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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen 
Nyvej 5 · 6320 Egernsund 

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 47

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

Husk 

at reservere bord!

Tilbud ud af huset til afhentning

Wienerschnitzel
af svinemørbrad
med klassisk tilbehør kr. 110,-
Stor � ot Stjerneskud kr. 70,-
5 stk. uspeci� ceret
smørrebrød kr. 110,-HVER 

FREDAG

ALLE 
DAGE

Mellemlagret 
ost 45+
ca 950 g

3000
GRÅSTEN TELEFON 73 65 26 00 PADBORG TELEFON 74 67 31 36

GRÅSTEN
PADBORG

OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

ALL INCLUSIVE
NYHED − KUN HOS PROFIL OPTIK

3 PRODUKTER
− ÉN PRIS

FRIT VALG I HELE BUTIKKEN

FRA KR.

PR./MD.249,-

Madeskovvej 9 6340 Kruså Tlf. 51 78 13 20
www.sydjyskauktion.dk

Sydjysk Auktion ApS
Kruså

Madeskovvej 9 6340 Kruså Tlf. 51 78 13 20
www.sydjyskauktion.dk

eksempelvis:

Møbler, spisestel, bestik, antikviteter, musikinstrumenter, 
Værktøj, kontormøbler, campingvogne, trailere, 
motorcykler, biler, knallerter, veterankøretøjer.
Samlinger, mønter og frimærker, jagttrofæer.

Køretøjer sælges uden sælgersalær.

Køber bringer selv. Større effekter kan 
afhentes mod aftale. Kontakt os på telefon 51 78 13 20

Besøg os på www.sydjyskauktion.dk
hvor du kan byde online fra kataloget

Alt kan 
sælges

AUKTIONSEFFEKTER 
EFTERLYSES
Overvejer du 
at sælge?

Operatur
til Kiel

Lørdag den 13. april 2013

Tilmelding til Gråsten Avis Bov Avis tlf. 2116 0683

BovAvis

Vil du have lokale 
butikker i morgen, 
så brug dem i dag

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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SUPER

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag - søndag kl. 8-17

Luksus Wienerbrød

FREDAGSTILBUD 
DEN 22. FEBRUAR

2 stk

2000

Pr 1 kg

3995

1 stk

250012 stk

2500

1 stk

3000

750 g

5000

Pr ½ kg

3495

4 stk

10000

Pr ½ kg

2295

100 g

1300

1 stk

2000

1/1
The Pølse
fra Als

Ølpølser 

Wienerkringle

Dansk Kyllinge brystfi let

Svinemørbrad

Kalvekoteletter
600-650g

Nakkefi let

Laksesalat

Majsbrød

Fætter kras
30%

Marineret kyllingebryst
med fl ødekartofl er/salat

1 pakke

LIGE TIL OVNEN

2 stk Premium Medaljoner
med marineret kartofl er/salat

1 pakke

UGENS MENU
NEMT OG LÆKKERT

7995

9995

DELIK AT ESSE

S L A G T E R E N

B A G E R E N
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BRUGSEN

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 9-19, Bageren  åbner kl. 8

Gråsten
Padborg

HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,-

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

1 kg SukkerSteff Houlberg Færdigretter
eller Thaicubes
DYBFROST

1 stk

1000
1 pose

1200

1 stk

1700

1 stk

2200

Pr pose

2500

1 stk

13001 pakke

1500

Pr glas

1900

Flere varianter

10001 pose

3900

1 stk

1600
3 stk

2000
Ananas
Costa Rica, kl. 1

Coop Grøntsager Blanding eller 
Wokblandinger
DYBFROST

Ristorante Pizza
DYBFROST

Ribena Fyrfadslys
50 stk/8 timer

Amo 
Hvede 
Mel

Lambi husholdningspapir

Den gamle fabrik marmelade
700 g

Pålækker Klassisk Pålæg
Rød 
Merrild
500 g

UGENS MENU
NEMT OG LÆKKERT

1 stk

900

Iceberg salat
Spanien, kl. 1

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 19. februar til og med
lørdag den 23. februar 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industriel Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industriel Produktion 
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

www.graasten avis.dk 
redaktion@graastenavis.dk 
annonce@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industriel Produktion 
www.graphos.dk
Conchi García

graasten-avis@graphos.dk

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

 Følg os på Facebook

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26 

Fodpleje

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

www.kiro-kongevej.dk

Så er du i de bedstehænder!

Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

Fysiurgisk massør
Per Møller

Massør:
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley

Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kiropraktik

Fysioterapi

Massage

afkørsel 
Wassersleben 

v. Krusaa 
grænse

VI 
TALER 
DANSK

Chiropraktik Zentrum Wassersleben

 - Spændinger i nakke, skuldre eller ryg?
- Ømhed eller smerter i lænden?

- ring og få et gratis check af din ryg 
  på telefon 0049-461-77 49 244

W
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49
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v/ kiropraktor Hanne Futtrup
   dansk autoriseret kiropraktor

Fodpleje, Akupunktur & Zoneterapi
v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

 

 
Rabat Kupon* 
Få en gratis brille med 
glidende overgang 
til en værdi op til.

Hos os får I: 
Super små diskrete, behagelige, digital
høreapparater med retnings-bestemt
mikrofon, med den nyeste software.
UDEN egenbetaling og UDEN ventetid !

✂ ✂

3000.-

www.optik-hallmann.dk

* Når du får høreapparater hos os.

                      Høreapparater 

DKK
 500.-inkl. 

super antirefleks
og hærdning                       

Alle  stel  i  butikken
med flerstyrkeglas
                     

 
Du får DKK 500.- rabat 
ved køb af et brillestel, 
hvis du også køber dine 
glas  hos os!

 
Beløbet bliver ikke udbetalt. Gælder ved et køb
på min. DKK 1500.- Denne kupon kan ikke
kombineres med andre kuponer. 
Gælder frem til: 28.02.2013
Klip kuponen ud og tag den med i butikken

  1500.- 
*

DKK

    SUPER TILBUD! 

**

                                                                                  

             
                     

Gavekort

DKK

* alle stel op til DKK 1500.-  · ** Tilbuddet gælder frem til: 28.02.2013

TOTALENTREPRISER
Tilbygninger, ombygninger, arkitekt, 
ingeniør, tømrer, snedker, murer, 
El, VVS, maler...

TAGARBEJDE
Tegl, beton, eternit, stål, tagpap, 
efterisolering, veluxvinduer

VINDUER OG DØRE
Træ/alu, træ, alu, plast

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

Ny frisør i Rinkenæs
Af Søren Gülck

Karina Hansen fra 
Rinkenæs åbner fredag 
1. marts frisørsalon 
på hjemmeadressen 
Hvedemarken 1 i 
Rinkenæs. Det sker 
under navnet Huset’s 
Frisør.

Karina Hansen stammer 
fra Broager og har i 9 år 
arbejdet som frisør, senest 
hos Freya M i Sønderborg. 

For halvandet år siden 

flyttede Karina Hansen 
med sin familie til 
Rinkenæs.

Åbningen markeres med 
en reception 1. marts fra kl. 
15.00-17.00, hvor kunder 

og naboer naturligvis er 
velkommen til at kigge ind.

Det er Karina Hansen og 
hendes mand, som selv har 
indrettet salonen, som de 
glæder sig til at vise frem.

Jeg skal oparbejde en 
helt ny kundekreds her i 
Rinkenæs, men jeg håber, 
at også nogle af mine gamle 
kunder fra Sønderborg vil 
finde til Rinkenæs, siger en 
spændt Karina Hansen. 

Karina Hansen åbner 1. 
marts frisørsalon på 
Hvedemarken 1 i Rinkenæs.
 Foto Søren Gülck 
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Le Preare Ripasso 
Valpolicella Classico Superiore 

Alt om vin (aov.dk) 
skrev: “Topripasso der 
kunne være Amarone! 
Ristet kaff e moden 
frugt og lidt god 
kamfer i næsen. Dyb 
og perfekt solmoden 
kirsebærfrugt pakket 
elegant ind i ristet 
egetræsfad. Vin med 
fylde struktur og 
længde. 
En fuldkommen vin."

Liter pris v/3 fl . 61,78LitLiter Liter pris vpris vprispris vis vris vp s v/3 fl/3 fl/3 fl/3/3 fl./3 fl ./3 fl ./3 fl ./ 61 781 787861 7861,7861,7861,7861,7861,78

RIPASSO 2010

Ta´ 2 flasker
Cantina Valpolicella Negrar

Pr. ltr. 66,67 v/køb af 2 fl . 80,00

Er tilbage i Gråsten Det fejrer vi med 6 stærke tilbud

5 stjerner i Jyllands-Posten

ALFREDO 
Dried Grape Shiraz 2010

Pr. ltr. 106,60

TOPVIN FRA NUGAN
TIL UNDER ½ PRIS

Opkaldt efter Alfredo 
Nugan, der i 1939 
immigrerede til Austra-
lien. Bouqueten er 
kompleks med tørrede 
bær, mørk chokolade, 
cedertræ og krydde-
rier. Det er en vin med 
krop og rygrad. I mun-
den smelter moden 
frugt sammen med 
bløde tanniner, tørret 
bærfrugt, blid eg og 
delikate krydderier 
til en lang, kompleks, 
intens og meget har-
monisk helhed.     SPAR 90.00

Den Korte Avis (denkorteavis.dk) 

B.T. 8/12 20
12

 VINKUP FRA EN VENETOS BEDSTE PRODUCENTER 

6 stjerner hos alt om vin (aov.dk) 

5 glas i Politiken Liter pris v/3 fl . 61,78LiterLiLiter pris v/v/3/ fl 6fl 1 781terLiterLiter iprispris v/3v/33/3/ flfl 6flfl 66fl 1 781 781LiLiLLLiterer rispris v/v/3 v/v/3 v/3 v/3v/3 / fl 6fl. 6fl . 66flfl . 61 781,781,7881,781,7,

THIRD GENERATION

 3 liter
Shiraz eller Chardonnay 2011 

Pr. ltr. 43,32. 

SPAR 69.90

En blød, fyldig og delikat 
krydret rødvin. 

BEDSTE KØB I EKSTRA BLADET 27. oktober  2012 

5 stjerner i Ekstra Bladet

Liter pris v/3 fl . 61,78Literter pLiter priLiter priiLiter prier pripriris v/s v/s v/3 fls v/3 fl .s v/3 fl .s v/3 fl .v/3 fl . 61 7877861,7861,7861,7861,7

IL PASSERO

Ta´ 3 flasker
Vino Rosso D'Italia

Pr. ltr. 61,78 v/køb af 3 fl .  

GRATIS VINSMAGNING
Lørdag 23/2 kl. 12 til 16
Lørdag 23/2 har vi besøg GOBIvins 
vin og madekspert Jørn Larsen, 
der vil skænke ud af en række 
vine fra
GOBIvin.  SPAR 100.85

Dr. Loosen Dr. L. 2011

Jean Baptiste Adam
Riesling Alsace

Liter pris v/3 fl . 61,78Liter prLiter priLLiter priLiter prier priipris vs v/s v/3 fl .s v/3 s v/3 fl .s v/3 fl . 6666//3 fl/3 fl 7861 7861 7861,7861,7861,7

RIESLING 2011

Ta´ 2 flasker
Dr. Loosen eller Adam

Pr. ltr. 80,00 v/køb af 2 fl .  Liter pris v/3 fl . 61,78LitLiter priLiter priLiter prir pri /s v/s v/3 fls v/3 fl .s v/3 fl .s v/3 fl .v/3 fl . 61 7861 787861,7861,7861,78

Rouge 2009 
eller Rosé 2011
Ta´ 3 flasker

Pr. ltr. 70,67 v/køb af 3 fl .  

Château de Marsan Bordeaux
5 stjerner i Berlingske Tidende

UGENS
VIN

Uge  35 2012

Anmeldelserne gælder Rouge 2009
6 stjerner hos Finansbureauet

5 glas i Politiken

SPAR 125.85

SPAR 39.00

SPAR 20.00

Nygade 10-12, 6300 Gråsten
tlf. 74 65 10 19 – Slagter direkte tlf. 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Man-Søn 8.00-20.00

1/2 KG.

1995

KUN FREDAG
Bland selv slik

Frisk hakket Oksekød
8-12 % Fedt

Tingleff 
Bønnekaff e

Zendium 
Tandpasta
6 var.

Creme
stang

Bamseline 
Skyllemiddel
5 var.

2X75 ML.

2000
SPAR KR. 995

100 GR. KUN

695
1,5 LTR.

1495
SPAR KR. 1200

CA. 300 GR.

1500
SPAR KR. 2000

500 GR.

3995
SPAR KR. 895

NYBAGT
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DIETERDAT - idé | foto | web | gra� sk: Slotsgade 1,1 | 6300 Gråsten 
Tlf. 2671  8619 | post@dieterdat.dk | www.dieterdat.dk

idé | foto | web | grafisk

ÅBNINGSRECEPTION
Fredag den 1. marts

åbner jeg frisørsalonen

”HUSET’S FRISØR”
Hvedemarken 1 i Rinkenæs

Det vil glæde mig at se familie og venner, gamle og
nye kunder samt naboer til reception fra kl. 15.00 – 17.00

ÅBNINGSTIDER
ULIGE UGER
mandag - torsdag ....................kl. 9.00 – 15.30
Fredag ......................................kl. 9.00 – 18.00
Lørdag ...........................................efter aftale
LIGE UGER
mandag tirsdag torsdag ......... kl. 9.00 – 17.30
Onsdag .................................... kl. 9.00 – 20.00
Fredag ......................................kl. 9.00 – 18.00
Lørdag ...........................................efter aftale
Huset’s Frisør
v. Karina Hansen ∙ Tlf. 64 68 24 74
Hvedemarken 1 ∙ Rinkenæs ∙ 6300 Gråsten

PRISER
Herreklip ................. kr. 225,-
Dameklip .................. kr. 285,-
Børn 3- 10 år ............. kr. 169,-

ÅBNINGSTILBUD
Jeg giver 15% på alle 

klipninger i hele 
marts måned Book en 

tid allerede 
nu!

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten
80

60
59

God vin på hylden i EuroSpar
Af Søren Gülck

EuroSpar i Gråsten har 
atter fået kvalitetsvin 
fra Gobi Vine på 
hylderne.

Vinene forsvandt i efteråret, 
da dagligvarebutikken 
skiftede fra SuperBest til 
EuroSpar.

SuperBest-kæden var 
eneforhandler af Gobi Vine 
i Danmark. I takt med at 
en stor del af kædebutik-
kerne i SuperBest overgik 
til Spar Danmark, gled 

også de kendte kvalitetsvine 
fra Gobi ud af butikkerne, 
fortæller købmand Jan 
Andersen, EuroSpar i 
Gråsten.

