
Tak fordi 
du handler 

lokalt

Gråsten skal i bevægelse
Af Gunnar Hattesen 
Foto Fuzzy Mikmak

En initiavgruppe vil sætte 
turbo på Gråsten. Derfor 
har gruppen indkaldt til 
stormøde på Gråsten Land
brugsskole onsdag den 29. 
februar kl. 19.00.

 Vi skal diskutere, hvor
dan vi tiltrækker flere 
indbyggere, flere turister og 
flere handlende til Gråsten, 
fortæller fhv. borgmester 
Bendt Olesen, der er en af 
initiativtagerne.

Gruppen tæller blandt an
dre Peder Damgaard, Peter 
Normann, Per Hansen, 
Gert Haurum, Preben 
Schmidt, Niels Graversen, 
Karen Marie Fabricius, 
Morten Bull, Tom Erichsen 
og Teddy Petersen.

 Gråsten har en række 
stærke sider. Vi har en 
smuk natur, ligger tæt ved 
fjorden og har stribevis af 
butikker, som trækker kun
der fra hele oplandet. Det 
vrimler med foreninger, 
men andre skal også have at 
vide, at vi bor et fantastisk 
sted, siger Bendt Olesen.

På stormødet skal delta
gerne diskutere, hvordan 
Gråsten kan blive mere 
synlig og hvordan lokal
befolkningen kan løfte i 
fællesskab. 

En initiativgruppe ind-
kalder til stormøde for at 
gøre Gråsten mere synlig på 
landskortet.

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

Uge 9
28. februar 2012
5. årgang

Slotsgade 1, 1. sal ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 68 56 00
chregnskab@chregnskab.dk ∙ www.chregnskab.dk

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk · Åbent hver dag fra kl. 11.30

Smørrebrødsfestival
Fredag den 9. marts
kl. 18.30
Sild, solæg, 
smørrebrød og lune retter.
Spis alt hvad du kan for

kun kr. 135,-
Husk venligst at reservere bord

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.
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Sikre dit hjem bedst muligt mod indbrud
Gør din bolig mere energirigtig

Sikkerheds- & Energimesse
på Förde-Schule i Alnor  Lørdag den 17. marts kl. 10 – 16

FRIBYGFRIBYG
Alt indenfor vinduer og 
døre i træ, alu og plast

Renovering og ombygning 
samt bådaptering m.m.

Benny Terp Nederbyvej 15 6300 Gråsten
Mobil 28777359 bennyterp@sport.dk

TØMRER OG SNEDKERFIRMA

mailto:chregnskab@chregnskab.dk
http://www.chregnskab.dk
http://www.1747.dk
mailto:ferie@soenderhus.dk
http://www.soenderhus.dk
mailto:bennyterp@sport.dk


3 stk

1500

kun

3500
Lærkevang mælk 
vælg mellem 
skum/alm/let

Medister
1 kg

Entrecote bøffer
pakke med 2 stk

Hel Svinekam
3200-3600 gram

ca 300 gr

4500
pr stk

12900

Frit valg Frit valg

pr stk

5995

Kartoffel
spegepølse
fra Als

Hamburgerryg
i net 

5 pakker

9900

pr ½ kg
kun

1895

Culottesteg
1300-1600 gram

pr stk

10000
Lambi toilet eller 
køkkenrulle

ÅBEN PÅ 
SØNDAG

Gråsten

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

KVALITETS KØD TIL
STÆRKE PRISER

VI HAKKER SELV VORES HAKKEDE OKSEKØD
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Gråsten

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

NYE ÅBNINGSTIDER
I SUPERBRUGSEN
GRÅSTEN

Alle hverdage nu 
8.00 - 20.00

Friske rundstykker fra Rathjes Bageri
hver morgen kl. 8.00
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Oplag: 18.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM avistryk a/S

Ansvarshavende 
redaktør
gunnar Hattesen
Højmark 5, rinkenæs
6300 gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Medie 
konsulent
Søren gülck
Telefon 23 23 73 37
avisgra@gmail.com

Grafisk 
tilrettelæggelse 
graphos grafisk 
Industriel produktion 
www.graphos.dk

Hans-Ole Nielsen

graasten-avis@graphos.dk

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

Regnskab
CH regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal 
gråsten

Telefon 74 68 56 00

Kontor: Slotsgade 1, 6300 gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, 

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Redaktionel 
medarbejder
Helle gyrn

hellegyrn@gmail.com

i premiumkvalitet fra Siemens, Oticon, Phonak, Unitron, Widex...

+ BONUS:
  Få en gratis brille med

  glidende overgang til en værdi af  kr. 3000.-
        

Tag denne kupon med til en af vores mange butikker inden den 31. marts 2012
og få 1000,- rabat på solbriller, skærmbriller, stel og glas.
Køb for min. 1.500,- og få 1.000,- i rabat.

Vi glæder os til dit besøg ...Dit team fra Optik-Hallmann
Nu finder du også en af vores butikker i nærheden af dig!

Rabatten gives ved køb på minimum 1500,-

RABAT KUPON

Gyldig indtil 
31. marts 2012
i alle Hallmann butikker
Rabatten kan ikke kombineres 
med andre tilbud.
Kun 1 kupon pr. kunde.  

 
Aabenraa Esbjerg  Fredericia Haderslev Horsens   Risskov/ Veri Center Ikast         Kolding         Odense                Padborg       Ribe/Høm      Sønderborg          Vejle                 Vojens   
 Tlf. 86784337        Tlf. 97154515   Tlf. 75531053  Tlf. 63123230   Tlf. 74673070     Tlf. 75441544   Tlf. 74422300    Tlf. 75720512  Tlf. 74541550   

Højbjerg/Rundhøj Center  
Tlf. 74623470 Tlf. 75171742 Tlf. 75925950 Tlf. 74536068 Tlf. 75611600 Tlf. 87340221             

HØREAPPARATER 

Hos os får I: Super små diskrete, behagelige, digitale 
høreapparater med retningsbestemt mikrofon, med den 
nyeste software. UDEN egenbetaling og UDEN ventetid !

fås i vores butikker i Aabenraa, Vojens, Ribe/Høm, Padborg, Haderslev og i Esbjerg

 

FORÅRSTILBUD!

KONGEVEJ 26 • GRÅSTEN
TELEFON 74 65 19 11
www.wernerclausen.dk
email: werner_clausen@bbsyd.dk- tæt på din hverdag!

TINGLEFF
KAFFE
500 gr.
 

 29 95

SKYLLEMIDDEL
2 ltr.
 

 9 95

PASTASKRUER
500 gr.
 

 2 95

OMO
color/white
 

1,34 kilo 19 95

TELE STARTPAKKE
alle mærker
 

   ½ Pris

OPVASKE MIDDEL
500 ml.
Fl. 7,95
 

2 � . 9 90

FRYSEPOSER
2, 4, 8, 11, 19 ltr
Pr pk 7,95
 

3 pk 9 90

LOTUS KØKKENRULLER/
TOILETPAPIR
4 rl./8 rl.
 

frit valg 16 95

PARBOILED RIS
kogeposer
Pk. 8,95
 

2 pk. 9 90

CORTEROSSO
Fl. 69,95
 

3 � . 110 00

2 I 1 OPVASKETABS
40 stk 
 

pk 9 90

Varer udbringes 

gratis hver dag!

Byens specialist 
i spil!

Vinen 
der skal 
smages

GRØNT KONSERVES
Ærter/ærter og gulerødder/ bønner
Ds. 6,95

 

3 ds. 9 90

THEM KONGEBRO 
OST
Ml. 45+/30+
650-630 gr.
 

 29 95

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

DIN LOKALE
VINHANDLER

Gode vine  …Kig ind
RING 74 65 17 48

Fastelavn 
hos ældre
Selv om man er ældre kan 
man stadig godt holde fa
stelavn. Det gjalt beboerne 
på Gråsten Plejecenter, som 
havde inviteret 30 personale 
børn til fastelavn. Der blev 
bagt 250 boller, som stort set 
alle blev spist.

 Foto Jimmy Christensen
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RELAX SHOE

FYLD POSEN
TRE STK TØJ

UANSET FØRPRISER

KR.500,-
FØR PRISER PR. STK.

OP TIL 1000 KR.

PS. DER ER STADIG  

÷50%
PÅ FODTØJ

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

Personlig vejledning og serviceVi er kun et 
klik fra dig!

Besøg os på 
butikm.dk

Gælder dog ikke 
Ilse Jacobsen 

all weather coats 
og rubber boots 

samt nye
og i forvejen

nedsatte varer

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

NOGLE VARE FORFINDES KUN I BEGRÆNSET MÆNGDER
PRISERNE ER NETTO INCL. MOMS / AFHENTET

PLUS HAVEHEGN

Tilbudene gælder kun søndag den 4. marts

100,-

50%

INDV. FRASORTEREDE DØRE 
SWEDOOR MODELLER / 
ASS. STR. SAMT FARVER

FØR OP TIL 3995,-100,-

UDSTILLINGS 
BADMILJØER

PHILIPS
IND/UDVENDIG
LAMPER/BELYSNING

FØR OP TIL
399,-

100,-

50%

GODE SØNDAGSTILBUD
 I BYGMA GRÅSTEN DEN 4. MARTS KL. 10-14

PHILIPS SPAREPÆRE
MODEL SOFT TONE
8 OG 12 WATT
E27 SOKKEL

Bevæget Conni 
sagde farvel
Af Søren Gülck

Det var en bevæget Conni 
Nielsen, der på general-
forsamlingen i gråsten 

Handelsstandsforening 
sagde farvel til bestyrelsen, 
hvor hun har ydet et stort 
stykke arbejde.

Som tak for hendes 

arbejdsindsats modtog 
hun en buket blomster og 
en gavekurv til at forsøde 
hverdagen med.

Conni Nielsen trækker 
sig på grund af sygdom, 
men hun lovede at arbejde 
videre i et underudvalg om 
”kunst i gråsten”, som lig-
ger hendes hjerte nær. 

Pernille Aaskov overrækker en buket blomster til Conni Nielsen. Til højre ses formanden 
Morten Latter. Foto Søren gülck      
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MIDT I GRÅSTEN 
LEJLIGHED TIL LEJE

For en rolig lejer / ungt par
2 værelser (2. sal) med eget køkken og bad. Ca. 56 m2

Leje 3200,- kr + forbrug
Dep. 3 mdr. leje - ingen husdyr.

HENV. PREBEN – TLF. 4028 4051

GRÅSTEN
Lejlighed til leje

1. maj, Nygade 7, 
ca. 110 m2

Leje 4450,-

TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

BUTIKSLOKALE TIL LEJE
I GRÅSTEN

I Gråsten midtby udlejes 155 m2 butikslokale til hurtig overtagelse. 
Butikken er nyrenoveret, og har i mange år været udlejet til tøjbutik

Den årlige leje andrager kr. 94.800,00 + moms svarende til en mdl.
leje på kr. 7.900,00 + forbrug til varme, vand og el

KONTAKT: MORTEN ISKOV 
PÅ TLF. 20606901

ALLEGADE 7

CENTRALT BELIGGENHED I BROAGER - 5 LEJLIGHEDER

Broager Udlejnings ejendom

Centralt beliggende udlejningsejendom med 5 lejligheder. Der er beregnet
lejeindtægter på kr. 170.000,00 samt driftsudgifter på kr. 41.484,00. Disse
beløb er excl. moms og a' conto varme og el. Er p.t. udlejet.

