Nielsen

Horst Ehm, Lundtoft
"I år har jeg repareret mit 
hus her i Padborg, som 
jeg lejer ud. Jeg er gammel 
håndværker, så jeg kan 
stort set lave alt selv. 

Ellers nyder jeg altid for
året, for det er så smukt, 
når alting springer ud. 
Min kone og jeg bor selv 
på en landejendom, og vi 
nyder naturen og stilhe
den omkring os. Vi kunne 
ikke tænke os at fl ytte til 
byen". ■

Lone Bakowsky, Kruså
"Min mand og jeg har 
lavet den tradition, at vi 
hvert forår tager på en 
rejse enten sydpå eller 
bare herhjemme. Det 
skal gerne være sammen 
med nogle af vores børn. 
I år tager vi til Paris og 
besøger Disneyland. Vi 
har vores datter Sandra 
og vores barnebarn Estha 
Sofi e med. Vi skal være 
væk i 5 dage". ■

Andreas Festersen, 
Padborg
"Jeg passer have for nogle 
ældre damer, som jeg 
kender. Hvert forår har 
jeg travlt med at klargøre 
haverne, så de er fi ne at 
kigge på. 
Vores egen have hjemme 
er en prydhave, så der er 
også en del at se til. 
Jeg elsker foråret, specielt 
maj måned  bare se hvor 
skønt vejret har været de 
sidste mange dage". ■

Malene Damsgaard 
Larsen, Bov
"Min kæreste Morten og 
jeg købte nyt hus sidste 
sommer. Det er blevet to
talt renoveret, og i øjeblik
ket er vi i gang med haven. 
Vi er enormt glade for at 
bo så centralt og tæt på 
alt ting. Vi nyder det gode 
vejr på den nyetablerede 
terrasse med vores 2 børn 
Julie og Sander". ■

Carsten Jensen, Padborg
"Jeg arbejder til dagligt 
hos Th ermo Transit, og 
i fritiden er jeg lystfi 
sker. Her i foråret har 
jeg lige malet hele huset 
udvendigt.

Vi arrangerer en tur med 
arbejdet hvert forår og ef
terår, hvor vi sejler ud med 
en kutter fra Aabenraa. 
Så fi sker vi hele dagen. Vi 
fanger bl.a. fl adfi sk, torsk, 
hvilling og sild. Jeg røger 
gerne de fi sk, jeg fanger". ■

Ulla Momme, Kollund
"Jeg går enormt meget op 
i vores have, så når vejret 
tillader det, starter jeg 
med at gøre haven klar 
eft er vinteren. Jeg har 
over 60 forskellige rhodo
dendron, og har vist ikke 
plads til fl ere. Så har jeg 
over 35 forskellige roser og 
en masse stauder. Skulle 
der nu dukke en sort op, 
så fi nder jeg nok et lille 
hjørne alligevel.

Mit forår går altså med 
havearbejde og med stor 
fornøjelse. Jeg elsker sim
pelthen min have". ■
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Dukker på Oldemorstoft
Oldemorstoft  viser frem 
til 31. oktober en udstil
ling om kunstnerduk
ker og dukkestuer. Ved 
ferniseringen mødte 
25 mennesker op, som 
tog sig god tid til at be
skue de mange montrer 
med dukker og antikke 
dukkehusinventar. ■

Hørt ved Lyren 
Modebutikken 
Hermann & Sögaard 
besøgte forleden pleje
hjemmet i Bolderslev. 
Der blev solgt tøj til 
den store guldme
dalje til både beboere, 
pårørende og andre 
interesserede.

Vesterbæk Motocross 
Club har afh oldt første 
afdeling af klubme
sterskabet, og her var 
yngste deltager blot 4 
år gammel.

Børnehuset Evigglad 
har på nuværende 
tidspunkt skrevet mere 
end 20 børn op til start. 
Byggetilladelsen er gået 
i orden, og håndvær
kerne er godt i gang 
med ombygningen.

Kollund Kirke har 
modtaget nogle 
alterbægre fra Maria
døtrene, som fl ytter til 
Sverige.

Der kommer igen en 
tatovør til Padborg, og 
denne gang er adressen 
i Nørregade.