De lokale vinkendere har 
siden efterlyst de gode vine 
fra Gobi.

- Derfor har vi ar-
bejdet hårdt på at få 

forhandlingen tilbage, siger 
Jan Andersen, som glæder 
sig over, at vinen er kom-
met tilbage på hylderne.

Vi har mærket vinene, så 
kunderne nemt kan finde 
dem. På hylderne er vinene 
opdelt i deres oprindelses-
lands vindistrikter, forkla-
rer Jan Andersen. 

Købmand Jan Andersen, EuroSpar i Gråsten, glæder sig over atter at have kvalitetsvine fra Gobi på hylderne. Foto Søren Gülck 

BOG
Vær med når...

06/02/13   10.27

starter
onsdag

den 27. feb.
kl. 7.00

06/02/13   10.27

UDSALG

www.bogerogpapir.dk  41

BOGBOGBOGUDSALGUDSALGUDSALG
Starter
onsdagden 27. feb.kl. 7.00

Knivens æg9995
SPAR 250,-

NU KUN

4995
SPAR 250,-

�

Afl everes i din lokale Bøger & papir eller på bogerogpapir.dk

        JA TAK, MELD MIG TIL AT MODTAGE NYHEDSMAIL FRA BØGER & PAPIR

NAVN:

E-MAIL:

POSTNR. OG BY:
FORTRUKNE BUTIK: 

������

JA TAK, MELD MIG TIL AT MODTAGE NYHEDSMAIL FRA BØGER & PAPIR

VIND EN LYKKEPOSE MED BØGER
Hitler

14995
SPAR 350,-

BOP Bogudsalg 2013.indd   41

06/02/13   10.27GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten

Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@bogpost.dk
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TRIP TRAP TRÆ PLEJEPRODUKTER 
TIL VANVITTIGE PRISER

3 RASKE DAGE I BYGMA GRÅSTEN
TORSDAG / FREDAG OG LØRDAG

Trælast
Hverdage: 
7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 
7:00-17:30

TRIP TRAP PANELHVID
EXTRA HVID

4,5 ltr.
vejl. 449,95

TRIP TRAP 
MØBELOLIE

400 ML. SPRAY

farve natur eller teak 
vejl. op til 189,95

Nogle af produkterne i annoncen for� ndes kun i begrænset antal
Der kan ikke reserveres varer 

Tilbudene gælder kun torsdag - fredag
og lørdag den 21. - 22. samt 23. februar

NU KUN

18995

spar 260,-

NU KUN

6995

spar 120,-

PAKKE 
MED 2 STK

BEGRÆNSET ANTAL

BEMÆRK 4,5 LTR
BEGRÆNSET ANTAL 

ØVRIGE TRIP TRAP PLEJEPRODUKTER
TORSDAG - FREDAG SAMT LØRDAG 

TRÆRENS
NATURSÆBE
TRÆGULV OLIE
MØBELMALING
BIVOKS
HAVE MØBEL OLIE
MV. 25%

RABAT

Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

6400 Sønderborg 
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag 9.00 - 12.00

 MS 251 
God driftsøkonomi pga. lavt brændstofforbrug
Nem og enkel at vedligeholde
God mod dig og miljøet
Nem at tanke
og helt uden værktøj
Førpris kr. 3695,-

 KOMPLET 
SIKKERHEDSSÆT
Overalls
Hjelm
Støvler
Normalpris
kr 2795,-

 MS 170D 
En handy model til nybegynderen. Velegnet til 
brændesavning, byggearbejde
med træ og fælding
af mindre træer
op til 30 cm i diameter
Førpris kr. 1795,-

SKAL DU SAVE TRÆ
SÅ GØR DET MED  

SPAR
700,-

1995,-

SPAR
800,-

÷15%

HER & NU

2995,-
HER & NU

1595,-

SPAR
200,-

KÆDEOLIE
5 ltr.

FILESÆT

÷15%

Fastelavn på kroen
Med omkring et halvt 
hundrede deltagere fejrede 
Doris Pørksen Schmidt på 
Den Gamle Kro i Gråsten 
for 3. år i træk fastelavn 

med tøndeslagning samt 
servering af kaffe med 
fastelavnsboller.

Tøndeslagningen blev af 
både børn og voksne udført 

med stor iver og spænding 
om, hvem der ville slå det 
sidste slag. 

 Foto Søren Gülck

Statoil
Hos Statoil i Gråsten vil 
man fortsat sælge brød fra 
Lagkagehuset. Det oplyser 
Søren Nielsen.

Lagkagehuset starter 
1. marts brødudsalg fra 
SuperBrugsen i Gråsten. 
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Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen 
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende 
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.

10
04

12

Tilmelding til Gråsten Avis Bov Avis tlf. 2116 0683
Beløbet bedes indsat på reg. nr. 5953 0008444120

Operatur
til Kiel

Don Giovanni
Don Giovanni er operaen over alle operaer. Det er historien om den legendariske 

kvindebedårer Don Juan som - sammen med sin tjener Leporello - kaster 
sig ud i alle slags eventyr med det ene formål at erobre kvindehjerter.

Operaen blev førstegangs opført i Prag i 1787.
Pris 495 kroner, som incl. operabillet, buskørsel, vin og sandwich.

Forestillingen starter kl. 19.30.

Lørdag den 13. april 
2013

AFGANG FRA
Ahlmannsparken i Gråsten

kl. 17.00
P-Pladsen ved Kruså Bankocenter 

kl. 17.15

Kom med til operaen i Kiel
og oplev 

Wolfgang Amadeus Mozart

BovAvis

HUS UDLEJES I ALNOR
Hus på 99 kvm. med udhus og carport 

udlejes i Alnor pr. den 1. maj 2013
Husleje pr. md. 4300 plus forbrug.

Opvarmning naturgas plus brændeovn.

Ingen husdyr.

HENVENDELSE 2172 6640

LEJLIGHED, SLOTSBAKKEN
3 vær. 86 kvm i Gråsten.

kr. 3.950 + forbrug.
Dep. 3 mdr leje, ledig straks

Se mere på: www.felsted-radio.dk
under lejligheder.

TLF: 74 68 60 66

LEJLIGHED VESTER SOTTRUP
Ledig lejlighed på Lindevej 2 i Vester Sottrup udlejes.

Lejligheden ligger på 1. sal og er på ca. 85 kvm.

Mdr. husleje 4500,- inkl. lys og varme.
Ingen husdyr

HENVENDELSE 74 68 02 06

LEJLIGHED I GRÅSTEN
Lejlighed på 75 m² udlejes til moden, rolig lejer.
Ingen husdyr. Den er klar til ind� ytning 1. maj.

Husleje 3.300 kr. + varme.

HENVENDELSE TLF. 7465 0498

Opslår lejligheden Engparken 11 st. tv. 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.05.13

Det er en 3 værelses etagelejlighed på 77 m2.

Indskuddet er kr. 16.630,00
Boligafgiften kr. 3.586,00 

a’conto varme kr. 750,00
og antenne kr. 110,00

Der kræves medlemskab af Gråsten Andelsboligforening, 
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig, 
skal medlemmer være optaget på venteliste, 
senest ved ansøgningsfristens udløb. 

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax- 653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk

Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15 - 17

Opslår lejligheden Engparken 11 st. tv. 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.05.13

Det er en 3 værelses etagelejlighed på 77 m2.

Indskuddet er kr. 16.630,00
Boligafgiften kr. 3.586,00 

a’conto varme kr. 750,00
og antenne kr. 110,00

Der kræves medlemskab af Gråsten Andelsboligforening, 
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig, 
skal medlemmer være optaget på venteliste, 
senest ved ansøgningsfristens udløb. 

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax- 653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk

Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15 - 17

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting
Afhentning og udbringning efter aftale
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

RESTSALG SOLCELLE 
LAMPER

SÆT  MED 4 STK 
vejl. kr. 149,95

NU KUN

3995

spar 110,-

Tilbudene gælder fra torsdag den 21. februar.
Begrænset antal.

RESTSALG
RESTSALG

16 SÆT 
PÅ LAGER

SÆT  MED 2 STK 
vejl. kr. 99,95

NU KUN

1895

spar 81,-

20 SÆT 
PÅ LAGER

RESTSALG

RELAX SHOE

BLIV KLÆDT PÅ FOR FÅ PENGE

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

Personlig vejledning og service

Gælder dog ikke Ilse Jacobsen all weather coats, 
boots, bælter, tasker, tørklæder, strømper og smykker 

samt nye og i forvejen nedsatte varer

KR.500,-
3 DELE

STORT
FRASORTERET

UDVALG I
STØVLER OG SKO

÷50%

UANSET
FØRPRIS

Fredensgade 4 2. tv., 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.03.2013

Det er en 2 værelses etagelejlighed på 57 m2.

Indskuddet er kr. 12.310,00
Boligafgiften kr. 3.203,00 

antenne kr. 110,00

El, varme og vand afregnes direkte
til forsyningsselskaberne.

Der kræves medlemskab af Gråsten Andelsboligforening, 
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig, 
skal medlemmer være optaget på venteliste, 
senest ved ansøgningsfristens udløb. 

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax- 653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk

Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15 - 17

Da danskerne 
blev kristne
Dansk-tysk Venskabs-
fo re ning for kirkeligt 
Sam arbej de indbyder til 
foredrag, generalforsamling 
og hyggeligt samvær på 
Förde-Schule torsdag den 
28. februar kl. 19.00. 

Sognepræst Niels Refskou 
har i mange år beskæftiget 
sig indgående med tiden 
omkring kristendommens 
indførelse i Danmark om-
kring år 950.

Denne aften vil Niels 
Refskou fortælle forsam-
lingen om en spændende 

periode i danmarkshisto-
rien og komme ind på de 

mange nye opdagelser som 
i disse år gøres herom.

Efter foredraget er 
der generalforsamling i 
foreningen. 

RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Kl. 7.00-20.00 Alle dage

Bedste 
skole
Gråsten Landbrugsskole 
kan for 3. år i træk kalde 
sig Danmarks bedste er-
hvervsskole. Resultatet er 
baseret på besvarelser fra 
omkring 30.000 elever.
Gråsten Landbrugsskole 
oplever for den det største 
elevtal nogensinde. 
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Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf.   74 65 40 60
Bil.   51 26 65 99

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

Skovbøl El-Service
v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Gråstenvej 38 • Felsted
Tlf.: 7468 6066
www.felsted-radio.dk

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Solbakken 2, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

✔tele & EDB  ✔tyverialarmer
til industri, erhverv og private!
-Ring 74 65 18 40, døgnvagt

Fredensgade 14 . 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 18 40 . info@lunddal-el.dk
Tværgade 4 . 6330 Padborg . Tlf. 74 67 18 88 . info@lunddal-el.dk

Problemer Padb  25/02/11  9:37  Side 2

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

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, 
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt 

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk

Sundsnæs 2 6300 Gråsten Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Slotsgade 1, 1. sal
6300 Gråsten
Mobil 29 89 56 04
www.chregnskab.dk

Conny Hansen
Mobil: 29 89 56 04
ch@chregnskab.dk

SG Foto Gråsten
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Bred VVS A/S                     CVR 24 21 04 99  

Kruså  ·  Gråsten  ·  Holbøl  ·  Als  ·  Aabenraa
Skrænten 22 · 6340 Kruså · Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk 

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 20 15 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

Udnyt CO2 tilskud
på kr. 24,92 pr. kvm

til hulmursisolering nu.
Et godt sted at spare
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Vi afholder vores

FOrÅrsFest 2013
Lørdag den 9. marts kl. 13.00 – 18.00

i Ahlmannsparken

Menuen til Forårsfesten er fastsat til:
Klar suppe med mel- og kødboller,
Oksekød/kartofl er/sursød sovs m.v.

Citronfromage til dessert.
Kaff e med hjemmebagte småkager.

Drikkevarer kan købes til favorable priser.

Musik til underholdning/dans ved musiker
”jens Musik, uge”
Deltagerpris Kr. 125,-

Tilmelding til formand
Aase Christensen, tlf. 74 65 18 09, næstformand
Karin Margrethe Sørensen, tlf. 74 65 04 48 eller
Kasserer Annemi Christesen, tlf 74 65 05 57

Senest den 3. marts 2013

Vi får besøg af
”senIOrsHOP”

som kommer med nye kollektioner i dame- og herretøj.
Der vil være mulighed for at gøre en god handel til en 

fornuftig pris

tirsdag den 5. marts kl. 10.00
i Ahlmannsparken

Alle er velkommen
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

HusK

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.30 
på Rinkenæs Brandstation

NB: Der må IKKE parkeres foran portene!
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være formanden skriftligt 
i hænde senest 8 dage før mødet.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen.
Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne:
Gunnar Jepsen og Peter Bo Christiansen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Efter tur afgår Jørgen Andersen.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen
Socialdemokraterne i

Broager, Gråsten og Sundeved
afholder

Generalforsamling
Mandag den 25. februar kl. 19.00

i Adsbøl Klubhus
HUSK tilmelding til spisning kl. 18.00

Tilmelding kan ske til Jane Steg tlf.: 7465 2567 
eller på e-mail jane@esteg.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen i BGS

GENERALFORSAMLING 
I RØDE KORS, GRÅSTEN

Der indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling i Røde Kors, Gråsten

Onsdag den 20. marts kl. 18.00
på Benniksgaard Golfrestaurant

Sejrsvej 109 Rinkenæs, 6300 Gråsten
Dagsorden i� g. vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, 
skal a� everes skriftligt til formanden 

senest 10 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen indledes med et 

lettere traktement kl. 18.00. 
Efter generalforsamlingen serveres kaffe.

 Niels Baarvig, Regional Udviklingskonsulent hos 
Røde Kors, vil efter kaffen fortælle om Røde Kors 

primære fokusområder i 2013 – både globalt og nationalt 
Vi gør opmærksom på, at både medlemmer og 
frivillige har adgang til generalforsamlingen, dog 
med den begrænsning, at frivillige som ikke er 
medlemmer ikke har stemmeret - kun taleret.

Af hensyn til traktementet beder vi om 
tilmelding til vor sekretær, Anne-Mette Rathsach 
på telefon 2977 0392, senest den 15. marts 2013.

LOPPEMARKED
HOS BODIL & ERIK

på Tummelsbjerg 2, Gråsten

Fra fredag den 22. februar til
Søndag den 3. marts kl. 10-17

Tlf. 51 36 35 40

Kom og gør en god handel

På cykel i 
New Zealand
Gråsten Ældreklub invite-
rer onsdag den 27. februar 
til et lysbilledforedrag med 
Astrid og Kaj Kristensen. 
De har kaldt foredraget 

”New Zealand rundt på 
cykel.”

Mødet holdes i 
Ahlmannsparkens cafeteria 
og begynder kl. 14.45 til 
16.30. 