Kontant/Udb.: 1.695.000/85.000
Brutto/Netto: 11.053/8.804
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 8.999/7.857

Bolig m²: 332
Stue/Vær: 5/7
Byggeår: 1900/88
Sag: 211102

Grund m²: 1.040
Garage m²: 60

Energi: D

danbolig Lis Petersen A/S
Stats.aut. ejendomsmægler MDE · Kongevej 72, 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 60 55 . Åbningstider: Man-Fredag 09.00 - 16.00 Weekend: Efter aftale · Soenderborg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

NØRRELØKKE 14, VEMMINGBUND

FANTASTISK SOMMERHUS VED SKØN STRAND
NY PRIS

Broager Fritidsbolig

Arkitekttegnet fuldmuret sommerhus beliggende på egen grund og med
kun 100 meter til børnevenlig badestrand og kort afstand til minigolf, grill
mm.. God udlejningsindtægt: seneste hele år fra 1. april - 31. oktober kr. ca.
kr. 48.000,00 netto til ejer.

Kontant/Udb.: 2.195.000/110.000
Brutto/Netto: 12.610/10.741
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 10.882/10.034

Bolig m²: 107
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 2004
Sag: 200289

Grund m²: 800

Energi: F

BEMÆRK:
NY PRIS!

LADEGÅRDSKOV 20, LADEGÅRDSKOV

NATURSKØNT BELIGGENDE MED UDSIGT OVER MARKER!

Gråsten Villa

Boligen er løbende moderniseret siden 2001 og fremstår pæn og velholdt.
Vordingborg spisekøkken, stor stue med flot udsigt til skov og bølgende
marker, moderniseret gæstetoilet i stueplan. 1 sal. med 3 værelser ialt og
stor repos, kælder med badeværelse og stort disponibelt rum/værksted.

Kontant/Udb.: 795.000/40.000
Brutto/Netto: 4.828/4.192
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 3.879/3.771

Bolig m²: 114
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1938/77
Sag: 11020110032

Grund m²: 415
Kælder m²: 30
Garage: 35
Energi: F

AVNBØLØSTENVEJ 12

3 VÆRELSER OG NYT KØKKEN OG BRYGGERS INVENTAR

Sønderborg Villa

Veldisponeret og indflytningsklar 1½ plans villa med god udestue på 14 m².
Villaen fremstår velholdt med 3 værelser og 2 stuer i alt, gulvvarme i hele
stueplan, og har netop fået indsat nyt køkken og bryggersinventar i 2010.

Kontant/Udb.: 895.000/45.000
Brutto/Netto: 5.567/4.795
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 4.499/4.321

Bolig m²: 127
Stue/Vær: 2/3
Byggeår: 1947/89
Sag: 11020110051

Grund m²: 808
Carport m²: 37

Energi: D

Går du i salgstanker?
Kontakt din lokale ejendomsmægler

Britt Langendorff Johanning for en gratis salgsvurdering

Ring til danbolig på 7442 6055

LAGERLOKALE
I GRÅSTEN CENTRUM 

UDLEJES
I Gråsten centrum udlejes lagerlokale.

116 m2 lager, hvor der tidligere har været Tæppeforretning.

78 m2 koldt lager som er isoleret i væg og loft.

Kan lejes separat.

HENVENDELSE TIL MORTEN ISKOV
PÅ TLF. 20606901

VED GRÅSTEN HAVN
udlejes pr. 1. april - eventuelt før -
4 værelses lejlighed (3. sal), 57 m2.

Månedlig husleje 3500 kr plus forbrug.
Indskud tre måneders husleje.

HENVENDELSE TLF. 2236 9314
ELLER 2023 7466

VELHOLDT VINKELHUS SÆLGES
STJERNEPARKEN 18, GRÅSTEN

Huset ligger i rolige naturskønne omgivelser, få meter fra skov, 
strand, badeland og lystbådehavn. Gode indkøbsmuligheder og kort 
til skole og offentlig transport. Huset er opført i gule sten i 1974 med 

et boligareal på 121 kvm. på en 955 kvm. grund. Opvarmes med 
fjernvarme. God mulighed for udbygning med ekstraværelse 

• Carport på 20 kvm. med 
tilhørende hobbyrum

• Stort bryggers

• Stort køkken-alrum med nyere 
køkken med guldvarme

• Stor vinkelstue med 
brændeovn / pejs

• Soveværelse og stort 
børneværelse

• Stort badeværelse med 
bruse, karbad og gulvvarme

• Gæstetoilet og mindre 
gangareal

FOR MERE INFORMATION ELLER BESIGTIGELSE
RING TLF. 21 68 98 32

Huset er delvis nyrenoveret og velegnet 
for den lille familie få meter fra hundeskov 

der byder på mange naturoplevelser
Pris 1.275.000

GRÅSTEN
LUKSUS

LEJLIGHED 
TIL LEJE

1. juni, Torvet 5, 
ca. 100 m2

med to franske altaner

Leje 6150,-

Flot nyistandsat overalt

TLF. 7465 0986 
ELLER 7465 2451

TILSTANDS-
RAPPORTER

- fra kr. 4.000,- alt inkl.
www.platech.dk - 2128 2682

HUS UDLEJES I BROAGER
95 m² hus med lukket have i roligt kvarter, udlejes pr. 1. maj 2012. 

Husleje: 5500 kr + forbrug. Husdyr tilladt. 

HENVENDELSE PÅ 2720 0411
MELLEM KL. 17-18.00

Nyvalg
på generalforsamlingen i 
gråsten Handels stands-
forening blev Sandi Müller, 
Marina Fiskenæs, og 

gunnar Hattesen, gråsten 
avis, nyvalgt til bestyrelsen.

De afløser per rosenberg 
og Conni Nielsen.

Suppleanter blev Johanne 
krabbe, Det gamle 
apotek, og Elin pedersen, 
Matas. 
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Åbningstilbud fra fredag d. 2. – søndag d. 4. marts 2012

Shell Card 
Tegn et Shell Card og få rabat! 9 øre pr. liter benzin og 18 øre pr. liter diesel. 
Rabatten gives på pumpeprisen. Vi giver 50,- til Gråsten Boldklub, når du tegner et Shell Card hos os. 
Vi trækker lod om en middag for 2 på Den Gamle Kro i Gråsten, blandt alle som tegner et Shell Card i dagene.

Velkommen 
til Shell i Gråsten

+ pant

kimS ChipS 
2 store poser

25,-

Vej SelV Slik

795

SodaVand 
2 x 1 1/2 liter

25,- Pr. 100 gr.

VærkSTed
hUSk! Vores værksted  
har åbent daglig. 
Klaus, René og Benny står 
klar til at servicere din bil.

Shell GrÅSTen Kongevej 86 • 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 01 70
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GraTiS  
Shell SerViCe 
Fredag kl. 12-16 
Vi fylder din bil op med GraTiS 
kvalitets-sprinklervæske, når du 
tanker din bil.

BilSyn 
Få din bil synet  
fredag d. 2. marts til kun

280,-

morGenBrød 
Fredag - lørdag - søndag 
5 rundstykker

20,-
Incl. 

moms
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PS. VI HAR OGSÅ UDGÅEDE STIHL MOTORSAVE TIL FAVORABLE PRISER

STIHL MOTORSAV MS 391
4,5 hk, 64,1 kb cm. 20% lavere 
brændstofforbrug. Standard 15" 
sværdlængde. 20"" sværd kan tilkøbes.
Førpris 5.695,-

SPAR 1700,- 2.495,–3.995,–

STIHL MOTORSAV MS 192 C-E
Verdens letteste motorsav
Easy 2 start. 1,8 hk - 30,1 kb cm
Sværdlængde 35 cm. Vægt 3,3 kg.
Førpris 2.995,-

SPAR 500,-

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

OMRÅDETS STØRSTE UDVALG AF 
STIHL PRODUKTER + tilbehør og reservedele Godt Nytår

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tl f.74650316

Fliser skaber 
stemning i huset

Kom ind i butikken og få 
rådgivning om forskellige 

anvendelsesmuligheder af 
Dimo Madsen

Fliser fra Casalgrande er 
et eksklusivt produkt til 
den kræsne forbruger.
30 x 60 cm er det ultimative look

Pris 335 kr pr. m2

Fliserne er slidstrærke, 
gennemfarvet og rengøringsvenlig.

KFN Keramik ApS
Sundsnæs 6a, Ulsnæs 
Tlf. 7465 0316

NYHED 
fås med bakterie

dræbende 
over� ade

GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11
6300 Gråsten
Tlf. 74654422
E-mail: 4890@bogpost.dk

Vær klar til 

BOG
udsalg
der starter onsdag
29. februar kl. 7.00

Gør et godt køb!

Spar 180,-
Spar 150,-Spar 150,-

Steve Jobs 

169,95
40 år på 
tronen

249,95

Bro-
byggerne

149,95

Hold øje med kataloget 
i postkassen eller på 

www.boegerogpapir.dk!

Disse tilbud
gælder KUN

onsdag 29. feb.

KØTILBUD

Spar 180,-

Ghita
169,95

Der er rundstykker til de første 50 morgenfriske kunder

GAS-
OLIE-
SERVICE

• Fjernvarme • Vand/varme/sanitet

• Olie-og gas-service • Industriservice

• Naturgasinstallationer • Varmepumper

• Blikkenslager • Ventilation

• Solvarme/biobrændsel • Nybygning

• Smedeværksted • Reparation

Aabenraavej 15
6400 Sønderborg

Telefon 74 48 86 86
CVR nr. 19 56 27 00

Blikkenslager forretning
Broager&Sønderborg
Aut. gas- og vandmester

Fjernvarme · Vand/varme/sanitet · Olie- og gas service · Varmepumper

Industriservice · Naturgasinstallationer · Blikkenslager · Ventilation

Solvarme/biobrændsel · Nybygning · Smedeværksted · Reparation

Aabenraavej 15
6400 Sønderborg

Telefon 74 48 86 86
CVR nr. 19 56 27 00

Blikkenslager forretning
Broager&Sønderborg
Aut. gas- og vandmester

Fjernvarme · Vand/varme/sanitet · Olie- og gas service · Varmepumper

Industriservice · Naturgasinstallationer · Blikkenslager · Ventilation

Solvarme/biobrændsel · Nybygning · Smedeværksted · Reparation

Aabenraavej 15 . 6400 Sønderborg
Telefon 74 48 86 86

Byens Blikkenslager
Telefon 74449340

VU-piger fra Gråsten
Venstres Ungdom i Sønder
borg Kommune har valgt ny 
formand. Den nye formand 
blev Katrine Ea Faber og ny 
næstformand blev Camilla 
Møgelvang Hansen.
Begge bor i Gråsten og går på 
Sønderborg Statsskole.
 Foto Casper Dyrholm 
Schrankenmüller

Radiator
Det var en defekt i en el-
radiator, der forleden var 
årsag til, at det tidligere 
SiD-hus på Trekanten i 
gråsten brændte.

De elsagkyndige har kon-
stateret, at der var sket en 
kortslutning, som udløste 
den voldsomme brand. 