Cykelbanen ved Lyre
skovskolen bliver 
fl ittigt benyttet, og 
børnene boltrer sig 
både om eft ermiddagen 
og om aft enen på den 
oplyste bane.

Uddeler Peter Madsen i 
SuperBrugsen er meget 
tilfreds med den nye 
investering "Tag selv 
salatbar", som sælger 
godt af de friske og 
meget varierede sorter 
fra køledisken.

Dekoprint har lejet sig 
ind i nogle af bygnin
gerne, hvor produkti
onshøjskolen Meritten 
tidligere havde til huse. 
Desuden har AOF også 
fået lokaler på matrik
len på Visherredsvej. ■

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

PETANQUESTÆVNE
Mandag den 4. juni kl. 9.00 – ca. kl. 15.00
på banerne ved Padborg Stadion, Tværgade/Vikingvej

Der er morgenmad kl. 9.00 herefter starter 
stævnet indtil ca. kl. 12.00 

Hvor der serveres pølser og kartoffelsalat

Efter pausen fortsætter spillet til ca. kl. 15.00. 
pris for deltagelse 60,00 kr. incl. mad

Alle kan deltage nærmere oplysning hos:
Egon Reiss 20 31 80 23 email: jereiss@live.dk

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov Lokalafdeling

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Skatspil
Padborg Skatklub 
samlede 14 spillere til 
klubaften.
1. runde
Nr 1 Detlef Jensen, 
Padborg 951 point
Nr 2 Robert Everhan, 
Padborg 789 point
Nr 3 A. C. Petersen, 
Padborg 775 point
2. runde
Nr 1 Svend Åge Th ielsen, 
Holbøl 1198 point
Nr 2 Jan Petersen, 
Fårhus 1160 point
Nr 3 Arthur Beuschau, 
Kollund 897 point

HPT fejrer 100 års jubilæum
Af Dit te Vennits Nielsen

I 1918 startede Niels 
Therkelsen et lille firma 
med en trækvogn og en 
hest.
I dag 100 år eft er er det ol
debarnet Peter Th erkelsen, 
der står i spidsen for et 
velrenommeret transport 
og speditionsfi rma, der 
beskæft iger 300 medar
bejdere og råder over 200 
vogntog.

Sønnen Hans Peter 
Th erkelsen overtog fi r
maet i 1944 og kørte eft er 
2. Verdenskrig forsyninger 

til de engelske og danske 
tropper i Tyskland. 

Her blev navnet slået 
fast, og Hurtig Præcis 

Transport blev et kendt 
navn.

4. generation
I 1981 overtog H.P. 
Th erkelsens søn Mogens 
fi rmaet, og i 2009 startede 

endnu et generations
skift et, der sluttede i 
2012 med, at Mogens 
Th erkelsens søn, Peter, 
blev indsat som direktør.

”Vi har i dag et helt an
det fi rma, da lagerlogistik 
er blevet en større del af 
forretningerne. Det er 
konsekvensen af kunder
nes ønsker om en samlet 
transport, og ordene 
”keep et simple”, der ligger 
til grund herfor”, fortæl
ler adm. direktør Peter 
Th erkelsen.

Lagerplads
Firmaet har 10.000 m2 
moderne lagerplads til de 
mange køle/frostvarer. 
Det er primært tempera
turkrævende godstyper, 
HPT beskæft iger sig med. 

HPT har gennem 
årene modtaget adskil
lige priser og blev i 2009 
IFS (International Food 
Standard) certifi ceret. 
Det kræver meget stor 
omhyggelighed med 
procedurerne. 

100 års jubilæet marke
res internt, og fejres om
kring den 6. september, da 
oldefaderen Niels havde 
fødselsdag denne dato. ■

Fakta
HPT ejes i dag med 90% af aktierne af Peter 
Th erkelsen. De øvrige 10% er fordelt mellem 2 mange
årige medarbejdere Kim Moldt og Michael Olsson 

Mogens Th erkelsen har stadig et kontor på fi rmaet 
og er der 34 dage om ugen. Peter Th erkelsen bor i 
Kollund med sin kone Lene og parrets 3 børn.

HPT modtog i år prisen som årets erhvervsvirksom
hed i Aabenraa Kommune.