70 mødte op for at 
høre om egnsspil
Af Søren Gülck

Interessen for at med-
virke i sommeren egns-
spil om ”Revolutionen 
på Als” er stor. Søndag 
mødte godt 70 per-
soner op til det første 
informationsmøde på 
Det Lille Teater.

Egnspillet er skrevet af 
forfatteren Kaj Nissen fra 
Sønderhav og får præmiere 
den 14. juni.

Instruktør er skuespiller 
Ulver Skuli Abildgaard, 
der er udannet på Odense 
Teater. Han har medvirket 
i komedieserien ”Hjem 
til fem” og Bryggeren. 

Derudover han være 
tilknyttet forskellige teater-
huse, deriblandt også Det 
kgl. Teater.

Formand for Det Lille 
Teater, Ole Gaul Nilum, 
er meget tilfreds med den 
store interesse.

Det er især glædeligt at så 

mange nye ansigter er med, 
siger Ole Gaul Nilum.

Manuskriptet er knap nok 
færdigskrevet. Der mangler 
de sidste detaljer.

Vi ville gerne se, hvor 
mange skuespillere, vi 
faktisk kan råde over, siger 
forfatteren Kaj Nissen.

Egnspillet bliver stort.
- Der bliver masser af 

sang, musik, drama og 
folklore, lover instruktør 
Ulver Skuli Abildgaard, 
der glæder sig til at komme 
i gang, siger Ulver Skuli 
Abildgaard, som flytter fra 
Helsingør til Gråsten i april 
for at kunne beskæftige 
sig med egnsspillet på fuld 
tid. 

Interessen for at medvirke i 
egnsspillet var overvældende 
stor. Til venstre ses instruktø-
ren Ulver Skuli Abildgaard i 
samtale med forfatteren Kaj 
Nissen. Foto Søren Gülck

Fin sangdag
Gråsten Ældreklub 
og Gråsten-Adsbøl 
Menighedsråd havde en 
fantastisk dejlig eftermid-
dag i Ahlmannsparken 
sammen med forfatteren 
Jens Rosendal fra Ballum.

Rigtig mange havde valgt 
at komme. Arrangørerne 
måtte finde ekstra stole og 
kopper frem, men det lyk-
kedes at få en plads til alle.

Jens Rosendal havde kaldt 

sit foredrag ”Syng for livet.” 
Hans måde at fortælle om, 
hvordan han fandt teksten 
til sine sange var rigtig god, 
og forsamlingen lærte de 
nye sange, der var kommet 
med i sidste udgave af 
Højskolesangbogen.

Gråsten Landbrugsskole 
var så venlige at låne 
den sidste udgave af 
Højskolesangbogen. 
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
  ........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller 
afl everes i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

TILLYKKE

GRåSTEN SLOTSKIRKE 
Søndag den 24. februar kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBøL KIRKE
Søndag den 24. februar Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard og kl. 16.00
Gudstjeneste på tysk ved Sylvia Laue

FELSTED KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 9.00 ved Povl Callesen

EGERNSUND KIRKE 
Søndag den 24. februar kl. 16.00 ved Agnete Raahuge

KVÆRS KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 9.30 ved Jan Unold

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.30 

ved Marianne østergård

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.00 Tysk gudstjeneste 

kl. 19.00 Meditationsgudstjeneste 
ved Eva Wiwe Løbner

NyBøL KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.00 

ved ved Lorenz P. Christensen

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.30 

ved Vibeke von Oldenburg 
Konfirmand-gudstjeneste i Lysabild, 

kl. 19.00 Vi kører med bus dertil.
Onsdag den 27. februar. åben kirke kl. 19.00-20.30 
Aftensang kl. 19.30 ved organist Kirsten Warnecke

ULLERUP KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 9.00 

ved Lorenz P. Christensen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 9.45 

Åben kirke ved Povl Callesen

TySKE GUDSTJENESTER
Søndag den 17. februar kl. 16.00

Gudstjeneste på tysk ved Sylvia Laue

Gudstjenester

Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs 
WWW.KVAERS-KRO.DK 

NYT – NYT – NYT
Grøntsager og stavgang 

seniorgryden II
Torsdag den 28. februar

og derefter torsdag i ulige uger.
Kl. 17 - ca. 21 i Gråsten Skoles skolekøkken.

Vi laver en let opvarmning (stave udleveres gratis) under 
kyndig instruktør fra DAI, og derefter går vi stille og roligt ud 
omkring skolen og Ahlmannsparken og drøfter situationen. 

Så går vi i skolekøkkenet, hvor vi laver vores sunde kost med 
nye og rigtig spændende grøntsager, som vi har bestemt 

gangen før. Derefter spiser og hygger vi os sammen.

Der vil undervejs i sæsonen komme forskellige personer 
og fortælle om mad. Diætist – kok – madekspert o.a.

Pris for maden vil være det råvarerne har kostet - ca. 40 – 50 kr.

TILMELDING omgående senest den 21. februar til
Sonja Stender, tlf. 74 65 15 05/27 30 89 89 eller

Orla Kulby, tlf. 74 67 82 76/21 22 87 76 
og Lis Hohwü, tlf. 21 60 00 17

Ingen forudsætninger for deltagelse, blot 
godt humør. Begrænset deltagerantal.

Der er få pladser på Seniorgryden I i lige uger.

Gråsten

Hej Oldemor
Rigtig hjertelig tillykke med 

din 90 års fødselsdag.
Vi håber du får en god dag.
Der er åbent hus på dagen 

på Lærkevej 26 i Nybøl 
Kærlig hilsen Benedicte, Christian, 

Emilia, Felix, Frederik, Johan og Oscar.

Kære Kasper
Så er du ved at være så 

godt som fl yveklar.
Tillykke med de 20 år i søndags.

Alt held og lykke med 
fremtidsplanerne.

Kærligst
hele den pukkelryggede

�
SOGNECAFE

i kon� rmandstuen ved
Rinkenæs Korskirke

Tirsdag den 26. februar kl. 14.30

Kom og mød det nye Menighedsråd
Vi fortæller hvad vi laver.

Har du ideer til aktiviteter eller nye 
tiltag, så mød op.

Alle er hjertelig velkomne
Rinkenæs Menighedsråd

Fællesspisning
i Præstegården

Torsdag den 28.februar kl. 18.00
i Kværs præstegård

Der vil blive serveret en 2-rettes menu 
og efterfølgende en kop kaffe.

Hans Lenger vil komme og fortælle om 
Kværs og dens idrætsforening o.a.

Pris for deltagelse 30,- kr.

Der er mulighed for at købe drikkevare 
Husk tallerken, bestik, glas og kop.

Tilmelding til Anna Juhl Friedrichsen, tlf. 7465 9135 
eller Hanne Slothuus, tlf. 2465 9464

Senest tirsdag den 26. februar

Kværs Menighedsråd
afholder

Omgivet af stearinlys synger og spiller 
Maria Elizabeth stemningsfuldt sine egne sange

Fri entré
Gråsten-Adsbøl Menighedsråd

Lyskoncert med Maria Elizabeth
Fredag den 22. februar kl. 19.00 i Adsbøl kirke

�

Koncert til kyndelmisse

Hej Anette
Hjertelig tillykke

med din 20 års fødselsdag
den 25. februar.

Ønsker Bedstemor & Bedstefar 

Trafikuheld
En 86-årig mand fra 
Kværs døde søndag 
morgen, da han kørte galt 
på Søndertoft mellem 
Kværs og Tørsbøl. Han 

har sandsynligvis fået et 
ildebefindende.

Bilen kørte derefter ind i 
en have. Manden var død, 
da politi, ambulance og 
læge kom til stedet. 
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Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Gråsten 
Bedemandsforretning

Ikke med i folkekirken - borgerlig begravelse - andre religioner

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Inger Dorthea Christensens
begravelse.
Familien

Sognecafé i Rinkenæs
Af Gunnar Hattesen

Sognecafeen i konfir-
mandstuen i Rinkenæs 
tirsdag den 26. februar 
bliver lidt anderledes 
end sædvanligt.

Det nye menighedsråd 
inviterer nemlig til en efter-
middag, hvor formanden 
Flemming Hansen vil 
fortælle om arbejdet i det 
nye råd.

Flemming Hansen vil 
fortælle om de mange 
praktiske opgaver me-
nighedsrådet har, om 
arbejdsfordelingen mellem 
de enkelte medlemmer af 
rådet, og om de ideer og 
tanker, det nye råd har 
gjort sig i forbindelse med 
beslutningen om at stille op 
til menighedsrådet.

Udgangspunktet for det 
nye menighedsråd er, at 
forsøge at skabe nogle gode 

rammer for menigheden 
og et godt klima med 
positivt samarbejde for 
og med kirkens ansatte, 
siger Flemming Hansen og 
fortsætter:

- Vi vil gerne være med 
til at styrke samarbejdet i 
sognet ved at gøre kirken 
til et spændende, rart og 
naturligt sted at komme 
til og være i. Et sted hvor 
man føler sig velkommen 
og hjemme. Derfor lægger 

vi op til en eftermiddag, 
hvor alle kan komme med 
gode ideer til nye aktiviteter 
og tiltag i både kirke og 
konfirmandstue, siger 
Flemming Hansen.

Menighedsrådet håber 
også på, at kunne få lavet 
en liste over personer, der 
er interesseret i og har lyst 
til at hjælpe til ved enkelte 
arrangementer, f.eks. ved at 
bage til sognecaféen. 

†
Vores kære

Maren Margrethe Christensen (født Patsche)
*30. april 1921 Sønder Hostrup

er sovet ind efter et langt og godt liv
Gråsten, den 16. februar 2013

Birthe, Allan, Gurli, Jytte, Niels 
samt svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Bisættelsen fi nder sted fra Gråsten Slotskirke
Lørdag den 23. februar 2013 kl. 11.00

Dronning Margrethe på 
sommerophold i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Regentparret vil tradi-
tionen tro til sommer 
opholde sig nogle uger 
på Gråsten Slot.

Torsdag den 25. juli 
er der residensforlæg-
gelse, når Dronning 
Margrethe og Prins 
Henrik ankommer med 
kongeskibet Dannebrog til 
Sønderjylland for at tage på 
sommerophold på Gråsten 
Slot.

Også i år vil Dronningen 
samle en stor del af famili-
en på det hvide slot. Således 
vil børn, svigerbørn og 
børnebørn lægge vejen forbi 
Gråsten, ligesom Prinsesse 
Benedikte sædvanen tro 
også vil tilbringe 2 uger i 
slotsbyen.

Dronning Margrethe 
og Prins Henrik vil 25. 
juli ankomme til Torvet, 
hvor Sønderborg Byråd og 
hundredvis af mennesker 
vil byde Regentparret vel-
kommen til slotsbyen.

Dronningen og Prinsen 
bliver i Gråsten til ons-
dag den 7. august, hvor 
Regentparret fortsæt-
ter sommerferien på 
Chateau Cayx i Cahors i 
Sydfrankrig. 

Dronning Margrethe og 
Prins Henrik kommer til 
Gråsten den 25. juli. 
 Arkivfoto

Dødsfald
Johan P. L. Brynielsen, 
Kværs, er død, 86 år. 

Dødsfald
Kirsten Berit Knutz, 
Dalsmar Plejecenter, 
Rinkenæs, er død, 58 år. 

Gigthospital
Kong Christian X’s Gigt-
hospital i Gråsten modtog 
forleden 50 millioner kro-
ner fra Villum Fonden.

Gigtforeningen beslut-
tede sidste år at afsøge 

mulighederne for at flytte 
Gigthospitallet fra Gråsten 
til Sønderborg. Pengene fra 
Villum Fonden skal bruges 
til en eventuel flytning. 
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B r o a g e r

v/ Vivian Jessen Storegade 15
6310 Broager Tlf. 7444 0035 

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Mølmark 13 · 6310 Broager

www.ek-el.dk

Sydens sol i Broager

NU 2 nye 
solarier/ 
nye rør

Storegade 7 ∙ (Bag home) ∙ Broager

Tilbuddet gælder fra 
Torsdag den 21. februar til
Søndag den 24. februar

50% GRATIS SOL 
oveni dit køb, når du opgraderer dit solkort!

I like it!

Soltilbud 10,-

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb
Hele familiens massør

* Fysiurgisk Sportsmassage
(Læge- og Fysioterapeuteksamineret)

* Sportsakupunktur
* Sportsernæringskonsultation

Skeldevej 17, 6310 Broager Tlf.: 22 94 94 09
(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager) 

Usikker tid for tønderne
Af Søen Gülck

Solstrålen er navnet 
på en gruppe dag-
plejemødre, som 
forleden var samlet på 
Egernsund Skole for at 
hygge sig og slå katten 
af tønden.

Det blev til et par dejlige 

timer, hvor der blev grint 
og grædt og sunget traditi-
onsrige fastelavnssange.

Egernsund Skole har 
masser af plads at boltre sig 
på, men det er måske sidste 

gang, dagplejemødrene kan 
holde tøndeslagning på den 
nedlagte skole. 

Børnene var flot udklædte til 
tøndeslagningen i 
Egernsund.
 Foto Søren Gülck

Ole Nielsen ny brandkaptajn i 
Broager Frivillige Brandværn
Af Gunnar Hattesen

Broager Frivillige 
Brandværn har valgt 
Ole Nielsen som ny 
brandkaptajn. Han aflø-
ser Jesper Warnecke.

I sin sidste beretning 
nævnte Jesper Warnecke, 
at Broager Frivillige 
Brandværn blev kaldt ud i 
alt 31 gange i 2012, hvorfra 
de 15 udrykninger var ABA 
alarmer.

Der er 34 aktive 

brandmænd, som rykker 
ud til brand, forurening og 
færdselsulykker.

- Der har i de seneste år 
været en god tilgang af nye 
medlemmer. Gennemsnits 
alderen er nu på 38 år 
i et alders interval fra 
18 til 60 år, sagde den 
afgående brandkaptajn. 
3 brandmænd og 8 æres-
medlemmer er flyttet fra 
det nedlagte Skelde Friv. 
Brandværn til Broager.

Nyvalgt som bestyrel-
sesmedlem blev Rune 
Cordsen, mens Jacob Dall 
blev valgt som 1. suppleant, 
Allan Jensen som 2. sup-
pleant. Festudvalget består 
af Mathias Wortmann og 
Michael Petersen. Som 
delegerede til Sønderjysk 
stævne som i år skal afhol-
des i Rinkenæs blev Finn 
Jonasson og Ove Thaisen 
valgt.

Årstegn fik følgende: 

Hans Jørgen Mathiesen 20 
år, Christian Ahmling 5 år, 
Rune Cordsen 10 år, Allan 
Jensen 10 år, Hans Chr. 
Mikkelsen 25 år, Michael 
Petersen 20 år og Jesper 
Mouritsen 5 år.