Genvalg
pernille aaskov fra Flügger 
farver gråsten blev genvalgt 
til bestyrelsen for gråsten 
Handelssstandsforening. 
Henning philip Jensen og 
Boy lorenzen blev genvalgt 
som revisorer. 
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300 g

Oksekød
i strimler

300 g 300 g

Skinke-
schnitzler

400 g

Oksekød
i skiver



Himmerland
Underlår

Himmerland
Kyllingeoverlår

700 g
Dansk & 

salmonellafri

Himmerland
Hakket kylling
3-6 %

400 g
Dansk & 

salmonellafri

350 g

Oksekød 
i tern

Skinke- 
strimler

400 g

300 g

Kalvekød 
i strimler

260g
Dansk & 

salmonellafri

Himmerland
Kyllingebrystfi let

700 g
Dansk & 

salmonellafri

3 bakker

100,-Kalvekød
i tern

Adresse, postnr by  (vist nødvendigt)Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt 

Tilbuddene gælder fra onsdag den 29. februar
t.o.m. søndag den 4. marts 2012

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og delikatesse 74 65 08 75 Så

 læ
n

g
e 
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g
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GRÅSTEN
Åbent hverdage 8-21 Lørdag - Søndag 8-18

15 års Jubilæum
Skinkekød
i tern 

400 g

Himmerland
Kyllingeinderfi let

260 g
Dansk & 

salmonellafri

Sidste åbningsdag bliver

Søndag den 4. marts
(butikkens 7 års fødselsdag)

 www.connixlmode.dk
Nygade 16 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 32 32

Priser fra kr.

20,-
Jeg vi samtidig gerne sige tak til
alle mine dejlige trofaste kunder.

Jeg har nydt de 7 år hvor jeg har haft butikken

RESTLAGER SALG
Kom og gør et rigtigt godt køb

24 til skataften
gråsten Skatklub ople-
ver pæn tilslutning til 
klubbens skataftener 
hver anden onsdag i 
ahlmannsparken.

Det blev 89-årige Hans 
Chr. Dall, Bovrup, som 
vandt 1. pladsen ved den 
seneste klubaften med 

2126 point. 2. pladsen 
gik til peter Speck, kruså, 
med 2023 point, mens 
Jonni Johannsen, kollund, 
besatte 3. pladsen med 
1977 point.

4. pladsen gik til peter 
riggelsen, kliplev, med 
1614 point, 5. pladsen 
gik til Orla rodenberg, 
padborg, med 1584 point. 
Endelig besatte Flemming 
Marschall, Egernsund, 6. 
pladsen med 1530 point. 

GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11
6300 Gråsten
Tlf. 74654422
E-mail: 4890@bogpost.dk

SKOLETASKE-KUP

50%
På sidste års modeller

Dåse 
ringe
Sct. georgs gildet i 
gråsten har indledt et 
samarbejde med de tre 
genbrugsbutikker i slots-
byen og genbrugspladsen 
på ravnsbjergvej om ind-
samling af dåseringe.

- Her kan man aflevere 
sine dåseringe, forklarer 
per Thorsted.

Dåseringene bliver sendt 
til Thailand, hvor de bliver 
omsmeltet til protese-
skruer til hjælp for invalide 
thailændere. 
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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

SA LO N H ELEN
D A M E -  O G  H E R R E F R I S Ø R
V a r n æ s  V e s t e r v e j  4 a ,  V a r n æ s

6 2 0 0  A a b e n r a a
T l f .  74  6 8  0 0  8 6

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

Planetvej 4, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03

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

VinduesMester

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

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 . Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

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

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

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

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

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

Tlf. 2155 6470
bestil@el-tekniq.nu

Autoriseret elinstallatør

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

Autoriseret elinstallatør

SG Foto Gråsten
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337
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Onsdag den 21. marts kl. 19.00 
i Ahlmannsparken Gråsten

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport
4. Forslag fra Bestyrelsen
5. Indkomne forslag (skal skriftlig meddelelses formanden 

14 dage før generalforsamlingen) 
6. Valg til Bestyrelsen og suppleant
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der

Foredrag ved
Poul Erik Skammelsen
Alverdens brandpunkter
Kr. 30 pr. medlem inkl. kaffe og kage 

Adgangskort til generalforsamling samt foredrag 
af Poul Erik Skammelsen (kr. 30�  pr medlem) kan 
købes i kiosken mod fremvisning af medlemskort 
i superbrugsens kiosk frem til den 19. marts

(Adgang til generalforsamling er gratis)

Gråsten

Indkaldelse til 

General
forsamling

SuperBrugsen Gråsten Tlf. 73 65 26 00

Årsmøde i Ældre Sagen Gråsten
Onsdag den 7. marts kl. 14.30 – ca. 16.30

i Ahlmannsparken

Der udleveres bestilte billetter til Varde Sommerspil mod betaling.
Der serveres smørrebrød efter årsmødet

Åbning af Ældre Sagens IT- café
Mandag den 12. marts kl. 13.30 i Ahlmannsparken

Vi åbner IT- café, hvor Ældre Sagens frivillige hver mandag mellem kl. 13.30-16 vil hjælpe dig med 
dine pc problemer. Kig blot forbi. Du kan også kontakte os på tlf. 4111 4954, når vi har åbent

IT kursusprogram forår 2012
Alle kurser foregår i Ahlmannsparken mellem kl. 13.30 -16 og koster 50 kr. pr. gang inkl. kaffe.

Maks. deltagere pr. hold 8

IT for begyndere 
Internettet er i dag en kilde, der kan besvare mange af dine spørgsmål. Hvor 

højt er Eiffeltårnet? Hvor lang er en alen? Eller � nd gamle venner, lav din skat og 
bankforretninger. Vil du også være med, så hjælper vi dig et lille stykke på vej. 

Vi begynder torsdag den 15. marts, og herefter de næste 5 torsdage.

Vi starter helt fra bunden, men snart kan du også søge oplysninger på internettet.
Tilmelding til Ejvind Svendsson, tlf. 2712 0886

Obs: Kurset gentages med begyndelse torsdag den 10. maj

Kom og lav dit eget budget i regnearket Excel
Under kyndig vejledning (bogholder i 40 år), lærer du at oprette og anvende Excel til at skabe et større 

overblik over dit budget. Hav venligst nogle tal med, som du kan bruge som eksempel til øvelserne.
Instruktører: Lissi og Niels Jensen.

Onsdag den 13. juni.

Tilmelding til Lissi Jensen tlf. 5122 1240

Lær hvordan du gør dine fotos 
tilgængelige på din pc og internettet

Lær hvordan dine fotos bliver tilgængelige på din pc og internettet, og hvordan du laver fotobøger. 
Vi bruger programmerne Picasa og Cewe, som begge er gratis.

Medbring gerne dit digitalkamera samt billeder, som du kan bruge til at øve dig på.

Onsdag den 4. april og de næste to onsdage.

Tilmelding til Kaj Nygaard tlf. 7465 0946.
Obs: Kurset gentages fra onsdag den 25. april

Undervisning i NemID og hvad det kan bruges til
Vi vil fortælle, hvad NemID er, og hvordan du bruger det. 

Få en guidet tur på de to store offentlige hjemmesider Borger.dk og Sundhed.dk. Her � nder du bl.a. 
dine skatte- og boligoplysninger og kan se dine personlige sundhedsoplysninger.

Instruktører: Birgitte Jensen og Thomas Brink Thomsen.

Onsdag den 16. maj.

Tilmelding til Birgitte Jensen tlf. 7465 1910 mobil 2869 0203. Kun få pladser

Hvordan gør jeg, når jeg bestiller og køber
Ferierejse, � ybillet, DSB-billet/rejse, hotel samt mange andre ting.

Instruktører: Kaj Nygaard og Niels Jensen.

Onsdag den 30. maj og gentages onsdag den 6. juni.

Tilmelding til Kaj Nygaard tlf. 7465 0946 

Gråsten

stIFtende 
GenerALFOrsAMLInG

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling 
til støtteforeningen for kværs friskole

Mandag den 12. marts 2012 kl. 19.00
på Kværs skole

Eigil Christensen, Hans Jørgen Bollmann, 
Benny Lassen,Gerd Conradsen, Hans Lenger

Frivillige søges i Gråsten

Af Gunnar Hattesen

Folkekirkens Nødhjælp 
mangler indsamlere i 
gråsten, alnor, adsbøl og 
rinkenæs, når der søndag 
den 4. marts skal bankes 
på så mange døre som 
muligt for at bekæmpe sult 
blandt verdens fattigste.

- Det er oprørende, at så 
mange sulter, mens vi selv 
har mere end vi behøver. 
Derfor er jeg med til at 
lave Sogneindsamling her i 
gråsten, kværs og adsbøl. 

Og jeg håber, at rigtigt 
mange mennesker vil mel-
de sig til at gå en tur med 
raslebøssen søndag den 
4. marts, siger indsam-
lingsleder Helle krog.

- I rinkenæs er Hans 
Seekjær koordinator. 

Indsamlere kan melde 
sig hos Helle krog, på 
tlf. 20 83 56 02, mail: 
hellelars03@yahoo.dk eller 
Hans Seekjær, rinkenæs, 
på tlf. 74 65 28 41, mail: 
kamma-hans@mail.tele.dk 

Helle Krog er 
indsamlingsleder.
 Foto Søren gülck

Stor interesse
Af Hanne 
NæsborgAndersen

Der har vist sig en over-
vældende interesse for 
kulturlandsbyen6300s 
foredrag onsdag den 7. 
marts på gråsten land-
brugs skole, hvor man først 
kan smage en sønderjysk 

buffet og bagefter høre 
museumsinspektør Inge 
adriansen fortælle om 
sønderjysk-slesvigsk mad-
kultur. 182 personer har 
meldt sig til mad og fore-
drag, og det er maksimum, 
hvad landbrugs skolens 
dygtige køkken kan 
håndtere.

Derfor er der nu lukket 
for flere tilmeldinger til 
selve spisningen kl. 18.30.

Der er stadig mulighed 
for at komme kl 19.30 og 
høre selve foredraget, da 
salen på landbrugs skolen 
kan rumme flere personer 
end de 182, der kan spise. 
prisen for selve foredraget 
inklusive kaffe er 50 kr. 
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Gråsten Garden har været en værdsat del af byens musikliv 
siden 1975. Garden er et friskt, festligt og populært indslag ved 

adskillige byfester og ringridninger hen over sommeren

KOM TIL ÅBENT HUS
I GRÅSTEN GARDEN

Mandag den 5. marts kl. 19.00 - 20.00
på Gråsten Skole

Gråsten Garden består i øjeblikket af omkring 40 medlemmer

Børn kan allerede fra 8 års alderen få en grundlæggende undervisning 
på et blæseinstrument eller slagtøj. Der undervises hver mandag 

på Gråsten Skole fra kl. 15.00 til 21.00. Intereserede kan henvende 
sig til formanden Dorthe Bøttger-Larsen på tlf. 4245 3638

For mange er Gråsten Garden blevet vejen til en musikalsk karriere i 
det voksne liv. Og der er knyttet livslange venskaber gennem samspil, 

konkurrence og ikke mindst på turnéer rundt i landet og i udlandet

BLIV AKTIV I 
GRÅSTEN GARDEN

LOF Alssund
Der indkaldes til

ÅRSMØDE
Torsdag den 15. marts kl. 19.00
på Ørstedsgade 53, Sønderborg

MED FØLGENDE DAGSORDEN:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret årsregnskab*
5. Indkomne forslag
6. Valg af : 

a. Formand
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter jf. vedtægternes §5
d. 1 revisor jf. vedtægternes § 15

7. Eventuelt

*) Kopi af årsregnskabet vil ligge til gennemsyn 
på LOFs kontor fra 1. marts – 15. marts