Adm. Direktør Peter 
Therkelsen foran en stribe 
af de priser, som HPT har 
modtaget.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987

Tak fordi du
handler lokalt

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 22. maj til og med fredag den 25. maj 2018.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
PR. STK

Østergade 2
6200 Aabenraa

7468 5109

PR. STK

10.-
PR. POSE

25.-

PR. FLASKE

12.-

PR. FLASKE

10.-

Cocio 
chokolademælk

Rynkeby 
blandet saft
1 liter

Pepsi, Faxe kondi 
eller nikoline
1,5 liter

Hatting brød 
Flere varianter

Premier gammeldags is 
Flere varianter

Karat kaff e
400 g.

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

25.-
PR. STK

Modelflyvningens 
Dag i Søgård

Af Gunnar Hat tesen

RC Parkens 
Modelflyveklub på 
Søgårdmark inviterer 
søndag den 27. maj 
kl. 12.00 på model 
flyveopvisning.
Publikum kan også se de 
mange spændende fl y
modeller, bilmodeller og 
skibsmodeller.

Hele RC Parken vil være 
fuld af aktiviteter, og der 
vil desuden blive kørt med 
store og små biler og sejlet 
med modelbåde.

Der vil være muligt at 
prøve et modelfl y sammen 
med en instruktør. ■

ÅBENT HUS
og Modelflyvningens Dag

Modelflyveopvisning

Flymodeller

Bilmodeller

Skibsmodeller

Søndag den 27. maj fra kl. 12.00

RC PARKENS MODELFLY VEKLUB
Søgårds Mark 6, Søgård · 6200 Aabenraa

180 til borgermøde i Kliplev
Af Gunnar Hat tesen

Kliplev Lokalraad sam
lede 180 mennesker til 
borgermøde i Kliplev 
Hallen. 
Formand for lokalrådet, 
Th orkild Dahl sørensen, 
bød velkommen.

Udviklingskonsulent 
i Aabenraa Kommune, 
Maria Jessen, fortalte om 
den proces byens borgere 
skal igennem for at få sat 
deres præg på den udvik
lingspakke, der er afsat 
penge til at blive realiseret 
i 2021. 

Dereft er præsenterede 
lokalrådet fl ere af de til
tag, der nu er igangsat, 
og derudover havde man 
lavet et eksempel på, 
hvordan man kunne fore
stille sig byforskønnelse i 
bymidten. 

Formanden og næstfor
mand Søren Frederiksen 
præsenterede i fællesskab 
de tanker, man havde 
gjort sig lokalrådet om, 
at alt i fremtiden pe
gede mod, at man stod 
stærkere ved at samle 
indsatsområderne. 

Byforskønnelse
Kirsten Enig fra by
forskønnelsesgruppen 
fortalte om, hvilke tanker 
man havde gjort sig med 
hensyn til til de grønne 
områder, beplantninger 
og vedligehold i byen, og 
om at man allerede havde 
igangsat frivilligt vedlige
hold i byen.

Dennis Wierper præsen
terede tankerne fra Børn 
og unge udvalget, som 
ønsker naturlegeplads, 
læringsaft ener og fl ere nye 
tiltag for unge i byen.

Jens Larsen nævnte 
infogruppens arbejde, der 
allerede havde lagt et stort 
stykke arbejde i at være 
med til at få Kliplev kalen
deren op at stå, samt deres 
planer om en velkomst 
pakke til nye borgere. 

Kloakering
Arwos præsenterede deres 
planer for Kliplevs kom
mende kloak sanering, og 
ikke mindst muligheden 
for at byen vil blive en del 

af det nye LAR projekt, 
der giver den enkelte 
husstand mulighed for at 
få tilskud til regnvands
afl edning, faskiner og 
andre tiltag, i stedet for at 
skulle have foretaget kloak 
separering. 

Indlægget gav anledning 
til mange spørgsmål, og 
fl ere borgere var nysger
rige eft er at få svar på 
deres spørgsmål.

Så meget at Arwos re
præsentanter fi k rigeligt 
brug for alt deres forbe
redte materiale, og projek
tet vil uden tvivl blive et 
omdiskuteret emne i byen 
den kommende tid. ■

Søgårdmark vil søndag 
myldre med modelfly.