Desuden fik Hans Chr. 
Mikkelsen tildelt æres 
medlemskabet og Jesper 
Warnecke blev valgt som 
årets kammerat for året 
2012. 

Der var årstegn til vice-
kaptajn Torben Nyby, Rune 
Cordsen, Allan Jensen, 
Christian Ahmling, Hans J. 
Mathisen, Michael Petersen 
og kaptajn Jesper Warnecke.
Hans Chr. Mikkelsen og 
Jesper Mouritsen var ikke til 
stede.

Campingplads er solgt
Gammelmark Strand 
Camping er blevet købt af 
Inge og Henning Tychsen 
fra Aabenraa. Det skriver 
JydskeVestkysten.

De nye ejere 

driver i forvejen Fjordlyst, 
Aabenraa City Camping, 
som de købte i 2003.

Campingpladsen gik kon-
kurs i januar med en gæld 
på 25 millioner kroner.

De nye ejere åbner cam-
pingpladsen til sæsonstart. 
Pladsen har omkring 100 
fastliggere.

Lørdag den 23. fe-
bruar holder de nye ejere 

af Gammelmark Strand 
Camping åbent hus, når 
interesserede campinggæ-
ster og lokale kl. 14-16 kan 
komme forbi til en snak og 
en kop kaffe. 
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Hardys VR
fra
Australien

Amo 
Hvede
Mel

Lambi husholdningspapir
3 køkkenruller
eller
6 toiletpapir

Smørrebrød Sprinklervæske
Kanelsnegle

Bakkedal

Dansk honning
fra lokal avler

Mør
Roastbeef

Omo 
Vaskemiddel

Okse medalion 
med bacon

Kyllinge overlår eller 
hele lår med rygben

Libresse Tena eller O.B. Buko 
smøreost

75 cl.

2900

2 kg.

13001500

6 stk.

10000
4 ltr.

2500
4 stk.

2000

250 gr.

1000

450 gr.

3295

Pr. ½ kg

4995

2000

600 gr.

7995

1,6 kg

2500

Fra

2000
250 gr.

1600

Spar 
15.25

Spar 
14.95

Flere 
varianter

Kan forudbestilles
tlf. 7344 1516

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder tirsdag den 19. februar
til og med lørdag den 23. februar 2013. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

B A G E R A F D E L I N G E ND E L I K A T E S S E N
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Tirsdag den 5. marts kl. 19.30 
på Degnegården i Broager

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsesberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen (Vedtægtsændringerne)
5. Indkomne forslag (Forslag skal 

skriftligt meddeles formanden 14 
dage før generalforsamlingen)

6. Valg af medlemmer og supleanter
7. Eventuelt

SuperBrugsen er efter generalforsamlingen 
vært ved et mindre traktement.

Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort 
i SuperBrugsens kiosk frem til den 2. marts 2013

Broager

General
forsamling

SKELDE GF
GYMNASTIKOPVISNING

Søndag den 10. marts kl. 10.30
i Adventure Efterskolens hal

Entre 20,00 kr. under 15 år GRATIS
Kl. 13.00 afslutning i Marina Fiskenæs badeland

Husk badetøj

SKELDE PETANQUE
Opstart Skelde Stadion
Onsdag den 3. april kl. 14.00

Evt. spørgsmål så ring til Paul Pomykala 7444 2486

For alle arrangementer gælder
at alle er velkommen

Skelde GF

Sognecafe
FREDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 14.30

Her er mit liv – Landsbylæge m.m. 
Niels Nørmark har været læge i Broager fra 1990 

indtil han solgte sin praksis i 2007. Forinden var han i 
10 år praktiserende læge i Løgumkloster. Nu arbejder 

Nørmark som ”genbrugslæge” rundt omkring: Sverige, 
Norge, Danmark og 4 ½ måned på Grønland.

Entré inkl. ka� e: 25 kr.

afholder den

Ordinære 
Generalforsamling
Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30
Sted: Broager Sognegård, Storegade 1, Broager

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er Poul Erik Nissen, 
Walther Jacobsen og Hermann Johannsen
(alle modtager genvalg)
På valg som suppleant er Alex Villadsen 
(modtager genvalg)

5. Budget for det kommende år fremlægges
6. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden 

skriftlig i hænde senest den 04. marts 2013 ) og 
a� everes på adressen Østergade 21 Broager

7. Eventuelt.

Med hensyn til et lille traktement efter generalforsamling 
ønskes tilmelding via mail kontor@broager-vandvaerk.dk 
eller pr. tlf. 7444 2107 senest den 19. marts

Broager Vandværk Vand er livets kilde / skån miljøet
Klik ind på vandværkets hjemmeside www.broager-vandvaerk.dk

Tøndeslagning i Broager

For 2. år i træk holdt 
Broager Frivillige Brandværn 
tøndeslagning på brandsta-
tionen. Masser af udklædte 
børn mødte op for at slå 
katten af tønden på de 4 
opstillede tønder. De voksne 
fornøjede sig også med at slå 
katten af tønden på 2 tønder.
 Foto Søren Gülck

Fastelavn i Egernsund Af Leif Møller Jensen

Egernsund Kirke holdt for-
leden fastelavnsgudstjeneste 
med Frederik Birkler.

Enkelte var mødt op i flot 
udklædning. Efter gudstje-
nesten skulle der slås katten 
af tønden, og det varede da 
heller ikke længe, før gulvet 
flød med lækkerier.

Der var kaffe og kager 
til alle, og inden børnene 
gik hjem fik de hver en 
godtepose. 

Børnene slog med køllen i 
Egernsund.
 Foto Leif Møller Jensen

Broacker Kindergarten holder åbent hus

MANDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 14-17
på Storegade 5 for forældre, børn

og alle interessede

Vi vil gerne vise vores 
nye kreative værksted

Bedste hilsener
Deutscher Kindergarten Broacker

ÅBENT HUS

Vi byder på en 
forfriskning

Genvalg i Egernsund
Af Leif Møller Jensen

På en velbesøgt general-
forsamling i Maritim 
Historisk Forening for 

Egernsund og Gråsten på 
Egernsund Skole var der 
genvalg af bestyrelsesmed-
lemmerne Helge Liberg, 
Nicolai Johannsen og Poul 

Erik Jørgensen. Bestyrelsen 
har herefter konstitueret sig 
med Herluf Sørensen som 
formand, næstformand 
blev Helge Liberg, kasserer 
blev Nicolai Johannsen, 
sekretær blev Lars Staal og 
menigt bestyrelsesmedlem 
blev Poul Erik Jørgensen.

Suppleant er Lass 
Andersen.

MHF blev startet i 2004 
med det formål at vække 
og nære interessen for 
områdets maritime historie. 
Foreningen har i dag 100 
medlemmer. 

Dødsfald
Ernst F. Dybe, Egernsund, 
er død, 86 år. 
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S u n d eve d

Højsvej 1, Sundeved
6400 Sønderborg

Telefon 33 68 53 81

JAGTAFTEN
Hyggelig jagtaften om jagt og foder, til vildtet og hunden

PROGRAM
DLF et kort indlæg om 
frøblandinger til vildt

Vitfoss indlæg om hundefoder

Bent Have indlæg om 
jagt i ind og udland

Torsdag den 28. februar 
kl. 19.00

Tilmelding senest
FREDAG DEN 22. FEBRUAR 2013

på telefon 33 68 53 81

Vi er vært for en 
let vildttapas fra 

Ballebro Færgekro og 
et godt glas rødvin

Forsamlingsgaarden 
har brug for folk
Af Gunnar Hattesen

Forsamlingsgaarden 
Sundeved i Vester 
Sottrup har brug for fri-
villige folk som melder 
sig til at gøre en indsats 
i både bygningsgruppen 
og aktivitetsgruppe.

Det oplyser formanden 
Arne Mandrup forud for 
den ordinære generalfor-
samling onsdag den 20. 
februar.

Vi håber, der vil møde 
mange interesserede op og 
bakke op om arbejdet

på Forsamlingsgaarden, 
siger Arne Mandrup.

Efter generalforsamlingen 
vil Gudmund Thomsen 
vise billeder fra sin rejse til 
Sydafrika.

Foreningen er vært ved et 
traktement. 

Sommersjov rykker 
frem til foråret
Af Gunnar Hattesen

Den traditionsrige og 
godt besøgte årlige 
aktivitetsdag og ring-
ridning i Vester Sottrup 
rykker som noget nyt i 
år frem til forårets lune 
dage.

Normalt har Sommersjov 

været afholdt lørdag i uge 
33, men for at prøve noget 
nyt rykkes den i år til lør-
dag den 25. maj.

Der vil være den sæd-
vanlige gode stemning, 
ringridning og deltagelse af 
områdets foreninger.

Festen har i år 10 års 
jubilæum.

- Derfor udvider vi 

Sommersjov med en fest i 
det åbne telt fredag aften 
den 24. maj. Her satser vi 
på en fest for det lidt yngre 
publikum.

Lørdag afholdes så den 
traditionsrige aften med 
spisning musik og dans i 
hallen, fortæller Marianne 
Kjær Nissen. 

 Arkivfoto

Irsk folkemusik
Forsamlingsgaarden 
Sundeved i Vester Sottrup 
danner fredag aften kl. 
20.00 rammen om en irsk 
aften under titlen ”Almost 
Irish”.

Aftenen byder på irske 
og skotske sange om dyb 
kærlighed, drikkeviser, 
sange om konge, krig og 
fædreland, sange fra havet 
og instrumentalmusik.

Sangene bliver flet-
tet sammen af 4 unge 
folkemusikere.

Det er 
Forsamlingsgaarden, som 
står for koncerten. 

Generalforsamling i BNS
Fodboldklubben BNS 
holder generalforsamling 
mandag den 25. februar kl. 
19.00 i det nye klubhus ved 
Sundevedhallen i Vester 
Sottrup.

Der er 3 medlemmer 
på valg til bestyrelsen. 
Det er kasserer Ole Falck 
Sørensen, formand for 
ungdomsudvalget Kenneth 
Steger Sølund og formand 

for dommerudvalget Helge 
Fynsk. De er alle villige til 
genvalg. 
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Ritter Trim
v/ Ove Ritter

Lundsgårdsvej 18, Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 46 86 25 · Mobil 40 21 86 24
www.rittertrim.dk

Scootere El-cykler

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

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

Kom og Hør Markusevangeliet Live

Markusevangeliet 
bliver gengivet

af Klaus Højgaard Lauersen
i Nybøl Kirke den 26. februar kl. 19.00

Sidste år hørte vi ham gengive 
Filipperbrevet, og nu har han han 

fået lært sig Markusevangeliet 
uden ad, som sikkert er mindst 

lige så spændende at høre.

I/S Vester Sottrup Vandværk
afholder

Ordinær
Generalforsamling
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.30

på Forsamlingsgaarden Sundeved
med dagsorden ifølge vedtægterne.

Telefonisk tilmelding udbedes senest
den 8. marts 2013 på tlf. 7442 1589.

Årsrapporten for 2012 kan inden generalforsamlingen 
ses på www.vestersottrup-vand.dk eller rekvireres 

hos vandværkets kasserer Mogens Knudsen, 
tlf. 7442 1589, aften tlf. 7446 7864.

Bestyrelsen

90 år
Sofie Alsing, Lærkevej 26, 
Nybøl, fylder onsdag den 
20. februar 90 år. 

Ny undermester
Poul Werge, Vester Sottrup, 
er blevet valgt som ny un-
dermester i Sønderjyllands 
ældste Odd Fellow loge, 
den 103 år gamle ”Hertha” 
i Sønderborg. Ny leder 
med titel af overmester 

blev Ebbe Frederiksen, 
Asserballeskov.

Den ny ledelse vil blive 
indsat i embedet ved en 
højtidelighed i Odd Fellow-
bygningen i Sønderborg 
den 15. april. 

Øster Sottrup Vandværk
afholder

Generalforsamling
Onsdag den 27. februar kl. 19.30 

på Forsamlingsgaarden Sundeved 
i Vester Sottrup

Dagsordenen ifølge vedtægterne
Bestyrelen

Glat føre
En bilist kørte forleden 
i grøften på den glatte 
Broagervej i Nybøl. Der var 
ingen personskade. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I SUNDEVED KULTURELLE 
AKTIVITETSFORENING

TORSDAG DEN 7. MARTS 2013 KL. 19.00
I RIDESKOLENS CEFETERIA.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Afl æggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Behandling af forslag, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af medlem mer til foreningens bestyrelse.
6. Valg af suppleanter til bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Forslag til generalforsamlingen afl everes til formanden 
Finn Kublick, Gammel Landevej 27, Sdb, eller sendes 

til Email: Kublick@jubii.dk senest 8 dage før mødet

Tilmelding: Da Sommersjov i Sottrup er vært med noget let 
til ganen, er tilmelding nødvendig senest 8 dage før
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i Sottrup
Opstartsmøde på rideskolen

Som noget nyt er Sommersjov i Sottrup i år rykket 
frem til foråret og holdes 

Lørdag d. 25 Maj. 
Som altid holder vi opstartsmøde for alle foreninger
og frivillige der ønsker at hjælpe til og være med. 

I år slår vi to fluer med et smæk og 
afholder generalforsamling samme tidspunkt.

Vi mødes i rideskolens lokaler 

torsdag d. 7. marts kl. 19.00
Vel mødt - bestyrelsen

Hjemme igen
Det er provst emeritus 
Lorenz P. Christensen, 
som på søndag prædiker to 
steder på Sundeved.

For de morgenfriske er 
der gudstjeneste kl. 9.00 i 
Ullerup Kirke og kl. 10.00 

holder han gudstjeneste i 
Nybøl Kirke.

Lorenz P. Christensen er 
en munter og slagfærdig 
prædikant, og gik i 2007 
på pension som provst og 
sognepræst i Sottrup. 

Nydambåden bliver 
færdig til tiden
Af Gunnar Hattesen

For tiden har bådbyg-
gere travlt med at fær-
digbygge Nydambåden, 
så den står klar til den 
17. august, når den 
skal ud på sin jomfru 
sejllads.

I august er det 150 år siden, 
Nydambåden blev fundet 
i Nydam-Mose ved Øster 
Sottrup. Det skete et år før 
krigen i 1864.

Egetræsbåden blev en 
del af den daværende 
Flensborgsamling, men 
båden kom efter, at 
Danmark måtte give afkald 

på hertugdømmet Slesvig, 
til Kiel og senere via Mölin 
til dens nuværende plads i 
Nydamshallen ved siden af 
Gottorp Slot i Slesvig.

Det runde jubilæum 
markeres med en stor 
jubilæumsudstilling på 
hallens 700 kvadratmeter. 
Nydamselskabet fra 
Sottrupskov deltager i 
festlighederne.

Nydambåden blev lagt 
ned i mosen som krigsbyt-
te. Båden er fra år 330. 

I Sottrupskov bygges en tro 
kopi af Nydambåden, og den 
skal søsættes den 17. august.