Der vil være et let traktement kl. 18.30
Tilmelding på telefon 73 42 10 10 eller

mail post@lof-alssund.dk
senest tirsdag den 13. marts. kl. 12.00

Venlig hilsen
Bestyrelsen for

LOF Alssund, Ørstedsgade 53, 
6400 Sønderborg

Rinkenæs Ungdoms og 
Idrætsforening indkalder til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 21. marts
kl. 19.30 på Rinkenæs Skole
i mediatheket

Alle er velkomne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Afl æggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Forelæggelse af det reviderede 

årsregn-skab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden 

skriftligt i hænde senest onsdag den 14. marts
Tina Justesen, Hvedemarken 115, Rinkenæs

Mød op og støt din forening
Foreningen byder på lidt til ganen

Gråstenspejderne fortsætter 
med at samle aviser i Gråsten, 
Adsbøl og Alnor

datoer for avisindsamlinger 2012
24. marts . 16. juni . 18. august
6. oktober . 1. december
19. januar 2013

Det Danske Spejderkorps
Gråstenspejderne

Fastelavn i Kværs

Mange børn dukkede op i 
Kværs Forsamlingshus for 
at slå katten af tønden. Der 
var rigtig mange slag til alle, 
før den genstridige tønde 
faldt fra hinanden.
Bedst udklædte i Kværs var 
Cecilie Gram Hansen og 
Thomas Thomsen.
 Foto Jimmy Christensen

Nyt 
hold
Den nyvalgte besty-
relse for gråsten Handels-
standsforening har kon-
stitueret sig med Morten 
latter fra Centerpub som 
formand. Næstformand 
blev gunnar Hattesen, 
gråsten avis, sekretær blev 
pernille aaskov, Flügger 
farver og kasserer blev 
Sandi Müller, Marina 
Fiskenæs. 
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Gudstjenesteliste
Marts

Gråsten
Søndag den 4. marts – kl. 11.00 – Jan Unold Børnegudstjeneste
Søndag den 11. marts – kl. 11.00 – Jan Unold
Slotskoret medvirker
Søndag den 18. marts – kl. 11.00 – Jan Unold
Søndag den 25. marts – kl. 11.00 – Birgitte Christensen

Adsbøl
Søndag den 11. marts – kl. 9.30 – Jan Unold
Slotskoret medvirker
Søndag den 25. marts – kl. 19.30 – Birgitte Christensen

Kværs
Søndag den 4. marts – kl. 9.30 – med 
altergang – Birgitte Christensen
Søndag den 18. marts – kl. 16.00 – Jan Unold

Børnegudstjeneste
Søndag den 4. marts kl. 11.00 
i Gråsten Slotskirke

Gudstjenesten er bygget op omkring børnekorets dramatisering af 
Moses-historien. Vi følger Moses, fra Faraos datter � nder ham som 
spæd i en kurv på Nilen, til han har 
hentet De ti bud på Sinaibjerget.

Musikken denne dag er en blanding af 
traditionelle salmer og rytmisk musik.

Tag dit barn med til en lidt anderledes 
gudstjeneste!

Filmstudiekreds
Frank S. Olinsson præsenterer en � lm efter eget valg

Den 27. marts kl 18.30
i præstegårdens kon� rmandstue
Alle er velkomne og tilmelding behøves ikke. Man kan orientere sig 
om � lmens titel på kirkens hjemmeside eller ved at ringe til præst 
eller kirkekontor.

Gråsten Missionshus
Fredensgade 22

Onsdag den 7. marts:
Møde v. Finn Andersen, Børkop.

Onsdag d. 21.marts:
Møde v. sognepræst Bent O. Damm, Nr. Løgum.

Onsdag d. 28.marts:
”Optakt til Påske”
Møderne begynder kl: 19.30. Alle er velkomne.

Ruth i krig
Foredrag med Rut Brik Christensen
den 28. marts kl. 14.30 i Ahlmansparken

Dagens foredragsholder har været ”kufmutter” for danske soldater 
i Irak og Afghanistan. Det er ikke en opgave uden udfordringer, for 
hvordan skaffer man ingredienser til en kage midt i ørkenen? Og 
hvordan skaber man hygge, når bomberne � yver om ørerne på én, 
og hærens regler spænder ben?

Der er fri entré til 
foredraget, men kaffen 
koster 40,-

Arrangementet er 
et samarbejde med 
Gråsten ældreklub. 

Sangaften og 
generalforsamling
i Dansk-tysk forening for kirkeligt samarbejde 
den 8. marts kl.19.30 på Förde-Schule.
I forbindelse med den årlige generalforsamling i ”Dansk-tysk for-
ening for kirkeligt samarbejde” er organist Frank Laue fra Egernsund 
indbudt til at fortæller om, hvordan det er som tysk musiker at 
manøvrere i en dansk sangtradition. Frank Laue vil sammensætte et 
program dels bestående af danske og tyske salmer og dels af sange 
fra Højskolesangbogen og fra Schleswig-Holstein Liederbuch.

I forbindelse med sangaftenen vil der blive afholdt generalforsam-
ling i foreningen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til 

godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg til bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Foreningen er vært ved et kaffebord , der 
er gratis adgang og alle er velkomne!
N.B.: I medfør af foreningens §9 har alle medlemmer af foreningen 
– som ikke er i kontingentrestance – stemmeret. 

Derfor anmodes medlemmerne om, enten:
- at indbetale kontingentet - 100 kr pr medlem - for 2012 på for-

eningens konto 5953-1132658 i Andelskassen, eller at have beløbet 
klar til betaling til kassereren ved adgangen til generalforsamlingen 

De medlemmer som har en e-mail adresse, bedes a� evere en 
seddel til kassereren med:

Navn, adresse og e-mail.

Nyt fra menighedsrådsarbejdet
Foråret er på vej og det er kærkommen.

Sneen er helt væk og frem pibler alle forårsbebuderne. Erantisser, 
vintergækker og andre løgvækster strækker sig mod solen, som 
forhåbentlig snart viser sig fra den gavmilde side. Langsomt modnes 
og grønnes alt, snart kan vi se resultatet af de ting vi har plantet og 
løgene som er lagt.

Vi glædes og varmes.
Her kan drages paralleller til arbejdet i menighedsrådet. At varetage 

og pleje den kirke vi kender, have respekt for de traditioner og 
følelser vi har for vores kirke, men samtidig også � nde plads tilbåde 
fornyelse og forandringer, det kræver omtanke, grobund og gode 
 vækstbetingelser.

I den kommende tid vil menighedsrådet have fokus på nogle meget 
vigtige områder. Dels er planlægningen i gang med en renovering af 
Gråsten Slotskirke, dels er der forberedelserne til menighedsrådsval-
get i efteråret, samt den skærpede opmærksomhed både på økonomi 
og kirkegangen i den danske folkekirke. 

Selve renoveringen af Slotskirken har Slots- og Kulturstyrelsen 
naturligvis ansvaret for, men vores andel af arbejdet bliver omkring 
kirkens orgel. Det nuværende orgel ønskes ved renoveringen 
udskiftet. Dels er det af en noget ældre dato og kvaliteten blevet 
derefter. Menighedsrådet skal belyse, hvad der er brug for og skaffe 
midlerne til det!

En anden af forårets store opgave er det kommende menighedsråds-
valg. At informerer om arbejdet i menighedsrådene og formidle, hvor 
vigtigt det er, at nogen yder en indsats. 

Det hænger � nt sammen med, at kirkens midler ikke er ubegræn-
sede og dog skal ingen røre ved, at kirken skal være som den plejer 
og gerne med � ere tilbud end tidligere.

Alt i alt et forår, hvor ærmerne smøges op, udfordringerne tages 
med tak og hvem ved – måske kan vi glædes og varmes ved 
resultaterne.

Helle Blindbæk
Formand for Gråsten-Adsbøl menighedsråd

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

ADSBØL KIRKE

Adresser:
Sognepræst: Jan Unold
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf 74 65 12 70 ju@mail.dk

Sognepræst: Birgitte Christensen
Søndertoft 1, Kværs, 6300 Gråsten
tlf. 74 65 92 50 bc@km.dk

Hjemmeside: www.graastenadsboelkirker.dk

Organist
Rut Elena Boyschau, tlf. 20807173

Fællesformand for begge menighedsråd i 
Gråsten-Adsbøl sogn
Helle Blindbæk, Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 40 40

Gråsten-Adsbøl-Kværs kirkekontor
Kirkegårdsvej 49, Gråsten. Tlf. 20 80 71 70
Mandag til fredag kl. 10.00 - 14.00.

Gråsten slotskirke og kirkegård
Kirkegårdsleder, Hans Nicolai Lorenzen, Johannes Kocksvej 
2, Gråsten. Tlf. 20 32 17 89

Adsbøl kirkegård
Graver, Leo Sørensen, Bøgevej 12, Adsbøl
Tlf. 21 27 93 78

Kværs Kirkegård
Torben Buhrkall
Tlf. 23 69 62 42
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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  
a� everes i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

TILLYKKE

Gråsten slotskirke 
Søndag den 4. marts kl. 11.00 

ved Birgitte Christensen. Kirkekaffe

Adsbøl kirke
Ingen gudstjeneste

kværs kirke 
Søndag den 4. marts kl. 9.30 med altergang

broAGer kirke
Søndag den 4. marts kl. 10.30

Felsted kirke
Søndag den 4. marts kl. 10.00. Kirkekaffe

eGernsund kirke 
Søndag den 4. marts kl. 10.30 

ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

rinkenæs kirke
Ikke oplyst

kliplev kirke
Ikke oplyst

vArnæs kirke
Søndag den 4. marts kl. 10.00

nybøl kirke
Søndag den 4. marts kl. 10.00

vester sottrup
Søndag den 4. marts kl. 10.30 

ved Vibeke von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 4. marts kl. 10.00 

ved Kingo

nordschleswiGsche Gemeinde 
(Den tyske frimenighed)
Fredag den 2. marts kl. 19.00 

Rinkenæs korskirke 
Internationale Bededag

Gudstjenester

STOR BUFFETAFTEN den 16. marts kr. 89 50

ÅBENT HUS den 18. marts fra kl. 10-15
Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs WWW.KVAERS-KRO.DK Tlf. 74 65 92 06 

ÅBent Hus
I anledning af min 40 års fødselsdag, holder jeg 

åbent hus for familie, venner og bekendte

Lørdag den 10. marts fra kl. 16.00 til ? 
på Gråsten Rideskole

hilsen Dan

Socialdemokraterne i
Broager, Gråsten og Sundeved

Afholder

generalforsamling
Mandag den 5. marts kl. 19.00

i Adsbøl Klubhus

HUSK tilmelding til spisning kl. 18.00

Venlig hilsen
Bestyrelsen i BGS

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 21. marts 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.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen.
Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne:
Erik Føgh, Arne Bentsen og Walter Brüning

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Bestyrelsen

KULTURLANDSBYEN 6300

Generalforsamling
Torsdag den 29. Marts kl. 19.00

på Gråsten Landbrugsskole (Naturskolen)

Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag skal være formanden i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen

Formand: Hanne Næsborg-Andersen Bøgevej 5, 6300 Gråsten 

mail: naesborg@gmail.com

Efter generalforsamlingen er der et

spændende foredrag
af Ester Fick over titlen: Fra mamelukker til g-streng

Sønderborg
OVERLORD OG D-DAG

- invasionen i Normandiet 
Foredrag med seminarielektor Jørn Buch 

den 7. marts kl. 19.00 på Biblioteket Sønderborg

Foredraget vil gøre rede for udviklingen af 2.verdenskrig 
med hovedvægten på forberedelserne til operation 

”Overlord” og landgangen på Normandiets kyst 
den 6. juni 1944, D-dagen. Entrè 80 kr.