Borgermødet i Kliplev var det mest velbesøgte i mange år.
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Markedsplads ved 
Scandinavian Park
Af Dit te Vennits Nielsen

Campingfirmaet Skandic 
arrangerer et Scandivent 
på pladsen ved Skandi
navien Park. Det foregår 
lørdag den 26. maj og 
begynder kl. 9.00.
En af initiativtagerne er 
Ronni Hvid, som fortæl
ler, at idéen opstod i for
bindelse med firmaets 15 
års jubilæum.

Meningen med eventet 
er at skabe interesse for 
forskellige firmaer og bu
tikker fra nærområdet. 

"Der skal bare være 
noget for enhver smag. Vi 
har indbudt tøjbutikker, 
træningscentre, fysiotera
peuter, bilfirmaer, cykel
butikker, restauranter og 
caféer, banker og aviser. 
Der er noget for hele fami
lien, og der sker virkelig 
en masse", fortæller Ronni 
Hvid.

Der vil være flere kon
kurrencer og præmier at 
vinde. Hoved gevinsten er 
et weekendophold med en 
autocamper. 

Ronni Hvid håber, 
Scandi vent bliver en 
kæmpe succes. Planen er, 

at det skal være en årlig 
tilbagevendende begiven
hed. Det er naturligvis 
gratis at deltage.

"Til næste år skal vi have 
endnu flere udstillere med, 
så vi håber der kommer 
rigtigt mange folk fra både 
nær og fjern og besøger 
udstillerne", smiler Ronni 
Hvid. ■ 

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

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

RABATKORT 
UDSTEDES

RENSERI OG 
SKRÆDDERI

40 år på Varnæsløkke
Af Gunnar Hat tesen

Varnæsløkke Maskin
station har trofaste 
medarbejdere.
Blandt dem er Hans Peter 
Christensen, som 1. juni 
fejrer 40 års jubilæum på 
maskinstationen.

Han blev ansat på 
Varnæs løkke Maskin
station i 1978 i et sommer
ferie job. Han kom direkte 
fra skolen og skulle på et 
senere tidspunkt have en 
læreplads. 

Gennem de fire år
tier har han været god 
til at sætte sig ind i nye 
ting, når der kom nye 
arbejdsområder. 

Han begyndte med at slå 
græs og presning af hø og 
halm. Siden blev det også 
til mejetærskning. Ikke 
mindst da storballe pres
seren kom til maskinsta
tionen, var han helt 

fremme i skoene. 
Roeoptagning og finsnit
ning var også arbejdsop
gaver der havde hans store 
interesse. 

I takt med at landbruget 

ændrede sig, blev arbejdes 
opgaverne udvidet med 
kloak. 

Hans Peter Christensen 
tog på kursus, og han 
beskæftiger sig nu dag
ligt med kloak og grave 
opgaver. 

Hans Peter Christensen 
har sået mange roer i åre
nes løb, men de er nu af
løst af majs. Engang havde 
maskinstationen 4 meje
tærsker, nu er der kun en 
tilbage, og den er Hans 
Peter 1 pilot på. I de 40 år 
Hans Peter Christensen 
har være ansat, har han 
også kørt eller læsset me
get staldgødning. 

Aldrig for went
I stille perioder er han 

med til at vedligeholde 
og rengøre maskiner på 
værkstedet.

Han er meget dygtig og 
omhyggelig til sit arbejde. 
Han er også vellidt hos 
sine kollegaer, og nyder 
høj anseelse hos firmaets 
kunder. Han har kun haft 
ganske få sygedage, og 
kommer aldrig for sent, 
og er meget loyal over for 
firmaet. 

Hans Peter Christensen 
bor i Grøngrøft med sin 
kone. De har 2 børn og et 
barnebarn. Han nyder 

i sin fritid at passe have, 
og i sin store køkkenhave 
er der masser af kartof
ler og grønsager. Der er 
reception fredag d.1 juni 
kl 1216 på Den gyldne 
Løve. ■

Hans Peter Christensen har 
40 års jubilum på 
Varnæsløkke Maskinstation.
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