 Foto Jimmy Christensen

Dressurstævne i Sottrup
Sundeved Rideklub er i 
weekenden 1.-3 marts vært 
for klubbens landsstævne. 
Her vil nogle af landet 
allerbedste dressurryttere 
mødes.

Der bliver afviklet en 
afdeling af Ecco Junior & 
Young Rider Cup, samt 

U25-klasser og da er der 
nogle af landets allerbedste 
unge ryttere, der møder til 
start i Sundeved.

Ecco Cup’en er oprettet 
for at fremme den danske 
ungdoms elite inden for 
dressursporten, således at 
ekvipagerne får mulighed 

for at dygtiggøre sig til at 
konkurrere på internatio-
nalt niveau. 

Det er en meget 

prestigefyldt konkurrence, 
hvor de unge samt garvede 
ryttere vil ride deres bedste 
i denne weekend.

Det er gratis hele 
weekenden. 
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Hørt i byen
Herman Quorp i Rin-
kenæs var i vinterferien 
et par dage i Harzen for 
at planlægge sommerens 
ferie for medlemmer 
af Gråsten og Omegns 
Pensionistforening. 

De to U17 fodboldspil-
lere fra Gråsten, Nikolaj 
Schou og Simon Ander-
sen, var i vinterferien på 
træningslejr i Tyrkiet, 
hvor de boede og træ-
nede ved siden af flere 
superligahold. Turen var 
med FC Sønderborgs 
divisionshold. Det lykke-
des blandt andet holdet 
at spille 1-1 i en træ-
ningskamp imod Basel. 
Cheftræner for holdet 
er tidligere senior første-
holdstræner i Gråsten, 
Rasmus Ringgaard, som 
pudsigt nok i Gråsten 
nåede at være træner 
for Nikolajs far, Klaus 
Schou.

Jens Schultz fra Kværs 
vandt skatturneringen 
Sønderborg Open med 
2.942 point og 2.500 
kroner rigere. Der deltog 
42 spillere. 

Gråsten Fjerkræ har 
indtil videre fået 2 ar-
bejdspladser ud af støt-
tekroner fra EU. Planen 
er, at de skal op på 5 
arbejdspladser.

Hver onsdag er der sam-
menkomst for beboerne 
på Bryggen i deres fæl-
leshus. 
Der bliver spillet lidt 
kort, strikket den ene 
trøje efter den anden, 
snakket, grint og druk-
ket kaffe. 
25 personer var samlet 
i onsdags til et foredrag 
om Bornholm før, under 
og efter krigen. 
Da foredraget var over-
stået, blev der serveret  
solæg, der blev skyllet 
behørigt ned. Det var 
Esther Knudsen der 
fortalte. Hun har boet 
hele sit liv på Bornholm, 
men er nu flyttet til 
Gråsten. 

Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999

Pasfoto på 3 minutter

Kværsgade 9-11, KværsTlf: 7465 9206 - Fax: 7465 9559 - Mail: info@kvaers-kro.dk

Fri levering ved mindst 12 personer. Emballagen returneres rengjort inden 5 dage eller lav en
aftale om afhentning. Bindende antal 7 dage før levering. Depositum for emballagen kr. 350,00.

Vinterbuffet
Leveres kun fra 22. december til 31. marts

9950Glaseret svinefilet, indisk marineret kyllingebryst og
kalvesteg på vintergrøntsager.

Dertil hvide kartofler og en kraftfuld skysauce.

www.kvaers-kro.dk

Giv mor en fridag
Hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Karbonade med stuvede ærter, gulerødder og kartofl er
Hver torsdag

Dansk bøf med bløde løg, sauce, kartofl er og rødbeder

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

 v/Bente & Kenneth Sonnichsen
Gl. Færgevej 38. Alnor. 6300 Gråsten
Tel. +45 74 65 12 68 Fax +45 74 65 37 74
www.alnorkro.dk · alnor.kro@get2net.dk

Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

 

Mandag den 27. maj - torsdag den 30. maj
Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i 

Gråsten kører vi med passende pauser til Jönkøping, 
hvor vi forventer at være sidst på dagen. 

Tirsdag den 28. maj kører vi videre til Stockholm, hvor vi 
skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. Der vil også 
blive tid til at gå på egen hånd og måske spise lidt frokost.
Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholm ś 

smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

Silja Line’s færger er helt fantastiske. Der er mulighed for at 
nyde en lille ting på en af de mange små listige steder, shoppe 

i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

Om aftenen er der arrangeret en overdådig buff et med øl, 
vin og vand - bagefter er der rig mulighed for at more sig.

Onsdag den 29. maj får vi skibets store morgenbord inden vi 
lægger til kaj i Helsinki - lige midt i byen. Her får vi en byrundtur, 
hvor vi skal se nogle af seværdighederne i Helsinki. Vi skal bl.a. se 
Sibelius Parken og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fj eldet.

Der bliver også lidt tid på egen hånd, eks. vis til et besøg i 
strøggaderne i Helsinki. Kl. 17,00 sejler vi mod Stockholm. 
Om aftenen er der igen kæmpebuff et ombord på Silja Line.

Torsdag den 30. maj skal vi nyde indsejlingen til Stockholm, en 
fl ere timer lang tur ind gennem skærgården, inden vi kl. 9.30 atter 

lægger til kaj i Stockholm og bussen kører mod Helsingborg og 
videre over Sjælland til vi er tilbage i Gråsten sidst på aftenen.

Prisen for turen er kr. 2995,- pr. person i dobbeltværelse
– enkeltværelsestillæg kr. 300,-

Tillæg for udvendig kahyt 120,- kr. pr. person

Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på 

Silja Line’s færger (samme kahyt hver vej), 1 x middag, 
2 x buff et m/øl, vin og vand på Silja Line, egen bus 
under hele turen, alle udfl ugter, rejselederbistand

Tilmelding til telefon
2116 0683

BovAvis

Gråsten fik sølv i billard
Af Søren Gülck

Jan Petersen fra Gråsten 
Billard Klub vandt lørdag 

en fornem sølvmedalje ved 
landsmesterskabet i 1-ban-
de carambole, som blev 
spillet i Ahlmannsparken.

Guldet gik til Jørgen 
Scheuer fra Ølstykke og 
bronzemedaljen fik Johny 
Sinnbeck fra Rosenholm. 

Jan Petersen (tv), Jørgen Scheuer og Johny Sinnbeck.

Gratis kursus i 
SmartPhones i Gråsten
Af Dorthe Ulstrup

”Fordi de har fået at 
vide af deres børn og 
børnebørn, at Smart
Phones, det er fremti
den. Og nu mangler de 
så et sted at gå hen for 
at finde ud af at bruge 
de her nye telefoner, 
som også kan gå på 
internettet”.
Så nemt kan det forklares, 
hvis man spørger N.V. 
Jensen om årsagen til 
Ældre Sagens nyeste kur-
sustilbud: Gratis kursus i 
SmartPhones.

Indtil nu har den ældre 
generation typisk haft en 
model bedste:

Altså en analog mobil-
telefon, som har meget få 
funktioner. Men i IT verde-
nen går tingene stærkt. Og 
mange ældre står overfor 
lige at have anskaffet sig, 
eller at skulle anskaffe sig, 

en SmartPhone. Men de 
har ikke selv den fornødne 
viden til at bruge telefonen 
optimalt. Det er der nu råd 
for i Ældre Sagen i Gråsten.

- Sammen med Sami El-
Hindi fra Telenor udbyder 
vi to kurser. Det første er 
allerede på mandag den 25. 
februar kl. 11.00-13.00 i 
IT Cafeen på biblioteket i 
Ahlmannsparken i Gråsten. 
Det næste kursus afholdes 
mandag den 11. marts 
samme tid og sted. Der 
serveres kaffe og kage til 
alle på begge kursusdage. 
Det er hverken et must at 
have en Smart Phone eller 
være kunde hos Telenor for 
at kunne deltage, fortæller 
Niels begejstret.

Hver mandag har Niels 
sin faste gang i Ældre 
Sagens IT Cafe sammen 
med en halv snes andre 
undervisere. Her kan alle 
slå vejen forbi, hvis de har 
spørgsmål til computer, 

mobiltelefon, iPad eller 
tablets. Og der er gode råd 
at hente.

- Mange ældre er jo berø-
ringsangste, men jeg plejer 
at sige, at her skal de altså 
bruge en hammer, hvis de 
vil ødelægge noget.

De kan højest få deres ap-
parat til at gå i stå, men så 
skal vi nok få skidtet op at 
køre igen. Det er jo derfor, 
vi er her, siger han.

Niels har været med i IT 
Cafeen lige siden Ældre 
Sagen startede tiltaget op i 
2010.

-Ja, jeg er jo en pensione-
ret Brüggen Capitain A.D. 
auser dienst årgang 1944. 
Og jeg kæfter jo op om, 
at jeg ikke er IT ekspert. 
Så kald mig IT specialist. 
Men jeg tror da, de andre 
har fundet ud af, at jeg kan 
løse det meste, understreger 
han. 
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SÆT DIT HUS TIL SALG NU OG VIND EN IPAD

www.estate.dk

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
6300@estate.dk

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Nedlagt Landbrug med 1,5 ha. Nedl. Landbrug

Tråsbøl
Bøghøjvej 2

Sagsnr. 160  

Ældre ejendom beliggende i
udkanten af Tråsbøl mellem
Gråsten og Aabenraa, der fremstår
med charmerende malede facader,
brosten som belægning foran
huset samt gl. staldbygning på 216
kvm. m.m.

495.000Pris:
25.000Udb.:

3.771Brt.:
3.817Nt.:

154/12 15.000 3/3 2 1847

UGENS
BOLIG

Hyggelig Andelsbolig Andelsbolig Gråsten
Dyrkobbelgård Allé 8

Sagsnr. 527  

Her får du en velindrettet og flot
andelsbolig med egen dejlige
blomsterhave og hyggelige
flisebelagt terrasse samt carport
med redskabsrum.
Andelsboligen er beliggende med
kort afstand til indkøbscenter,
bus/togstation, gode
fritidsaktiviteter til alle aldre samt
naturskønne omgivelser ved
Flensborg Fjord og Gråsten skov.

300.000Pris:
300.000Udb.:

4.990Brt.:
4.990Nt.:

100 1/2 1 2003
VELINDRETTET ANDELSBOLIG

NY PRIS

Panoramaudsigt til vandet Rækkehus Gråsten
Kystvej 45

Sagsnr. 584  

Her får du et rækkehus hvor du
med det samme, kan føle dig godt
tilpas og slappe af i særdeles
charmerende rammer med minimal
vedligeholdelse. Få en fantastisk
udsigt til vandet, som kan nydes
både fra stueplan og 1.sal.
Ejerlejligheden er velbeliggende på
lukket vej, og med kort afstand til
bl.a. bycentrum, gode
badestrande, smukke skovområder
og indkøbscenter.

1.975.000Pris:
100.000Udb.:

11.175Brt.:
10.559Nt.:

124 166 1/2 2 1999

Stor villa i dejlig kvarter i Gråsten 1- familieshus

Gråsten
Konkel 29

Sagsnr. 588  

Søger du et hjem til din familie der
kan rumme deres ønsker og behov,
så har vi det rette her. Et stort hus
med en perfekt beliggenhed i
Gråsten by, hvorfra du har
gåafstand til skole, børnehave,
indkøb i centrum samt natur mm.

1.595.000Pris:
80.000Udb.:

9.075Brt.:
8.129Nt.:

150/150 1.148 1/3 2 1975

Bo billigt i eget hus 1- familieshus

Frøslev
Vestergade 41

Sagsnr. 7405  

Huset fremstår i pæn stand med
nyere tag, vinduer og yderdøre.
Flot pudset facade og stor
baghave, som indbyder til hygge
og etablering af gode terrasser. Et
pænt renoveret hus, som er
præsentabel og indflytningklar.  

475.000Pris:
25.000Udb.:

3.008Brt.:
2.907Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.121/2.144

93 750 1/2 1 1958

Erhvervsejendom med lejlighed Bolig/erhverv

Bolderslev
Stadionvej 3A

Sagsnr. 7214  

Stor ejendom i Bolderslev, som
rummer mange muligheder.
Ejendommen har registeret 222 m2
erhvervsareal, samt er der en pæn
lejlighed på 1.sal på 134 m2.
Kontakt os for en fremvisning og
snak om dine muligheder.

839.000Pris:
45.000Udb.:

5.336Brt.:
5.268Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.555/3.820

134 408 1/2 2 1978

Ejendom med god udenomplads Nedl. landbrug

Tråsbøl
Tornhøjvej 30

Sagsnr. 243  

Søger du efter en ejendom med
god udenomsplads og stort udhus
på 235 kvm? Så har vi huset her.
Udhuset er indrettet med garage,
stort værksted samt fyrrum hvor
træfyret står. Derudover er der et
stort grundareal på 4383 kvm.

1.095.000Pris:
55.000Udb.:

6.569Brt.:
6.094Nt.:

177 4.383 2/4 2 1955

TILBUD
ØNSKES

Hus med plads til hele familien 1- familieshus

Hokkerup
Nederbyvej 12

Sagsnr. 132  

Et godt og solidt hus i rolige
omgivelser i Hokkerup by. Huset
fremstår med nyt ståltag fra 2005
samt nye vinduer og døre fra 2007.
Til huset hører bl.a. en stor og
vedligeholdelsesnem have.

695.000Pris:
35.000Udb.:

4.221Brt.:
3.910Nt.:

180 1.149 1/3 2 1888

Ejendom med unik beliggenhed Nedl. landbrug

Rinkenæs
Dalsgårdvej 21+28

Sagsnr. 247-3  

Med en eventyrlig beliggenhed
direkte ned til Flensborg Fjord,
ligger denne landejendom med
over 7 ha jordtilliggende.
Omgivelserne til ejendommen er
helt fantastiske, hvor det kuperede
terræn har mange muligheder.

4.400.000Pris:
220.000Udb.:

22.710Brt.:
18.230Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 13.192/10.500

154/8 74.615 1/3 2 1933

ET NATUROMRÅDE DER SKAL OPLEVES

NY PRIS
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Gratis Parkeringsbillet
til P-hus Rote Straße 15-17

Afstand til 
Restaurant Santorini

ca. 300 meter
(Fodgængerzone

ved Karstadt)

Afstand til 
Argentina Steak House

samt
Restaurant Dubrovnik

ca. 50 meter

Holm 9
Flensburg · 0049 461 27840

Südermarkt 9
Flensburg · 0049 461 24520

Minimumforbrug i 
restauranterne er € 12,-
Parkeringsbilletten er 

begrænset til 2, 5 timer. 