OPTAKT OG OPERATUR TIL KIEL
- Barberen i Sevilla

Optakt med lektor Stig Hansen 9. marts kl. 19.30 
på biblioteket Sønderborg. Operaturen til Kiel 
er den 16. marts. Pris kr. 500,- (gennemgang, 

bustur og operabillet). Få ledige pladser.

Tilmelding til FOF-Sønderborg på 74-471597, 
info@fof-sonderborg eller www.fof-sonderborg.dk

HJERTESTARTER I RINKENÆS
Den er nu på plads på Plejecenter Dalsmark

Kom for at se den og få lidt at vide 
om hvordan den virker

Torsdag den 1. marts kl. 16.30
i multisalen på plejecenteret

Alle er velkomne

DATASTUEN i Gråsten

PC-kursus for seniorer
Lær din computer at kende. Lær om Windows, 

tekstbehandling, Internet og E-mail.
Kursus for begyndere:
Hold 1 - 6 tirsdage fra kl. 10.00 til 12.00
Første gang tirsdag den 6. marts 2012 
Hold 2 - 6 tirsdage fra kl. 15.00 til 17.00
Første gang tirsdag den 6. marts 2012 

Undervisningen foregår i Datastuen, Konkel 14, 6300 Gråsten.
Begrænset deltagerantal.

Kursusgebyr kr. 250,-. Egen PC kan benyttes.

Tilmelding til tlf.: 74 65 06 37 mellem kl. 18.00 og 19.00

DEN SELVEJENDE INSTITUTION KVÆRSHALLEN

GENERAL
FORSAMLING

er rettelig

Torsdag den 22. marts kl. 19.00
i Kværshallen

Dagsorden jævnfør tidligere udsendt 
annonce i ugeavisen i uge 7

Bestyrelsen Kværshallen
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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

Svend Hedegaard
Bedemand   

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand  

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Rabøl Jørgensens 
Begravelsesforretning

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Hjemtransport ved dødsfald?
Overført til andet sygehus og dør? – Hvad så?

Dødsfald i udlandet

Sygesikringen / sundhedskortet
Forsikring / egen betaling

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten

Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i binderi

gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet

Bisættelse 10.000,- kr. inkl. moms.

Prisen inkluderer:
Bedemands honorar.
Enkel hvid kiste.
Miljø urne.
Kisteilægning på hospital.
Kørsel til kapel. (0-8 km.)
Kørsel til krematoriet. (0-30 km.)
Transport af urne til kirkegård.

Kommunal begravelseshjælp fra
0 - 9.650,- kr. alt efter formueforhold.

Se vores hjemmeside for mere information

www.bedemandlarsjensen.dk

Her kan du også læse om vores Begravelseskasse: 
79 kr. pr. måned. Fuld dækning efter 1 år

Ligesom du kan se ca. 500 prismærkede mindesten.
Bestil evt. et uforpligtende tilbud, samt 
billedmanipulation via internettet. Det betaler sig.

Trænger du til en snak om livet, døden og alt det 
midt imellem? 

Så besøg vores kaffeklub hver onsdag 
fra kl. 14 - 17
I Alsgade 33 6400 Sønderborg.

Ring evt. til Minna for mere info: 
Tlf. 28288472

Kræftens Bekæmpelse
Afholder

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 20. marts kl. 19.00

Sundhedscentrets kantine
Grundtvigs Alle 150, Sønderborg

(indkørsel fra Sundsmarkvej og indgang i skolegården)

Dagsorden ifølge vedtægterne
Som medlem af Kræftens Bekæmpelse er man medlem 

af lokalforeningen i sin bopælskommune.

Alle er velkomne
Medlemmer har stemmeret

Lokalforeningen i Sønderborg kommune

Gratulanter i Sydbank Gråsten
Der var et pænt rykind af 
erhvervskunder og private 
kunder, da den nye filial-
chef i Sydbank gråsten, 
Camilla Heiberg Freiberg, 
holdt reception. 

Snakken gik livligt. Her 
ses Jytte B. Jensen, Camilla 
Heiberg Freiberg, Peder 
Damgaard og Gerhardt 
Meinke i en samtale ved 
receptionen.

 Foto Fuzzy Mikmak

Festlig og farverig fastelavn
Af Gunnar Hattesen

Det blev en festlig lør-
dag formiddag, da 70 
børn fejrede fastelavn og 
slog katten af tønden i 
Ulsnæs-Centret.

Mindst lige så mange 
forældre og bedsteforældre 
så til fra sidelinjen og stod 
klar med digitale kameraer, 
når deres børn nærmede sig 
tønden og forsøgte at slå 
den ned.

De små poder have be-
stemt inden problemer med 

at holde varmen. De spa-
rede nemlig ikke på kræf-
terne og fik hurtigt røde 
kinder, når de svingede 
køllerne gennem luften.

Børnene var inddelt i to 

grupper, som hver angreb 
deres tønde.

Bagefter uddelte Jesper 
Thomsen, SuperBrugsen, 
og Torben rasmussen, 
rasmussen Sko, boller, 

kakaomælk og slikposer til 
de mange børn.

Fastelavnsfesten var 
tilrttelagt af gråsten 
Handelsstandsforening. 

Børnene sparede ikke på kræfterne, når de slog til tønden. Foto Fuzzy Mikmak

Dødsfald
Dorte Botilla Juliane Jessen, 
gråsten, er død, 64 år. 
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Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund

24 43 97 62
Aut. Kloakmester
Tv-inspektion
Separering regn / spildevand
Nyt anlæg / Reparationer
Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Anlægsstruktør
Belægningsarbejde
Jordarbejde
Fundamenter / Betonarbejde
Asfalt reparationer
Snerydning
Kørsel minigraver, rendegraver

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør 

                   Søren Hansen ApS 
                   Egernsund 
                   24 43 97 62 
                    
 

 Aut. Kloakmester.                                                                        Anlægsstruktør.                 

                  Tv-inspektion                                                                              Belægningsarbejde 
                  Separering regn/spildevand                                                     Jordarbejde 
                  Nyt anlæg /Reparationer                                                          Fundamenter /Betonarbejde 
                  Kortstrømpeforringer/pointliner                                             Asfalt reparationer  
                  Rotte Stop Propper                                                                    Snerydning  
                  Omfangsdræn                                                                             Kørsel  minigraver, rendegraver.                   

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

61 60 08 08
BROAGER BILSYN
V/ Christian Jørgensen
Ramsherred 3 ∙ 6310 Broager

www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk
HUSK Vi er også motorkontor!

ÅBNINGSTIDER
Mandag - tirsdag 8.00-16.00
Onsdag Lukket
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.30
 eller efter aftale

Egernsund Lotto
Mandag den 5. marts kl 19.00

i Egernsund ny skole
Vi glæder os til at se dig

Frem Fodbold Egernsund HK 71

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Jeg henter og bringer
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

BROAGER
Antik & Nostalgi

Sct. Pauli 28 ∙ 6310 Broager
7444 2425 ∙ 4079 1647 ∙ jan@broagerantik.dk

Vi køber også

SØLV og GULD

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

indkalder ti l 

Generalforsamling
Onsdag den 14. marts kl. 19.30

i Akti vitets- og Kulturhuset
”Nett e Jensen” i Skelde

Dagsorden ifl g. foreningens vedtægter
Forslag, der ønsket behandlet, skal være bestyrelsen

i hænde senest den 1. marts
Eft er generalforsamlingen vil Carl Jürgen Bock fortælle om 

Kreditanstalt & Höfeverwaltungsgesellschaft  Vogelgesang A/G

Bestyrelsen
www. skla.dk

Se mere på vores hjemmeside www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97

broagerauto@tdcadsl.dk

Service – bremser – syn m.m.
Var der fejl på synsrapporten 
- lad os gi’ et tilbud
Altid små priser på olieservice, samt 
serviceeftersyn efter bilens foreskrifter
Få en pris på det service som passer dig
Mulighed for lånebil

BROAGER AUTOVÆRKSTED
REPARATION AF ALLE BILMÆRKER

Huyndai Accent 1,6 GLS 5 dørs med A/C
Årg. 11/2004, km 113.000, sølvmetal, 
servostyring, centrallås, el-ruder for 
+ bag, el-spejle, 4 x airbag, splitbagsæde, 
anhængertræk, radio m/cd, leveres nysynet

Kr. 39.900,-
Nyere små og mellemstore biler købes

Ny forstander for 
Adventure Efterskolen
Af Gunnar Hattesen

adventure Efterskolen i 
Skelde får 1. marts ny for-
stander. Det bliver karsten 
Dressø, der er tidligere 
forstander for Musik og 
Teaterhøjskolen i Toftlund.

karsten B. Dressø har de 
sidste 1½ år været skolele-
der for lOF alssund.

Udover sine 6 år som for-
stander på højskolen i Toft-
lund har karsten Dressø 
en del års ledererfaring fra 

erhvervslivet bl.a. otte år 
som director of Operations 
i lego land og før det lo-
gistik ansvarlig ved Velfac 
vinduer i ringkøbing.

karsten Dressø har en 
uddannelsesmæssig bag-
grund fra Hærens officers-
skole og forsvarsakademiet 
og haft mange spændende 
lederjob i hæren.

privat er han gift med 
anni Dressø og sammen 
har de Sofie på 22 år og 
Steffen på 25 år, der begge 
er flyttet hjemmefra.

anni og karsten Dressø 
flyttede for 1½ år siden 
til Sønder borg, da anni 
fik tilbudt en stilling 
ved Danfoss efter en hel 
del år som administre-
rende direktør i forskellige 
virksomheder. 

- Jeg glæder mig utrolig 
meget til i samarbejde med 

såvel bestyrelse som med-
arbejdere at videre udvikle 
adventure Efter skolen til et 
helt unikt læringsrum. Et 

læringsrum der tager højde 
for de mange intelligenser 
og hvor elevernes nysger-
righed til læring vækkes 
og interessen skærpes, så 
læring bliver et adventure 
i sig selv, siger den kom-
mende forstander karsten 
B. Dressø. 

Fakta om 
Adventure 
efterskolen 
adventure efterskolen har 
68 elever fordelt på 8., 9. 
og 10 klasse trin og linjer-
ne Outdoor, aqua, race 
og Body. Målet indenfor 
de næste par år er 106 
elever. adventure Efter-
skolen har de sidste par 
år gennemgået en større 
ombygning med bl.a. ny-
bygning af såvel spisesal 
som elevindkvartering. 

Karsten Dressø er ny 
forstander på Adventure 
Efterskolen i Skelde.
 Foto Søren gülck

Broager Skole moderniseret 
for 40 millioner kroner
Af Gunnar Hattesen

Broager Skole er siden 
1997 blevet moderniseret 
for 40 millioner kroner. 
Skolen markerede forleden 
afslutningsfest for 15 års 
byggeri.

Skoleleder Claus Brink 
Christensen nævne, at man 
nu er klar til fremtidens 
skole. klasseværelserne er 
spækket med computere og 
smartboards til hjernerne 
og skolen er den mest 

moderne i Sønderborg 
kommune.

Blandt talerne var tid-
ligere borgmester Jørn 
lehmann petersen 
(S) og viceborgmester 
Tage petersen (V), som 
begge glædede sig over 
byggeriet. 

Skoleleder Claus Brink 
Christensen har fået en 
moderne skole.
 Foto Fuzzy Mikmak
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NYHED

KUN SØNDAG

KUN SØNDAG

Hel kamfi let 
u/ svær

Tingleff 
Kaffe
500 gr.

Hørup 
Kartoffels 
spegepølse

Lambi
toiletpapir 6 rl.
eller
køkkenruller 3 rl.

Medister

Hamburgerryg

Svinemørbrad
DYBFROST

Rugbrød
fra Kisbæk
Hele/skiveskåret

Pr ½ kg

2000

3 pk.

9500

5495

Ta 5 pakker

9900

1 kg

3500

1895

5 kg

23900

1000

Spar 
12.95

Spar 
49.00

Begrænset 
parti

Spar 
58.45

Under 
½ pris

Spar 
60.75

Spar 
15.90

Pr. ½ kg

Grovboller
Frokostsalat

WienerbrødStjerne 
kaster

4 stk.

1200
100 gr.

1000

1 stang

30002200

Endagstilbud
Marts og april

Åben søndag 10-16

Blomster 
honning 
Svansø
2 bg. a’ 425 gr.

3000

Max 4 stk. pr. kunde

Ota Solgryn
950 gr.

Ripasso
Pagus Bisano

1000
75 cl.

5000

MANDAG
Koteletter
Pr stk. 5.00

TIRSDAG
Morgen æg
10 stk. 12.00

ONSDAG
Agurk
icebergsalat
samt 450 gr
tomater 20.00

TORSDAG
Franskbrød 12.00

FREDAG
Verj selv slik
100 gr. 8.95

LØRDAG
 Mini mælk

3 ltr. 11.95
Max 6 ltr. pr kunde

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Tilbudene gælder til og med lørdag den 3. marts 2012. 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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ÅRSMØDE OG ”ÅRET DER GIK I BILLEDER”
14. MARTS KL. 14.30 Degnegården. Dagsorden jf. vedtægterne. Årsmødet er 
tidligere indvarslet. Ønskes der kaffe og lagkage til en pris af kr. 30,00 skal der 
ske tilmelding til Nowak tlf. 7444 2371 senest den 9. marts.

VI STARTER PETANQUE 
28. MARTS KL. 9.30 OG KL. 18.00. Praktiske spørgsmål vedr. 
formiddagsholdet kontakt Viggo Møller tlf. 7444 1089 og aftenholdet Bruno 
Jørgensen tlf. 7444 2095. Tilmelding ikke nødvendig – du/I er velkommen til at 
møde direkte på petanquebanen. Velmødt – pris for sæson kr. 100,00. 

VI STARTER MINIGOLF
29. MARTS KL. 14.00. Der spilles indtil 3 timer. Praktiske spørgsmål kan 
rettes til Erik Ballesgaard tlf. 7444 1257. Tilmelding ikke nødvendig – du/I er 
velkommen til at møde direkte på minigolfbanen. Velmødt – Pris for sæson 
kr. 125,00 excl. kontingent til minigolfklubben.

ØLSMAGNING MED SNITTER OG ANDET TILBEHØR.
11. APRIL KL. 18.30 mødelokalet Degnegården 2 Broager. Arrangementet er i 
samarbejde med Superbrugsen Broager. Hans Peter Jepsen er ”ølentusiast” han 
præsenterer 8 smagsprøver samtidig med han fortæller om de enkelte produkters 
tilblivelse. Herunder 3 snitter og chips som tilbehør. Pris kr. 125,00. Tilmelding 
senest den 21. marts Nowak tlf. 7444 2371. Restpladser sælges herefter af 
superbrugsen.
OPVASKEMASKINEN på Degnegården er igen brugbar. Ikke nødvendigt at 
medbringe porcelæn 
Annoncen er støttet af

Støt vore annoncører – de støtter os
Næste annonce forventes uge 15 her i Gråsten Avis

Broager Lokalbestyrelse

Broager

 NÅR INTERNETTET SLÅR KNUDER
Ældre Sagen Broager lokalbestyrelse er klar over at, de nye krav til 
kommunikation med det offentlige vil volde mange borgere problemer.
Regeringen har besluttet at sløjfe papiret mellem borgere og det offentlige. I stedet 
for at sende breve skal henvendelserne fremover foregå via computer.
Endvidere er der andre serviceydelser, som kan foregå via computeren. Det kunne 
være betaling af indbetalingskort eller kontakt til lægehuset.
Ældre Sagen ser det derfor som sin opgave at deltage aktivt i at lære ældre at 
håndtere de nye udfordringer, som bliver pålagt borgerne på computer-området.
Derfor vil vi som opstart iværksætte kurser, som giver mulighed for at prøve at 
arbejde med en computer.
Det vil senere blive fulgt op med temakurser, som for eksempel brugen af NemID 
m.m.

”APPETITVÆKKER”
Informationsmøde om kurserne.
Torsdag den 8. marts kl. 14.30-16.30 på Broager skole indbyder vi til et 
informationsmøde. Vi vil her fortælle om de nye ufordringer og give eksempler på 
andet, der kan løses digitalt.
Vi vil ligeledes fortælle om de kurser og temamøder, vi vil holde.
Der fortælles også om de påtænkte ugentlige cafémøder, hvor man kan få 
individuel computerhjælp. 
Mødet er gratis, men vi vil gerne have tilmeldinger SENEST den 6. marts af 
hensyn til pladsreservationen.
Tilmelding kan ske hos Per Berthing tlf. 2243 0310
Mødet fi nder sted på Broager skole, bygning A – indgang fra parkeringspladsen 
ved lægehuset.
ALLE er velkomne.
Annoncen er støttet af

Støt vore sponsorer – de støtter os

Broager Lokalbestyrelse

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

RAVNS MALERFIRMA
Tlf. 40 74 27 24

– alt malerarbejde udføres

– vi giver 20% på maling
i butikken

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag 14.30-16.30
Lørdag  9.00-12.00
VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Skat 
mester
Erik Breum, Broager, 
er udnævnt til interna-
tional skatmester i y's 
Men International, der 
består af 1.500 klubber 
og 31.000 medlemmer på 
verdensplan. 

Skiftedag hos 
Broager Sparekasse
Af Gunnar Hattesen

Broager Sparekasse gen-
nemfører med virkning 
fra 1. marts en række 
organisatoriske ændringer 
i bestræbelserne på bl.a. 
at øge antallet af private 
kunder. på udlånssiden 
udgør de private kunder i 
dag 58 pct. af sparekassens 
samlede udlån på næsten 
en milliard kr.

Den hidtidige leder af 
afdelingerne i Broager 
og gråsten, filialdirek-
tør Thomas Hansen, 39 
år, bliver udnævnt til 
privatkundedirektør.

- Det betyder, at Thomas 
Hansen skal sikre, at 
privatkunderådgiverne i 
gråsten, Broager, Sønder-
borg og aabenraa hele 
tiden har de bedst mulige 
betingelser for at kunne 
yde de private kunder den 
mest optimale service.

Ændringen skal også ses 

i lyset af, at rådgivning af 
private kunder bliver sta-
dig mere komplekst i takt 
med de bestemmelser, som 
politikerne gennemfører på 
eksempelvis pensionsom-
rådet, siger direktør lars 
Christensen.

Thomas Hansen, der er 
født og opvokset i Sønder-
borg, kom til Broager 
Sparekasse i 2007 efter 
en karriere med ledende 

stillinger i Bg Bank og 
Danske Bank.

Ny chef i afdelingerne i 
Broager og gråsten bliver 
Eskild Steensen, 52 år, der 
kommer fra en stilling som 
filialdirektør i sparekas-
sens afdeling i aabenraa. 
Eskild Steensen kom til 
Broager Sparekasse i 2009, 
og var inden da afdelings-
direktør for Fionia Bank 
i kolding og filialdirektør 
for arbejdernes landsbank 
i Vojens. 

Privatkundechef Thomas 
Hansen.

Eskild Steensen er ny chef i 
Broager og Gråsten.

Viet
pia Holler Westergaard 
og Morten Juhl Teichert 
har været kærester i 10 år, 
så nu syntes de, det var 
på tide at blive gift. Det 
blev de forleden i Broager 
kirke. 

70 år
lærer Bent Bille, 
Haderslev, der i 17 år var 
lærer på Broager Skole, 
fyldte 25. februar 70 år. 
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V/B Pizza & Grillhouse
Varnæsvigvej 2, Varnæs

Tlf. 74 69 39 40

ÅBNINGSTIDER MANDAG TIL SØNDAG KL. 16.00-22.00

Du ringer Vi bringer

Felstedegnens 
Borgerforening

Generalforsamling
den 29. februar kl. 18.00

i forsamlingslokalerne

Se www.felsted-borgerforening.dk
Tilmelding til spisning nødvendig på 

tlf. 4058 5697 eller hjnissen@email. dk

Orientering om Damms Gård m.m. ved 
udvalgsformand Jan Riber Jakobsen. 
Derefter vælges en følgegruppe til 

områdefornyelsen.

afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Fredag den 16. marts kl. 18.30
i Felstedhallen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Felsted Idrætsforening

Ældre slog katten af tønden

Af Jens Jaenicke

Beboerne på kliplev 
plejehjem fejrede forleden 

fastelavn. Vennekredsen 
havde sammen med le-
delsen og de ansatte gjort 
store forberedelser.

Der måtte mange drøje 
hug med de tunge køller 
til, før katten og det øvrige 
indhold slap ud.

Der var musik, der blev 
sunget og et kaffebord 
afsluttede en munter 
eftermiddag. 

Stor spørgelyst 
i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Fhv. folketingsmedlem 
Jesper langballe, der er 
tidligere kirkeordfører 
for Dansk Folkeparti, 
satte fokus på folkekir-
kens fremtid, da han 
talte ved et møde i Felsted 
Forsamlingslokaler, ar-
rangeret af Felsted 
Menighedsråd.

Jesper langballe var 
skepsis over for Manu 
Sareen som kirke- og 
ligestillingsminister. 

Foredraget varede en time, 
og han kom bl.a. ind på 
homovielser og islams 
fremmarch i Danmark 
med de deraf følgende pro-
blemer i bl. folkeskolen.

Der var godt og vel 30 til 
foredraget, men spørgely-
sten under kaffebordet var 
stor. Sognepræst Oliver 
karst ledte mødet.

I næste måned er det 
prædikant Moses Hansen, 
Årø, som kommer og hol-
der foredrag. De ældre slog til tønden. Fotos Jens Jaenicke

Jesper Langballe talte i Felsted arkivfoto

Retsmøde
Ved retten i Sønderborg 
holdes der onsdag den 
29. februar kl. 13.15 
et retsmøde, hvor Spar 
Danmark har indledt en 
konkurssag mod den luk-
kede SuperSpar købmand i 
Felsted, Ole Søndergaard.

Ole Søndergaard havde 
kontrakt på butikken i 

Felsted i syv år, men drev 
kun forretning der i 4 år.

Spar Danmark har meldt 
ud, at de fortsat er inte-
resseret i at drive butik i 
lokalerne, da det er daglig-
varekoncernen, der har en 
lejekontrakt på 10 år med 
købmand Jens Jensen. 

90 billeder
Efter generalforsamlingen 
i Historisk Forening for 
Felsted Sogn tog forman-
den andreas asmussen 
forsamlingen med på en 

bytur i det gamle Felsted, 
hvor han viste 90 gamle 
billeder og fortalte om 
mennesker i Felsted før og 
nu. 