I restauranterne 
ombytter vi 

jeres P-billet 
til vores Gratis 

parketingsbillet

Egevej 24 · 6200 Aabenraa · Tlf. 73 62 24 24
www.biludenrust.dk

Suvo 
ruStBeSkyttelSe

Din sikkerhed mod rust i bilen. 
reelt og pålideligt 

håndværk

Egevej 24 · 6200 Aabenraa · Tlf. 73 62 24 24
www.biludenrust.dk

Suvo 
ruStBeSkyttelSe

Din sikkerhed mod rust i bilen. 
reelt og pålideligt 

håndværk

Egevej 24 · 6200 Aabenraa · Tlf. 73 62 24 24
www.biludenrust.dk

Suvo 
ruStBeSkyttelSe

Din sikkerhed mod rust i bilen. 
reelt og pålideligt 

håndværk

Vi ses på messenVil du have lokale 
butikker i morgen, 
så brug dem i dag

V klar med 5 kandidater fra Bov
Af Gunnar Hattesen

Partierne er i fuld gang 
med at få kandidatli-
sterne på plads op til 
kommunalvalget 19. 
november.

Bov Venstre stiller med 5 
kandidater til partiets liste i 
Aabenraa Kommune.

På Bov Venstres general-
forsamling på Bov Kro blev 
Tim Wulff, Elin Nielsen-
Gehrt, Lars Kristensen, 
Michael Gabrielsen og 
Jens Wistoft udpeget til at 
repræsentere den sydlige 
del af Aabenraa Kommune 
på Venstres liste til kom-
munalvalget. Her er det 
for længst besluttet, at 

direktør Thomas Andresen, 
Tinglev, bliver partiets 
borgmesterkandidat.

- Det er et godt og stærkt 
hold. Der er en stor spred-
ning i alder og erhverv, 
som gør at hver kandidat 
kommer med sine helt egne 
kompetencer, siger formand 
for Bov Venstre, Henrik B. 
Christoffersen.

Tim Wulf er 61 år, gift 
og har to børn og fem 
børnebørn. Tim Wulff 
er vicepolitikommissær 
hos Udlændinge kontrol-
afdelingen i Padborg og 
daglig leder af Politi- og 
Toldgruppen. Tim Wulff 
bor i Kragelund og har si-
den kommunesammenlæg-
ningen siddet i Aabenraa 

byråd. Forud for det sad 
han 4 år i Bov byråd. 
Tim Wulff er formand for 
Børne- og Ungeudvalget, 
næstformand i Kultur- og 
Fritidsudvalget, medlem 
af Sundhedsudvalget 
og medlem af 
Beredskabskommissionen. 

Elin Nielsen-Gehrt er 
50 år og bor i Kollund. 
Sammen med sin mand 
har hun fem sammenbragte 
børn og sammen driver de 
Privathospitalet Kollund, 
hvor hun er direktør. Elin 

Nielsen-Gehrt er uddannet 
sygeplejerske og kom til det 
sønderjyske for 20 år siden.

Lars Kristensen er 45 år, 
gift og har tre børn. Til 
daglig er han produktchef 
hos Hella A/S i Aabenraa. 
Lars Kristensen er født og 

opvokset i Bov, hvor han 
bor sammen med sin kone 
og den sidste hjemmebo-
ende datter. 

Michael Gabrielsen er 32 
år, gift og har to børn på 
henholdsvis seks og fire 
år. Familien har gennem 

de seneste tre år boet i 
Kruså, som de flyttede til 
fra England, hvor Michael 
Gabrielsen arbejdede som 
direktør i et rejseselskab. 
I dag læser han jura og 
er snart færdig med sin 
bachelor.

Jens Wistoft er 53 år og 
gift og er den eneste opstil-
lede fra Holbøl Sogn. Han 
er landmand på den gård i 
Kiskelund, hvor han også er 
født og opvokset.

Listen bliver endelig 
sammensat, når Venstre i 
Aabenraa Kommune holder 
opstillingsmøde mandag 
den 18. marts i Stubbæk 
Forsamlingshus. 

Bov Venstre er klar med 
Michael Gabrielsen, Jens 
Wistoft, Elin Nielsen-
Gerht, Tim Wulff og Lars 
Kristensen til kommunalval-
get i november. 
 Foto Søren Gülck

Opstillingsmødet samlede 30 
mennesker på Bov Kro. 
 Foto Søren Gülck 
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Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Advokater: Birgit Thomsen & Henrik Lüth
Jernbanegade 18 · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Jernbanegade 59, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk

Dødsfald i udlandet - dødsfald på andet sygehus - hvad så?

DILETTANT I FÅRHUS
Lokale kræfter opfører

Et svips med et knips
Generalprøve mandag den 4. marts kl. 19.30

Entre kr. 30,- for voksne og kr. 20,- for børn

Fredag den 8. marts kl. 19.30
Entre kr. 50,-

Efter forestillingen spiller Flemming Jørgensen

Lørdag den 9. marts kl. 19.30
Entre kr. 60,-

Efter forestillingen spiller Hansi Karlsson

Både fredag og lørdag serveres 
teatersnitter efter forestillingen. 

Snitter kan bestilles senest søndag den 3. marts 
på telefon 7467 6690 / 6177 6690

mail: kmn@bbsyd.dk

Efter snitter ca. kl. 21.30 er der 
gratis adgang begge dage

Alle er velkommen i
Fårhus Forsamlingshus I/S

Præsteindsættelse i 
Bov og Kollund
Af Søren Gülck

Sognepræst Mai-Britt 
Josephsen Knudsen blev 
søndag indsat i Bov og 
Kollund kirker, som 
barselsvikar for sognepræst 
Malene Højen Lundqvist.

Mange kirkegængere 
benyttede lejlighed til at gå 

i kirke for at hilse på den 
nye præst, der tidligere har 
fungeret som sognepræst i 

Egernsund. Efter præste-
indsættelsen var der frokost 
på Bov Kro. 

Ved indsættelsen deltog 
sognepræst Majbritt 
Daugaard, provst Marlys 
Uhrenholt og den nye 
præst Mai-Britt Josephsen 
Knudsen. 
 Foto Søren Gülck 

Knallert
En 16-årig dreng satte 
forleden ild til en knallert 
på Teglgårdsvej i Padborg. 
Ilden bredte sig til den 

carport, hvor knallerten 
stod parkeret. Der gik også 
ild i en bil, som stod parke-
ret i carporten. 

Søndag d. 24/2 kl. 10 i Bov kirke v/Mai-Britt 
Knudsen & Søren Skov Johansen. Efterfølgende 
kirkefrokost i kirkeladen 35 kr, Tilmeld. til 
kirkekontoret tlf. 74670917.

Fælles hjemmeside www.bovsogn.dk  & 
tlf. 74670919, i Holbøl sogn træffes graver tillige 
på 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

Gudstjeneste for 
hørehæmmede

Folkekirken 
 i Bov & Holbøl Sogne

Øveaften fredag d. 22/2 kl. 19.30 i kirkeladen

Filmaften
Torsdag d. 21. februar 2013 kl. 19.30 i
kirkeladen i Bov. Der serveres rødvin og 
chips, Gratis adgang

Billetter 125 kr. til Kurt Ravn koncert 17/3  
sælges på kirkekontor & Padborg Boghandel

Hverdagsandagt
Tirsdag d. 25. feb. kl. 17.00 i Bov kirke

Konkurs
Det rådgivende ingeni-
ørfirma LHJ Consult er 
gået konkurs. Det skriver 
JydskeVestkysten.

Firmaet har afdelinger i 
Padborg og Harreslev.

LHJ Consult åb-
nede i 2002 sin afdeling 
i Padborg. I 2007 købte 
LHJ Consult konsulent- og 
rådgivningsvirksomheden 
Fjord & Fjord og i 2008 
åbnede man en afdeling i 
København. 

Dropper politik
Bov Venstre havde gennem 
længere tid regnet med, at 
tidligere borgmester Allan 
Niebuhr ville være på 
kandidatlisten til efterårets 
kommunalvalg.

- Vi havde sonderet med 

Allan Niebuhr. Han ville 
have været et stærkt navn 
på listen, men i sidste øje-
blik valgte han imidlertid 
at droppe sit kandidatur, 
beklager formanden 
Henrik B. Christoffersen. 
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Se åbningstider og 16 siders avis på www.kanontilbud.com
Der tages forbehold for trykfejl og ikke leverede varer. 

Tilbudene gælder fra den 15.02.2013 - 28.02.2013

  www.kanontilbud.com

     Vi er billige!

Apenrader Straße 41-45
Flensburg

Ehlerskamp 9
Burg på Fehmarn

Hauptstrasse 50
Süderlügum

GRATIS-KUPON
Ved aflevering af denne kupon og evtl. din e-mail, modtager du en 
flaske vin, kun en kupon pr. person/dag, ved dit næste inkøb hos 
Nielsen‘s Discount. Coupon gælder til 28. Februar 2013. 
  
E-mail: 

Bo
vA

vi
s 

02
13

Toms 
forskellige slags
2 x 900/1000 g · frit valg

Carlsberg el. Tuborg 
Pilsner
3 x 24 x 0,33 ltr · frit valg

Coca Cola
original
3 x 24 x 0,33 ltr

Torres
Coronas Tempranillo
6 x 0,75 ltr

Grant‘s, Smirnoff, Captain Morgan
1 ltr · frit valg

Galle & Jessen
Pålægschokolade
240 g · frit valg

Mammen Guld
1,2 kg

3999  
DKK

8999  
DKK

18999  
DKK

16999  
DKK

1199  
DKK

6499  
DKK

3
kasser

6
flasker

Jensen‘s Køkken
Bearnaise, Favorit el. Whisky Sauce 
500 ml · frit valg

Max Kiene
Jumbo Peanuts  
1 kg

1599  
DKK

2999  
DKK

14999  
DKK

3
kasser

2
poser
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. vedlagt evt. i check

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, eller sendes 
som e-mail på: annonce@bovavis.dk -  eller afl everes hos 
Frk. Himmelblå, Nørregade 13, 6330 Padborg

Kruså Rengøringsservice

•	 ALLE former for rengøring
•	 Vinduespolering
•	 Ferieafløsning
•	 Privat- og erhvervsrengøring

Søglimt 28 | 6340 Kruså
+45 74 67 11 10 | mail@krusaaren.dk

www.krusaaren.dk

Åbningstider
Man-torsdag: 8 – 16
Fredag: 8 – 14

Rengøringsredskaber - Forsegling af gulve - Erhvervsrengøring - Rengøringsmidler
Tæpperensning - Hjemmeservice - Måtteudlejning - Polish - Vinduespolering

PADBORG

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 9.00-19.00, Bageren åbner kl. 8.00

ÅBENT ALLE DAGE 9.00-19.00

MADPLAN
TIRSDAG

Kyllingegryde med grønsager
og kartofl er

ONSDAG Stegt lever med bløde løg

TORSDAG
Jægersteg med rødkål,
sovs og kartofl er

FREDAG Lasagne med blandet salat

MANDAG Medister med rødkål

TIRSDAG
Krebinetter med stuvet ærter
og gulerødder

Lunt og lækkert

45� 
Se også 

vores lækre 
Hjemmelavede 

retter til 
mikrobølgeovnen

1 stk 39,95
2 stk 70,00

Sølvbryllup
Dorthe og Henrik Fredslund

Rantzausvej 13, Søgård
har sølvbryllup

onsdag den 20. februar
Der er morgensang kl. 7.00

Bred VVS A/S                     CVR 24 21 04 99  

Kruså  ·  Gråsten  ·  Holbøl  ·  Als  ·  Aabenraa
Skrænten 22 · 6340 Kruså · Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk 

 
 

 
 

Kollundhus

Ordinær 
Generalforsamling 

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30
i Kollundhus, Gl. Kirkevej 9, Kollund 

Dagsorden
1. Valg af dirigent/ referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab forelægges
4. Valg af formand (Frederik Johannsen)
5.  Valg af bestyrelsemedlem (Paul Møller)
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer/suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest den 5 marts.

Bestyrelsen

OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66

Vi gør det nemt
Åbningstider | Man-søn 6-22 | 

Mad ud af huset- ring og bestil

Dagens ret 
Onsdag  d. 20/2: Brændende kærlighed

Torsdag d. 21/2: Kylling i paprikasovs m/ pasta

Fredag d. 22/2: Glaseret skinke m/ salat og flødekartofler

Lørdag d. 23/2: Herregårdsbøf

Søndag d. 24/2: Schnitzel m/ pommes frites

Mandag d. 25/2: Gammeldaws oksekødsuppe m/ kød- og melboller og flutes

Tirsdag d. 26/2: Spis hvad du kan: stegt flæsk m/ persillesovs 

Onsdag d. 27/2: Græske frikadeller 

Morgencomplet

45,-

Lækre baguettes

Nyvalg i Holbøl
Af Gunnar Hattesen

Efter 24 år som dygtig se-
kretær i Holbøl Foredrags- 
og Idrætsforening ønskede 
Kirsten Nielsen at stoppe 
i bestyrelsen. På HFIF's 
generalforsamling blev 
Kirsten Sørensen nyvalgt 
som sekretær.

Ny leder af gymnastikken 

blev Susanne Lage, som 
afløser Jane Rasmussen.

Formanden John 
Jørgensen nævnte i sin 
beretning, at fitnesscentret 
har stor succes. Der er nu 
132 medlemmer.

HFIF satser meget på at 
styrke samarbejdet med 
de øvrige 20 foreninger i 
Holbøl Sogn. 

Grænse 
overløbere
Politiet fanger stadig færre 
flygtninge og indvandrere, 
som forsøger at slippe il-
legalt over grænsen fra 
Tyskland.

I 2012 anholdt politiet 
168 personer, som forsøgte 
at komme illegalt over den 
dansk-tyske grænse. Det 

er næsten en halvering i 
forhold til året før.

Hos grænsepolitiet i 
Pad borg forklarer man 
tilbagegangen med, at man 
har større fokus på narko-
smugling og omrejsende 
kriminelle. 
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FORPAGTER ELLER 
BESTYRER SØGES

Forpagter eller bestyrer med fast løn og 
overskudsdeling søges til Cafe Lyren i Padborg.

Cafe Lyren er for tiden en sommercafe, 
men med den/de rigtige ildsjæle kan 

der blive tale om en helårs cafe.

Vi er åbne for tilbud både som 
forpagter og bestyrer.

Har det din interesse, så send en mail til ivo@dansleep.dk 
og lad os få en uforbeholden snak.