Forårsopvisning i Bovrup

Af Gunnar Hattesen

Varnæs Bovrup Idræts 
Forenings gymnastikafde-
ling har for tiden tid travlt 
med at pudse de sidste 
serier og spring af inden 

gymnasterne skal fremvi-
ses for venner, forældre og 
bedsteforældre ved den år-
lige forårsopvisning søndag 
d. 4. marts kl. 10.00.

Forårsopvisningen afhol-
des i Sundeved Efterskoles 

hal. Her vil ni ud af afde-
lingens 10 hold vise, hvad 
de har brugt vinteren på 
at lære.

I år får vi besøg af to gæ-
stehold. Det er aabenraa 
Egnens minimix og 

Sundeved Efterskole. De 
fylder gulvet ud og det 
giver inspiration. Nogle 
af vores egne gymnaster 
er med på disse store hold 
og det giver måske andre 
lyst til at være med på 
egnsholdene i næste sæson, 
siger formand for VBIF’s 
gymnastikudvalg Bodil 
Nørregaard Wilhelmsen.

Sundeved Efterskoles 
køkken vil sørge for at sult 
og tørst kan stilles - i en 
bod sælger de bl.a. juice, 
kaffe og the, pølsehorn og 
pizzasnegle, frugt og grønt.

Der plejer at møde rigtig 
mange op til opvisningen 
og arrangørerne håber, at 
stemningen bliver ligeså 
god i år, som den har været 
de foregående år.

VBIF’s gymnaster glæ-
der sig til at vise deres 
kunnen. 
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Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Malerafdeling
Spartel - Sigma Maling - Grunder - Vævlim

Træbeskyttelse Fugemasse - Tape

Filt - Glasvæv - Pensler

Tonemaskine 

Åbningstider
Mandag – fredag kl. 8.00 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00

Kliplev Søndergade 10, Kliplev ∙ 6200 Aabenraa ∙ Tlf. 7468 1300
www-kliplev-lavpris.dk ∙ mail@kliplev-lavpris.dk

Den lille

ÆG SÆLGES
Så er der igen opstarts æg
i en periode

Æggene sælges fra
Blansvej 22
i Bovrup

TELEFON 4045 5808

KLIPLeV sOGns 
VOKsenunderVIsnInG

Generalforsamling
for kliplev Sogns Voksenundervisning

Onsdag den 21. marts kl. 19.00
på Kliplev skole

Hvor vi er værter ved et lille traktement.
Tilmelding senest den 20. marts.

Dagsordning ifølge vedtægter.
Forslag skal være formanden i hænde senest

en uge før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Formand Helle Ehm
kværsvej 7, lundtoft

Tlf. 7467 4712
2us@pc.dk

Aftenhøjskolen indbyder til

60 års jubilæumsfest
Torsdag den 8. marts kl. 18.00
i Felsted Forsamlingslokaler

Program:
Festmiddag med 2 retters menu og kaffe

Festtaler, Redaktør Gunnar Hattesen
Ordet frit

Underholdning ved Canzona

Alle der i årenes løb har haft tilknytning til 
Aftenhøjskolen,eller kunne tænke sig at være med 

fremover,er velkomne
Pris: kr.150,-

Tilmelding senest 1.marts
på telefon 74685294 eller 74685288

Venlig hilsen
Bestyrelsen

FELSTED FOREDRAGSFORENING

V B I F

Varnæs-Bovrup IF

afholder sin

ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING

Fredag den 16. marts kl. 19.30
på Sundeved Efterskole

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til dagsorden skal være skriftlige og være 
formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Velkommen til en forhåbentlig velbesøgt generalforsamling

Varnæs-Bovrup Idrætsforening
Formand Henriette Ebbesen
Bovrup Storegade 5, Bovrup

6200 Aabenraa – tlf. 74680311

Moselundens 
Krolfklub

afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 14. marts
i Fælleshuset, Ellekær 71, Felsted

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Godkendelse af vedtægter
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse

Eft er tur afgår Christian Rieder og Inge 
Jørgensen

8. Valg af suppleant
Eft er tur afgår August Lassen

9. Valg af revisor
Eft er tur afgår Tage Mikkelsen

10. Valg af revisorsuppleant
Eft er tur afgår Rosa Lund

11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest den 6. marts

Bestyrelsen

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening
afholder

Smykke & tøjaften
Mandag den 12. marts kl. 19.00

på Sundeved Efterskole
Ved Ilse Schmidt, Rødekro, og Jens Nielsen, Felsted,

som ved alt om henholdsvis
Friendtex tøj og Pilgrim smykker.

Salg af kaffe/the og kage
Så ta’ naboen, kollegaen og veninden 

med til en hyggelig aften.
Tilmelding inden den 9. marts

Vel mødt til en hyggelig aften, hvor alle er velkomne
Hilsen bestyrelsen

Ny formand i Felsted
Af Gunnar hattesen

pensionistforeningen 
Felsted- Bovrup- Varnæs 
har fået ny formand. Det 
blev et kendt lokalt ansigt 
nemlig Tage Mikkelsen. 
Næst formand blev Inger 
lund, mens kassererposten 

varetages af gurli 
kristensen. Sekretær blev 
Marie Jørgensen.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Henry 
gravengaard, Inge Friis og 
gunnar pedersen. 

Suppleanter blev 
kurt kristensen og lis 
asmussen. 

Travlt år hos 
kvinder
Formand for 
Varnæs-Bovrup 
Husholdningsforening, 
Edith kruse, kunne på 
generalforsamlingen se 
tilbage på et travlt år mede 
mange arrangementer.

Hun benyttede ligele-
des chancen til at takke 
alle flittige aktive med-
lemmer , sponsorer og 

bestyrelsesmedlemmer for 
hjælpsomhed.

kassereren kirsten kruse 
fremlagde årets regnskab, 
som viste et pænt over-
skud. kassereren passer 
godt på pengene og for-
muen vokser år for år .

Merethe krog trådte ind 
i som suppleant. Hun har 
før været i bestyrelsen. 

Tage Mikkelsen arkivfoto

Patsches Hus
på generalforsamlingen i 
patsches Hus i Felsted blev 
Holger rerup og Dorthe 

Schmidt genvalgt til 
bestyrelsen. 

Brandstation
Bovrup og Varnæs Birks 
Borgerforening har fået 
overdraget den nedlagte 

brandstation i Varnæs, som 
skal bruges til kulturelle 
formål. 
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SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Kliplev

Køb stort ind for små penge STOR SALG
STOR SALG

Køb stort ind for små penge

STOR SALG
Køb stort ind for små penge

Køb stort ind for små penge STOR SALG
STOR SALG

Køb stort ind for små penge STOR SALG
STOR SALG

Køb stort ind for små penge

Køb stort ind for små penge

STOR SALG

Køb stort ind for små penge STOR SALG
STOR SALG

Køb stort ind for små penge STOR SALG
STOR SALG

Køb stort ind for små penge

STOR SALG
Køb stort ind for små penge

Bio 
Tex

Familie 
Pizza
Dybfrost

5 stk

6000

4 stk

1000

 Sodavand
1,5 liter

Oma 
Margarine
Flere varianter
Frit valg

Hakkede 
tomater

7,5 kg

9500

1000 gr

2000

Light

500 
Alm

700 
BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

POST UDLEVERING
Hverdage 10.00 - 17.00

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 |
Lørdag kl. 9.00-19.00 | Søndag kl. 9.00-19.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 29. februar
til lørdag den 3. marts

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Tilbudene gælder tors, fredag og lørdag

Begrænset parti

Malenes4kids.dk | Østergade 4, Felsted | 6200 Aabenraa

Besøg os online på www.malenes4kids.dk Åbningstider
Mandag LUKKET
Tirsdag kl. 14.00 – 17.30
Onsdag kl. 12.30 – 17.30
Torsdag kl. 12.30 – 17.30
Fredag kl. 12.30 – 17.30
Lørdag kl. 10.00 – 13.00

Hjertelig tak for den overvældende 
opmærksomhed ved min åbningsreception 

den 21. september

Vi byder foråret velkommen i

TORSDAG DEN 1. MARTS
holder vi åben fra kl. 13.00 og helt frem til kl. 21.00

hvor vi giver

10% på de � otte 
forårskollektioner 

fra

Dette tilbud 
gælder kun 
den 1. marts

40% på vinterkollektionen

EKSTRA Denne dag vil der også være dametøj i butikken
fra bl.a. Culture, Soya og Jensen Woman

Generalforsamling 
bliver tilløbsstykke

Af Gunnar Hattesen

Tilmeldingerne strømmer 
ind til generalforsamlingen 
Felsted egnens Borger-
forening, som holdes 
onsdag den 29. februar i 
Felsted Forsamlings lokaler.

Foreløbig har 80 men-
nesker tilmeldt sig spisnin-
gen, der starter kl. 18.00. 

Menuen er gratis biksemad 
fra Holbøl landbohjem.

på generalforsamlingen 
skal der vælges ny for-
mand, da Troels Olesen 
efter 14 år på posten ikke 
ønsker genvalg. på valg 
til bestyrelsen er desuden 
Hans Jørgen Nissen, der er 
villig til genvalg.

på generalforsamlingen 

skal man diskutere områ-
defornyelsen af bymidten 
med borgerhus og den 
planlagte Hjertesti.

Jan riber Jakobsen, der 
er formand for aabenraa 
kommunes plan- og 
Trafikudvalg, vil efter 
generalforsamlingen give 
en orientering om pla-
nerne for bymidten og 
Damms gård. Derefter 
vælges 4 personer, der 
skal repræsentere Felsted 
i en følgegruppe til 
områdefornyelsen. 

Troels Olesen stopper 
efter 14 år som formand.
 arkivfoto
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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

El-cyklerMobility 
scooter

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Stenderup Auto, Stenderup 40, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 90 91 Fax: 74 46 90 95

BILER TIL SALG
Besøg også vores værksted, som har 
lave priser på service og reparationer

Stenderup

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

SALG AF grus, sand, 
skærver, muldjord og flis 

træflis og barkflis

www.nielsjessens.dk
Kontakt Claus 2019 8158 eller Kjeld 2019 8159

Niels Jessens Eftf.
Egenes 11, Gråsten

Sundeved 
Husholdningsforening

inviterer til

HYGGEEFTERMIDDAG
Torsdag den 15. marts kl. 14.00

i L-Lokalet på Forsamlingsgaarden Sundeved

Dyrlæge Kido Højlund Carlsen, Broager, 
kommer og fortæller om sit liv

Her, der og alle vegne. 40 år som 
dyrlæge i Broager og omegn

Pris kr. 75,00
Inkl. kaffe og lagkage

Sidste tilmelding den 10. marts til 
ULLA 2946-7081 / 7442-2112

kaj.ulla@hotmail.com

Sundeved afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 15. marts kl. 19.00
i Menighedshuset, Vester Sottrup

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Herefter vil Karen Nymand Nielsen fortælle om turen 
til ”Hviderusland og Røde Kors’ hiv/aids-projekt” 

samt emnet ”Nørkletøj”.

Foreningen er vært ved et mindre traktement.