• Fleggaard

• Fleggaard

•

Wassersleben

Kruså �

Wassersleben 10 · 24955 Harrislee
Tlf. 0049 461 318 22 39

Gode parkerings muligheder
www.panorama-wassersleben.de

Nyd Panoramas stjerneskud med kig udover fjorden

Jumboschnitzel – eks. Wiener Art
Fors. slags med brasede eller 

hvide kartofler, kartofler og salat

€14,50

Svinekam
med sauerkraut, brasede eller 

hvide kartofler, og sovs

€ 12,50
BESTILLES DAGEN I FORVEJEN

Grillet Haxe
med sauerkraut, b rasede eller 

hvide kartofler, og sovs

€ 14,50
BESTILLES DAGEN I FORVEJEN

Hos os har du mulighed for at 
afholde enhver begivenhed:

Brunch, Fødselsdag, Barnedåb, etc.
Vi tager imod selskaber op til 65 pers.
Kontakt os og hør om mulighederne.
RING VENLIGST FOR BORDBESTILLING

€12,50



Porte 
Hegn 
Låger

•  Automatiske porte 
uden synlig motor

•  Hegnsektioner med 
integreret postkasse

•  Porte, hegn og låger 
i samme design

•  Pulverlakeret aluminium

•  Bred vifte af standard- og 
specialfarver

•  Komplette pakkeløsninger med 
grundige monteringsvejledninger

Send en mail eller ring 
for nærmere information

Gejlåvej 12 · 6340 Kruså
Tlf. +45 74 67 00 50
Mobil. +45 21 91 44 55
mail@scan-agentur.dk
www.scan-agentur.dk

fra

Nyt i 

Danmark

Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså

Telefon  +45 74 67 00 50
Mobil +45 21 91 44 55

mail@scan-agentur.dk 
www.scan-agentur.dk

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Vi ses på

Bolig og Livstil 

messen

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

Mail info@bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk

For 10. år er vi med på 
Bolig & Livsstil
Den 23. & 24. februar

Det fejre vi med at give

10 % messerabat
på alle udstillede designlamper

Lørdag fra kl. ca. 10 – 16.00
kan du se de klassiske 

lampeskærme fra Le Klint 
blive foldet på vores store 

lysende stand

Se de unikke
Undercover- vaser 
fra Le Klint

Oplev ledlys i bånd og en 
verden af nye muligheder 

når det gælder lys

PH 2/1 Pendel
Design: Poul Henningsen

Oplev 27 kvm. med 
alle klassikerne og de 
spændende nyheder 
fra Louis Poulsen

Få en snak og bliv inspireret.
Sammen går vi mod lyse tider

Rundt om bolig
og livsstil

Temasider i BovAvis
i anledning af messen 

Bolig- og livsstil i 
Grænsehallerne den 
23. og 24. februar

Fem skarpe til 
Nana Braun
Af Gunnar Hattesen

Navn: Nana Braun 
Alder: 21 år 
Erhverv: Speditørelev hos 
Andreas Andresen 
Bopæl: Frøslev

Hvad ville du gøre om, 
hvis du fik chancen?
- Man gør tingene af 
en grund. Jeg fortryder 
ingenting. Jeg er vokset op 
i Bov, Tinglev og Bylderup-
Bov. Efter skoletiden 
tog jeg på handelsskole i 
Aabenraa. Derefter blev jeg 
speditørelev hos Andreas 
Andresen, og det er virkelig 
fedt. I fritiden dyrker jeg 
kampsport.

Nævn en person, der 
har ændret dit liv?
- Det har min kæreste 

Thomas Schmidt, som jeg 
har kendt i snart 2 år. Han 
er fantastisk. Vi har boet 
sammen et år i Frøslev. 
Han har vendt op og ned 
på mit liv. Han kan få mig 
til at smile. Han er bare 
sjov og dejlig. Han arbejder 
hos HPT.

Hvad har været din 
bedste ferie?
- Alle de uger i min 
barndom, hvor jeg var på 
ferie hos min mormor og 
morfar i Kruså. Jeg legede 
med barbiedukker, lavede 
slangebøsser og gik ture i 
skoven. Det var nogle rime-
lig sjove ferier. 

Hvilken kendt person ville 
du helst spise en god 
middag sammen med?

Det skulle være sangeren 
Rasmus Seebach. Han er så 
sympatisk og jordbunden. 
Han er sig selv.

Hvad laver du om 10 år?
Om 10 år er jeg mor til 2 
børn, gift med min kæreste 
og har et dejligt hus i 
Padborg eller Kollund. Jeg 
er speditør og sender gods 
ud i hele Europa. Og så vil 
jeg gerne på en rejse til Sri 
Lanka, hvor min kæreste er 
adopteret fra. 

Speditørelev Nana Braun. 
 Foto Søren Gülck
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Mød os på Rundt om bolig og Fritid

Udfyld kuponen og vær med i lodtrækningen om nogle lækre præmier
Afl everes i vores stand på messen RUNDT OM BOLIG OG FRITID i Kruså den 23 og 24. februar.
Der vil også være mulighed for at købe nogle vvs produkter – armaturer, brusersæt , toilet osv.

Navn .....................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................

Email ...................................................................................... Tlf. nr. ....................................................

SensoWash Starck C hængeskål og 
toiletsæde med bidétfunktion.
Se det i funktion på messen.

I Axor Starck Organic, fokuserer Axor 
og Philippe Starck på at opnå mere 
med mindre.

Et kraftfuldt design, intelligente 
funktioner og den effektive brug 
af ressourcer, sammenfattes i et 
ekstraordinært produkt og i en 
kollektion der sprudler af organisk 
energi og miljøvenlige værdier. 

Starck 3 hængeskål 
med skjult montering 
og lukket skyllerand. 
Toiletsæde med 
SoftClose.

SensoWash®
Starck C

Lille, kraftfuld og kompakt gaskedel med høj komfort

Vaillants ecoTEC plus VCW byder på maksimal 
komfort samt nem og enkel betjening. Gaskedlens 
varmeveksler og varmtvandsbeholder er i rustfri 
stål, hvilket forlænger holdbarheden. 

En fl ot installation monteret med styring og en usynlig 
varmtvandsbeholder på 25 liter direkte bag på 
gaskedlen.

        Vælg Vaillant!
Effektiv gaskedel med 4 års garanti.

Lille, kraftfuld og kompakt 
gaskedel med høj komfort.

Vaillants ecoTEC plus VCW byder på 
maksimal komfort samt nem og enkel 
betjening. Gaskedlens varmeveksler og 
varmtvandsbeholder er i rustfri stål, 
hvilket forlænger holdbarheden. 

En flot installation monteret med styring 
og en usynlig varmtvandsbeholder på 
25 liter direkte bag på gaskedlen. 

        Vælg Vaillant!
Effektiv gaskedel med 4 års garanti.

Lille, kraftfuld og kompakt 
gaskedel med høj komfort.

Vaillants ecoTEC plus VCW byder på 
maksimal komfort samt nem og enkel 
betjening. Gaskedlens varmeveksler og 
varmtvandsbeholder er i rustfri stål, 
hvilket forlænger holdbarheden. 

En flot installation monteret med styring 
og en usynlig varmtvandsbeholder på 
25 liter direkte bag på gaskedlen. 

Varme fordele med NeoTherm® FS varmtvandsbeholder 

7 års garanti på emaljeringen

Effektiv isolering

Indbygget termometer

Tidløst design med kabinet af høj kvalitet

Stor 3/4”spiral med hele 0,98 m2

Bred VVS A/S                     CVR 24 21 04 99  

Kruså  ·  Gråsten  ·  Holbøl  ·  Als  ·  Aabenraa
Skrænten 22 · 6340 Kruså · Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk 

i Grænsehallerne, Kruså, den 23. og 24. februar
og hør mere om bl.a. disse stærke løsninger vi tilbyder fra førende fabrikanter

Rundt om bolig
og livsstil

Temasider i BovAvis
i anledning af messen 

Bolig- og livsstil i 
Grænsehallerne den 
23. og 24. februar

Bindzus Lamper med 
nyheder på messe
Af Søren Gülck

Bindzus Lamper i 
Kollund kan fejre mes
sejubilæum, da det er 
10. gang den velkendte 
lampeforretning er med 
på ”Bolig og Livsstil”, 
som foregår lørdag 
den 22. og søndag den 
23. februar i Grænse
hallerne i Kruså.
På den 27 kvadratmeter 
store lysende messestand 
vil butikken præsentere en 
lang række spændende ny-
heder inden for belysning. 

Lamper fra Louis Poulsen 
og Le Klint vil være stærkt 
repræsenteret på standen. 

Le Klint er kendt for sine 
klassiske skærme, der alle er 
fremstillet i hånden.

- Atter i år har vi fået en 
af de dygtige foldedamer 
fra Le Klint til at besøge 
messen, hvor hun lørdag 

vil folde de kendte skærme, 
som kan købes umiddelbart 
efter, fortæller butikschef 
Inger Bindzus. 

- Helt ekstraordinært 
kan vi i år på messen også 
præsentere et nyt produkt 
fra Le Klint. Det er en vase 
med navnet ”Undercover”, 
tilføjer Inger Bindzus.

Indenfor moderne lys-
kilder er der de seneste år 
sket en voldsom udvikling. 
De traditionelle energikræ-
vende pærer går ud og ind 
kommer LED lyset.

- LED Lyset giver helt nye 
muligheder, store bespa-
relse på el-regningen og en 
verden fuld af muligheder, 
nævner Inger Bindzus, som 
glæder sig til en snak med 
messegæsterne. 

Inger Bindzus er for 10. år i 
træk med på bolig- og fritids-
messen i Grænsehallerne. 
 Foto Søren Gülck

Ølsmagning
SuperBrugsen i Padborg, 
Matas og Palle står som 
arrangør af en mandeaften, 
som foregår hos Palle i 
Padborg Torve center fredag 
den 1. marts kl. 18.30.

En god mandeaften 
består nok mest af mad, 
øl og snak og i dette 
tilfælde også af det sidste 
nye indenfor herretøj og 

demonstration indenfor 
pleje af huden med rigtige 
mandeprodukter. 

- Det plejer ikke at gå helt 
stille for sig til mandeaft-
nenen, som holdes for 3. 
gang. Det kan vel efter-
hånden kaldes en tradition, 
fortæller Palle Hansen.

Sidste gang kom der 70 
mænd. 

Palle Hansen laver en mandeaften med ølsmagning.
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www.louispoulsen.com
www.louispoulsen.com

Enigma 545
Design: Shoichi Uchiyama

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

Mail info@bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk

Alt indenfor hårde hvidevArer
Salg-Service-reparationer Såvel store som småt

eli hjort-Pedersen drosselvej 8, Kollund
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG

Norman Rudbeck

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

TAXI
EDENHOFER
+49 461 13 0 13

DU KAN BETALE 
MED VISAKORT!
Vi kører også 
kurertjeneste
WWW.TAXI-EDENHOFER.COM

Bovvej 27, 6330 Padborg, Tlf: 74 67 30 38

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

Mail: cs@cs-autotransport.dk
Kruså Autoværksted
v/ Johannes Bogh, mekanikermester

SPECIALE
engeLsKe Og tYsKe 

VeterAnBILer

Service eftersyn, synsarbejde, 
rust og motor reparationer 

- godt og gunstigt

Alle bilmærker repareres

Savværksvej 5,

6340 Kruså

johs.r.b@mail.dk

Tlf. 20 64 80 54

Tlf. 73 67 40 00

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel m. kran og grab
Containerkørsel

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

skærver - pyntesten
Nu også egen grusgrav

kenneth.jacobsen@mail.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Gejlåvej 12 · 6340 Kruså
Tlf. +45 74670050 . Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk

● Private ● Erhverv
Et nyt og unikt port-, hegn- og låge-
koncept fra det tyske firma, Norport. 

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Savværksvej 5,
BIL SÆLGES

Nysynet, pæn og velholdt Opel Vectra,
årgang 1998, sælges for 18.000 kroner.

TLF.  73674000

Kruså Autoværksted
v/ Johannes Bogh, mekanikermester

Savværksvej 5,
6340 Kruså

johs.r.b@mail.dk
Tlf. 20 64 80 54
Tlf. 73 67 40 00
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PADBORG
& omegns Brugsforening

Pris 75,-

MUSIK 
DANS OG 
GOD MAD
GENERAL
FORSAMLING
for Padborg og Omegns Brugsforening 
i Grænsehallerne i Kruså
Fredag den 15. marts kl. 18.30
• Lækker mad fra Delikatessen.
• Musik ved Lasse og Asger.
• Bagerens lækre kagebuffet.
• Fri vand, vin, øl og kaffe.

Der er kun adgang for medlemmer af foreningen. Hvert medlem 
kan maks købe 2 billetter. Medlemskort fremvises ved køb.

Billetterne købes ved kassen i butikkerne senest den 12. marts.

General
forsamling
Fredag den 15. marts 2013
kl. 18.30

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Forelæggelse af årsrapport, herunder 

meddelelse om resultatdisponering
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse. På valg er:

Elin Fischer, Michael Hye, Steen H. Jørgensen
Valg af suppleant

7. Eventuelt

SuperBrugsen Padborg Tlf. 74 67 31 36

Padborg

Søglimt 28
6340 Kruså

Åbningstider
Man-torsdag: 8 – 16
Fredag: 8 – 14

Salg af  
professionelle  

rengøringsmidler og rekvisitter

- også til private!

Kruså  
Rengøring Center

Tlf.: 74 67 11 10
www.krusaaren.dk

Udlejning af diverse maskiner
•	 Tæpperensere
•	 Skuremaskiner
•	 Gulvvaskere
•	 Specielle  

støvsugere
•	 Vandsugere

Hvad har du lavet i vinterferien? Af Gunnar Hattesen 

Foto Søren Gülck

Anne Mette Toustrup, Bov
- Jeg er gravid, og er på 

barsel. Jeg skal nedkomme 
5. juni, og det er mit første 
barn. Jeg har besøgt mine 
bedsteforældre i Padborg og 
mine forældre i Kliplev.

Anita Borg Lundelius, Bov
- Jeg er blevet tatoveret på 

min arm. For tiden er jeg 
på forældreorlov. Vi har en 
datter på 13 måneder. Jeg 
har været ude at spise med 
en veninde, og været til 35 
års fødselsdag i Tønder.

Pia Bollmann, Kruså
- Jeg har fået malet spise-

stuen, holdt fødselsdagsfest 
for vores ældste søn, som 
blev 10 år og været en tur i 
Funpark med ungerne.

Ida Wortmann, Bov
- Jeg har været på arbejde 

på Bov Bibliotek, hvor jeg 
siden september har haft 
fritidsjob som bogopsætter. 
Jeg sparer op til en tur i 
påsken med ungdomssko-
len til Paris.

Jørgen Wollesen, Fårhus
- Jeg har arbejdet hele 

ugen hos Peders Trykvask 
i Padborg, hvor jeg vasker 
lastbiler. Jeg har arbejdet 
der i et halvt år. Vi havde 
også besøg af nogle venner 
til lidt hyggespisning.

Lea Ewerttoft, Bov
- Jeg har været i 

København for at besøge 
min søster og en veninde, 
som jeg mødte på efter-
skole. Vi var ude at shoppe 
og så også en musical.

Razzia
Politiet foretog forleden en 
stor razzia ved rastepladsen 
Oksekær på den sønderjy-
ske motorvej.

Man kiggede på skibusser 
på vej hjem fra vinterferie. 
Politiet kiggede også på de 
busser, der kom hjem med 

danske gymnasieelever, der 
havde været på vinterferie 
i Prag.

I alt blev der stoppet 
25 busser. To af bus-
serne, begge fra Tjekkiet, 
fik chaufførerne bøder 
på 18.000 kr., fordi de 
ikke havde overholdt 
køre-hvilebestemmelserne. 
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Rønshaves Venner
OrdInÆr 

generALFOrsAMLIng
Tirsdag den 26. februar kl. 19.00
i cafeen på Rønshaves Plejecenter

Dagsorden ifølge vedtægterne

På vegne af Rønshaves Venner
Lis Andreasen
Lindevej 13

6330 Padborg

SJOV LØRDAG
I BOV SVØMMEHAL
LØRDAG DEN 23. FEBRUAR

For at gøre det rigtig 
hyggeligt slukker 
vi det store lys og 

tænder i stedet vores 
projektorer, der lyser 

ned i vandet. Diskotek 
Saxon spiller hele 

aftenen med lysshow 
og fuld knald på lyden.

disko plasko

FAMILIE DISKO

for børn under 9 år med forældre

FRA KL. 16.00-18.00

FOR ALLE OVER 9 ÅR

KL. 19.00-22.00

DER KAN KØBES 

PIZZA OG FRANSK 

HOT DOGS

VI GLÆDER OS
TIL AT SE DIGMED VENLIG HILSENPERSONALET

PRIS

KR. 30,-

Undgå alvorlige vand- og fUgtskader på dit hUs

tlf. 70 22 61 60
vvs@soeberg.dk · www.soeberg.dk

haderslev · vojens · rødekro · padborg · vejen · kolding · Ullerslev · sønderborg

VVS Søberg tager sig af alt bøvlet. Et 
årligt tjek af dine tagrender og nedløb 
kan forebygge skader på dit hus.
 
VVS Søberg udfører alle former for 
blikkenslagerarbejde. Det gælder ud-
skiftning eller reparation af tagrender, 
zinkinddækning af kviste og skorstene, 
alle former for facadeinddækninger. 

Vi udfører opgaver i zink og kobber, alt 
efter hvad der passer bedst til opga-
ven og til dine ønsker. Vores arbejde er 
langtidsholdbart og noget vi er stolte 
af.

*Gælder for etplanshuse

tilBUd inkl. moms kr. 995,00*

få lavet en rensning af dine tagrender 
samt nedløB inden det er for sent!

Disco og plask i 
Bov Svømmehal
Bov Svømmehal invi-
terer lørdag den 23. 
februar til Disco Plasko 
for børn og unge.

Der vil være masser af 
musik, mad og væske uden 
alkohol til de tørstige.

- Arrangementet starter 
kl. 16, hvor der er familie-
disco indtil kl. 18.

Fra kl. 19 og tre timer 

frem er det de ældre børns 
tur. Her bliver lyset slukket 
og store projektører tændes 
for at skabe en natlig 
atmosfære.

- Det er 10. år i træk, vi 
arrangerer Disko Plasko, 
fortæller halinspektør 
Knud-Gert Diedrichsen.

Bov Svømmehal har 
i festdagens anledning 
tilknyttet ekstra personale, 

så sikkerheden vil være helt 
i top.

Til aftenens festindslag 
skal man være mindst 9 år.

Prisen for at komme ind 
er 30 kroner, som betales 
ved indgangen. 

Hypnose
Holbøl Foredrag og 
Idrætsforening samlede 
forleden 30 mennesker til 
et interessant foredrag om 
hypnose. 
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Felsted Familie Banko
søndag den 3. marts kl. 14.00

i Felstedhallen
Dørene åbnes kl. 13.00

Så afholdes der igen lottospil
Det afholdes igen på et tidspunkt,så både børn og 
voksne kan være med. Der er opstillet storskærm.

Der spilles om 30 super fl otte gevinster som er 
sponsoreret af de lokale næringsdrivende eks:

DVD afspiller ,vin, sko, smykker, kurve, 
frisørprodukter, gavekort , teprodukter, 

parfume og mange andre fl otte gevinster.
Der spilles 4 børnerunder inden pausen med bl.a. 

billetter til legeland Jump a Lot i Rødekro.
I pausen udtrækkes der på amerikansk 

lotteri med fl otte gevinster.
Gevinsterne kan ses i udstillingsvinduet 

hos Malenes Børnetøj.
Prisen til årets Felstedborger 2012 

overrækkes inden spillets start.
Af hensyn til økonomien sælges der kaff e/te, kage , vand, 
slik m.m. Derfor må egne drikkevarer ikke medbringes.

Rygning ikke tilladt.
Så mød op, tag familien og naboen med til 

en hyggelig eftermiddag i hallen.

Velmødt
Felstedegnens Borgerforening og Felsted Ugens Venner

Sang – fl øjte – klaver/orgel
Koncert i Kliplev Kirke
Onsdag den 27. februar kl. 19.30

Medvirkende:
Vibeke Andresen, sang

Kirsten Dahlgaard, fl øjte
Hanne Hokkerup klaver/orgel

Alle er velkomne – gratis entré

Historisk forening 
for Felsted sogn/

Patsches hus

indbyder til

Generalforsamling
Tirsdag den 26. februar kl. 19.30

i Felsted forsamlingslokaler
Efter generalforsamling fortæller

arkivar Leif Hansen Nielsen 

om

”Tyske fl ygtninge 1945-48 i 
Sønderjylland og Felsted”

Vel mødt
Bestyrelsen

Felstedegnens Borgerforening

Generalforsamlingsaften
Onsdag den 27. februar

i Felsted Forsamlingslokaler:
Kl. 19.00: Generalforsamling
Ca. kl. 19.45: Kaffe og kringler
Ca. kl. 20.00: Borgermøde. Formand for Plan- 
og Trafi k udvalget Jan Riber Jakobsen orienterer om 
status for Damms Gård, Damms have og byfornyelsen.

Derefter udpeges medlemmer til en følgegruppe, 
som skal repræsentere Felsted i Aabenraa 
Kommunes arbejde med ”Byfornyelsen”

(Tidligere arbejdsgruppe bliver kontaktet forinden, 
men man skal møde op for at komme i betragtning). 

Dagsorden for generalforsamlingen 
i� g. vedtægter:

1. Velkommen. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2012

4. Indkommende forslag skal være formanden i 
hænde 14 dage forinden

5. Kontingent for 2013 

6. Valg af 
- 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Andreas Asmussen og 
Merete Nygaard Nielsen 
modtager ikke genvalg.
- En revisor og en 
revisorsuppleant

7. Eventuelt

afholder

Ordinær generalforsamling 
Lørdag den 02. marts kl. 9.30

i rytterstuen på tornhøjvej
Dagsorden ifølge vedtægterne.

OBS. Der er et lille forslag til vedtægtsændring.
Der vil være kaff e og rundstykke til de fremmødte.

Vel mødt !
Bestyrelsen

Bredmose
rideklub

Festlokaler udlejes
Festlokaler op til maks. 200 pers.

10 gæsteværelser
Enkelt, dobbelt og 

familieværelser

Kr. 300,- 
pr. pers. inkl. morgenmad

Bovrup Gæstegivergård
Bovrup Storegade 14
Bovrup
6200  Åbenrå

Telefon 74 68 02 06
www.Bovrupkro.dkUnge kørte 

galt i Tumbøl
5 unge fra Gråsten 
Landbrugsskole kørte fre-
dag nat galt på Tornhøjvej 
ved Tumbøl. Det var en 
17-årig fyr, som kørte bilen, 
som pløjede flere træer ned.

Færdselsuheldet skete om-
kring kl. 0.30, da føreren 
mistede herredømmet over 

bilen og pløjede adskillige 
træer ned, inden bilen rul-
lede rundt. Politiet hørte 
første et par timer senere 
om uheldet.

Efter uheldet tog 
de 5 unge til Gråsten 
Landbrugsskole. Senere 
blev der rekvireret en 

ambulance, og her var det, 
at politiet fik færten af 
færdselsuheldet.

Politiet betegner det som 
et mirakel, at ingen af de 5 
unge mennesker ikke kom 
nævneværdigt til skade 
ved uheldet. Bilen blev 
totalskadet. 

Kliplev Auto- 
& trAKtorservice
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev 
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324 
Mobil 2140 8332

Indbrud
Ved et indbrud i et hus på 
Bytoften i Bovrup stak 2 
tyve af med kontanter samt 
nogle tobaksvarer. Husets 
beboer, en 78-årig kvinde, 
så de 2 tyve forlade huset 
gennem en terrassedør. 

Kendte Lundtoft navne 
på stemmesedlen
Af Gunnar Hattesen

Når borgerne i 
Aabenraa Kommune 
skal til stemmeurnerne 
til efterårets kommu-
nalvalg, vil 3 af navnene 
på stemmesedlen være 
gamle kendinge fra gl. 
Lundtoft Kommune.

På Lundtoft Venstres 
opstillingsmøde i Felsted 
Forsamlingslokaler blev 

Hans Philip Tietje, 
Bjerndrup, Gert T. Larsen, 
Søgård og Karina Rogat, 

Bjerndrup, stillet op til en 
ny 4-årig periode.

Formand for Lundtoft 
Venstre Anders Jessen, 

Kliplev, er meget tilfreds 
med de 3 gode navne, men 
opstillingsmødet gav besty-
relsen fuldmagt til at finde 
yderligere 2 kandidater.

- Vi vil meget gerne finde 
et stærkt navn fra Felsted-
Bovrup-Varnæs området, 
siger Anders Jessen. 

Opstillingsmødet i Lundtoft 
Venstre opstillede 3 kandida-
ter til byrådsvalget.

 Foto Søren Gülck
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Kliplev Lavpris Tømmerhandel
Søndergade 10, Kliplev
6200  Aabenraa
Tlf. 74-681300
mail@kliplev-lavpris.dkwww.kliplev-lavpris.dk

Brænde:
Træbriketter 10 kg bdt. - 96 bdt. - pr. palle ...........1500,-
8 mm træpiller 832 kg (svenske) - pr. palle...........1671,-
- -  begrænset mængde  - -  leveret ved 2 paller.

Plader:
28 mm laminat bordplader, 62x300 cm, pr. stk.......199,-
13 mm gds gipsplader, 90x240 cm, pr. stk. ...............39,-
22 mm gulvspånpl., 62x242 cm, v/ 32 stk pr. stk. .....95,-
12 mm mdf plader, 122x244 cm, pr. stk..................169,-
16 mm mdf plader, 122x244 cm, pr. stk..................209,-
19 mm mdf plader, 122x244 cm, pr. stk..................259,-
Laminat vinduesplader, 25/30/40x410 cm, pr. stk. ..199,-
12 mm osb plader, 122x244 cm, v/ 10 stk pr. stk. ...129,-

Trælast:
parTivarer
16x75 mm forskalling, 480 cm, pr. mtr.....................2,40

22x95 mm høvlet forskalling,
2 sort., 450 cm, pr. mtr. .........................................3,95

25x200 mm brædder, 540 cm, pr. mtr. ......................10,-
22x145 mm impr. beklædning, pr. m2 .......................69,-
42x120 mm reglar, 240 cm, pr. mtr. ............................9,-
45x170 mm impr. høvlet planker, 390 cm, pr. mtr. ....20,-
70x70 mm impr. høvlet stolper, 300 cm, pr. mtr. .......11,-

Isolering:
Glasuld a-37, 95 mm, v/ 81 m2, pr. m2 ......................20,-
glasuld a-37 145 mm, v/ 49 m2, pr. m2......................30,-
s-60, 150 mm gulvflamingo, pr. m2 ...........................69,-

-- alle vore rester se RESTSALG --

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG-FREDAG kl. 8.00-17.00

LØRDAG kl. 9.00-12.00

INCL. MOMS · KONTANT BETALING
LEVERING IFLG. AFTALE

Byggematerialer TIL
FASTE LAVE

PRISER

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

FELSTED 
- Østergade 2, 6200 Åbenrå

7468 5109

Åben hver dag 7-19

SMS:

FELSTED TILBUD til 19
10

Og modtag 
spændende

 tilbud
.

Tilbudene gælder fra torsdag den 21.2 til søndag den 24.2 
der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Danæg
Str. S/M
10 Stk. pr. bakke

pr. Stk. 1,20

GO´ PRIS

1 STK.

12,-

Dr. Oetker
kageMouSSe

Jordbær, chokolade eller vanille 90-130 g
pr. kg. 76,92-111,11

GO´ PRIS

1 STK.

10,-

MatilDe classic
kakaoMælk 1 ltr.
pr. ltr. v. køb 
af 3 Stk. 9,33

GO´ PRIS

3 STK

28,-

steff HOulberg
MiDDagsretter
Stegt MediSter, forloren hare, boller i karry, 
hønS i aSpargeS, Millionbøf, danSk bøf eller 
brændende kærlighed 350g. 
pr kg. 57,00

GO´ PRIS

FRIT VALG

1995 DanpO kyllingeOverlår
M/rygStykke SalMonellafri 400 g.
pr. kg 25,-

GO´ PRIS

PR. PAKKE

10,-

GO´ PRIS

FRIT VALG

10,-

nicOline juice
1 liter æble, appelSin 
eller MultiJuice

pr. liter 10,-

Genvalg 
hos V
På generalforsamlingen 
i Lundtoft Venstre blev 
formanden Anders Jessen, 
Kliplev, genvalgt for en ny 
periode.

Til bestyrelsen var der 
genvalg af Lorens Peter 
Jørgensen, Varnæs, Carsten 
Schmidt og Kirsten 
Billund, Varnæs.

Venstre-vælgerforeningen 
har 100 medlemmer. 

Koncert i 
Kliplev Kirke
Kliplev Kirke danner 
onsdag den 27. februar 
kl. 19.30 rammen om 
en koncert.

Det er kirkens egne to mu-
sikere Vibeke Andresen og 
Kirsten Dahlgaard, der har 
allieret sig med kollegaen 

Hanne Hokkerup i en trio, 
som byder på sang, fløjte og 
klaver og orgel. 

Musikken er især fransk 
musik fra starten af 
1900-tallet af komponister 
som Fauré, Debussy og 
Ravel.

De er blevet kald 

impressionister ligesom 
maleren Monet, og musik-
ken søger gennem et farve-
mættet klangunivers at give 
udtryk for øjebliksbilleder. 

Alle er velkomne, og der 
er gratis entré. 

Det er Vibeke Andresen, Hanne Hokkerup og Kirsten Dahlgaard, som byder på sang, fløjte, 
klaver- og orgelspil.