Vel mødt
Bestyrelsen

Alle er velkomne
Se mere på hjemmesiden: Sundeved.drk.dk/

SUNDEVED 
GYMNASTIKFORENING

Sommergymnastik
Zumba

Start: tirsdag den 10. april kl. 19.00-20.00
Sted: Sundeved Hallen, Vester Sottrup

Instruktør: Jutta Østergaard, tlf. 3122 1001

Store bolde/elastikker/håndvægte
Start: torsdag den 12. april kl. 18.30-19.30

Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup
Instruktør: Anne Østergaard, tlf. 2620 8304

Zumba
Start: mandag den 16. april kl. 18.30-19.30

Sted: Gymnastiksalen,
Bakkensbro Skole, Ullerup

Instruktør: Kari Pharao. tlf. 2032 7802

Deltagerpris pr. hold for 7 gange: 140 kr.
Eller benyt dig af dette super tilbud:

Deltag på alle 3 hold og betal kun 280 kr.

www.sundeved-gymnastik.dk

GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 10. marts kl. 12.00 

i Sundevedhallen
Gæstehold: 30+++ Dybbøl

Vojens Gymnastik- og 
Idrætsefterskole

Tilskuerentre: 25 kr.
børn indtil 15 år gratis adgang

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING
WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK

ULLERUP OG OMEGNS 
HUSHOLDNINGSFORENING

indkalder til

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Mandag den 19. marts kl. 19.30
på kommunekontoret i Ullerup

Dagsorden:
1. Nedlæggelse af forening.

2. Evt.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sogneeftermiddag
i Sottrup Menighedshus

Tirsdag den 6. marts
i Menighedshuset i Sottrup

Sognepræst Leif Jordt,
Tandslet, fortæller om
maleren Jes Jessen,
der bla. har malet
altertavlen i Sottrup kirke

Alle er velkomne
Menighedsrådet

140 hørte 
Helle Helle
Af Gunnar Hattesen

Forfatteren Helle Helle er 
et trækplaster. Det beviste 
hun, da hun torsdag aften 
veloplagt talte foran 140 
mennesker i Forsamlings-
gaarden Sundeved i Vester 
Sottrup.

Helle Helle har i løbet 
af en årrække skabt sig et 
navn som en af Danmarks 
store forfattere. Hun 

debutterede i 1987 med 
novellen "Et blommetræ". 
Det var dog romanen 
"Hus og hjem" fra 1999, 
der gav hende det egentlige 
gennembrud.

levende, lidt ironisk og 
morsomt gennemgik hun 
sit forfatterskab.

Helle Helle modtog 
forleden "De gyldne 
laurbær". 

Det var et spændende foredrag, som forsamlingen hørte. 
 Foto Fuzzy Mikmak

Indbrud
En indbrudstyv har væ-
ret på spil på lærkevej 
i Nybøl, hvor vedkom-
mende har været inde i to 
villaer. 

Diamantbryllup
Inger og Svend Eskildsen, 
langballe 32, Nybøl, kan 

tirsdag den 28. februar 
fejre diamantbryllup. 

Strandby er konkurs
Forretningsmanden 
kenneth Strandby larsen, 
Nybøl, er blevet erklæret 
personlig konkurs. Det var 
ham, der stod bag den ero-
tikimesse, der skulle have 
fundet sted i i kB-Hallen 

i efteråret, da den brændte 
ned.

Hans villa i Nybøl er sat 
til salg for 5,35 mio. kroner.

Den offentlige vurdering 
lyder dog kun på 1,3 mio. 
kroner.

kenneth Strandby for-
venter at få gældssanering, 
og på den måde slippe 
med 2.000 kr. i afdrag på 
gælden om måneden i fem 
år. Han bor nu hos noget 
familie i Vejle. 
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Hørt i byen
38-årige Hella Barcos, 
Gråsten, er nået et vig-
tigt skridt videre til at 
deltage i masterchef på 
TV3. Det er et program 
for amatørkokke. Der var 
over 1.000 som sendte 
en ansøgning ind, 350 
kom til casting, og de 
skulle bruge 34 personer. 
Det magiske opkald fra 
TV3 kom fredag til Hella 
Barcos. 
Næste fredag drager 
hun til København for 
at dyste om at blive en 
af de 12 udvalgte til 
tv-programmet.

Mogens Dinsen havde 
mandag aften sin sid-
ste arbejdsdag på Q8 i 
Broager. Den tidligere 
benzinforpagter har 1. 
marts fået nyt job hos JF 
i Sønderborg.

Den tidligere filialdirek-
tør Joan Mai, Sydbank i 
Gråsten, er blevet ny af-
delingsleder for kundeser-
vice området i Sydbanks 
hovedkvarter i Perløkke i 
Aabenraa.

81-årige Christian 
Hansen har været på 
en 10 dages rejse for 
at besøge sin datter i 
Californien.

Bodil og Uffe Gregersen 
i Rinkenæs var lørdag i 
operaen i Kiel for at se 
"Barberen i Sevilla".

Det bliver skuespilleren 
Asger Rheer, der stammer 
fra Gråsten, der skal af-
fyre startsskuddet til årets 
Oldtimerløb.

Sydbank Gråsten hol-
der aktionærmøde ons-
dag den 28. marts i 
Ahlmannsparken.

Per Thorsted, Rinkenæs, 
har været på en måneds 
ferie i Thailand, hvor han 
fik adskillige tilkendegi-
velser på, at danske dåse-
ringe er til stor hjælp for 
invalide thailændere. 

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

w
w

w
.1747.dk

HVER DAGStjerneskud kr. 70,-
  TIL AFHENTNING 

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 Pragh
Bjarne Brendstrup

Fysiurgisk Massør
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley

Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Åbningstider: Mandag- fredag fra kl. 10-19
 Lørdag fra kl. 10-17

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen,
Gråsten (bag ved Meincke)
Kig ind. Jeg masserer også
uden tidsbestilling eller aftal tid
på telefon 2247 0268
300 kr pr. time

Bu� et
Flere forskellige forretter
stegeretter og desserter

kr. 8950

WWW.KVAERS-KRO.DKKværsgade 9-11 · Kværs
6300 Gråsten 

Tlf. 74 65 92 06
info@kvaers-kro.dk

ÅBENT HUS
den 18. marts

kl. 10 - 15

Stor bu� eta� en
Den 16. marts

Musik og dans ved

Greystone

Vi har et ekstra interessant tilbud
til storkøbere, som køber 

¼, ½ og 1/1 paller

Hunde-og katteforder discont nethandel

Har du hund eller kat?
Spar penge ved at købe foder på web-shop discount nethandel

Nemt, hurtigt og sikker levering til døren
uden ekstra omkostninger

Tlf. 2970 6300
WWW.Danishpetfood.dk

Forfatter på besøg

Forfatteren Helle Helle signede torsdag eftermiddag bøger hos Gråsten Boghandel.
 Foto Fuzzy Mikmak

Hjertestarter 
i Rinkenæs
Rinkenæs har fået en hjer-
testarter, der er tilgængelig 
hele døgnet ved indgangen 
på Plejecenter Dalsmark.

Hjertestarteren er skaffet 
til veje ved en stor dona-
tion fra Mads Clausens 
Fond, der er indsamlet 
2450 kr. fra byens borgere 

og virksomheder og det 
resterende beløb indbetales 
af Rinkenæs Ungdoms og 
Idræts forening, Rinkenæs 
Borger og Familie forening 
og Rinkenæs Frivillige 
Brandværn. 

Lions Club Broager-
Gråsten har doneret en 

hjertestarter-træner som 
kan bruges i forbindelse 
med undervisning i brugen 
af hjertestarteren.

Alle interesserede er invi-
teret til at komme for at se 
og høre om hjertestarteren 
og hvordan den skal anven-
des, fortæller Kim Hansen.

Mødet holdes i multi-
rummet på Plejecenter 
Dalsmark torsdag den 1. 
marts kl. 16.30.  
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Estate Gråsten - Vi gør boligjagten sjovere.

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Dejlig beliggenhed 1- familieshus

Gråsten
Skovvej 11
Sagsnr. 188-1  Yderst attraktiv be-
liggenhed i Gråsten ved skov, skole
og slotssøen. Huset har et godt ud-
nyttet boligareal, hvortil der kom-
mer en god og funktionel kælder.
Huset fremstår i meget pæn stand,
blandt andet med køkken fra 2006.

925.000Pris:
50.000Udb.:

5.711Brt.:
5.070Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.661/2.651

128/64 713 2/3 2 1935

SKAL
SES

Roligt beliggende i Kværs 1- familieshus

Kværs
Kværsgade 5
Sagsnr. 425  Indretning: Entré 
med garderobe. Mindre værelse.
Vinkelstue. Køkken med spisekrog.
Værelse med skabe. Soveværelse
med skabe. Badeværelse med kar.
Baggang med adgang til vaskerum
med bruser og håndvask.

345.000Pris:
25.000Udb.:

2.508Brt.:
2.399Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 1.368/1.494

100 578 1/3 1 1959

NY PRIS

Godt solidt hus
Sagsnr. 389 1- familieshus

Blans
Bækgade 4

98 1.057 1/3 2 1961

SOLGT

Pæn andelsbolig 
Sagsnr. 423 Andelsbolig

Gråsten
Gl. Aabenraavej 6A

104 1/2 1 1991

SOLGT

Stort hus med udsigt til vandet 1- familieshus

Rinkenæs
Vårhøj 20
Sagsnr. 29-3  Rummelig villa med 
udsigt fra 1.sal. Huset er bygget af
sælger i 1966 med tilbygning af
1.sal i 1984. En villa der opfylder
mange ønsker, men hvor der stadig
er plads til, at kunne fortage for-
bedringer.

980.000Pris:
50.000Udb.:

5.991Brt.:
5.706Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.888/3.182

204 803 2/4 2 1966

Panoramaudsigt 
Sagsnr. 318 1- familieshus

Trappen
Trapgade 24

141/6 589 2/1 2 1890

SOLGT

Hus med 180 m2 
Sagsnr. 435 1- familieshus

Broager
Mejerivej 34

95/70 1.317 1/2 3 1955

SOLGT

Indflytningsklart hus 1- familieshus

Tørsbøl
Tørsbølgade 51
Sagsnr. 237-6  Beliggende i Tørs- 
bøl sælges dette charmerende hus
med stor garage/udhus på 46 m2.
Huset er i de senere år renoveret
med bl.a. nyt køkken, bryggers, ba-
deværelse, tag og nyindretning af
1.sal.

795.000Pris:
40.000Udb.:

4.896Brt.:
4.097Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.396/2.122

120 801 1/3 2 1938

Arkitekttegnet 
Sagsnr. 326 1- familieshus

Alnor
Gl Færgevej 83

203 767 1/4 1 1973

SOLGT

Pæn andelsbolig
Sagsnr. 48-15 Andelsbolig

V. Sottrup
Græsløkke 12

106 1/2 1 1988

SOLGT

Billig andelsbolig Andelsbolig

Varnæs
Hipholm 12
Sagsnr. 124  Her får du trygheden
i en andelsbolig og samtidigt følel-
sen af privatsfærre. Foreningen
forventes af have afbetalt restgæld
om ca. 3 år, hvilket vil gøre den
mdr. husleje billigere. Der hører
egen carport og have til boligen.

175.000Andelsbevis:
4.547Mdl. boligafgift:
1.020Mdl. forbrugsafg. a/c:

106 1/3 1 1989

GOD
PRIS

Idyllisk bolig på havnekajen Ejerlejlighed

Gråsten
Østersøvej 9, st. th
Sagsnr. 290  Ejerlejlighed direkte 
ved vandet. Lejligheden fremstår
yderst charmerende med en mo-
derne indretning. Her kan du rigtig
nyde en fantastisk udsigt i dejlige
og rolige omgivelser. Der er ikke
bopælspligt på ejerlejligheden.

1.850.000Pris:
95.000Udb.:

11.181Brt.:
9.557Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 5.604/5.118

89 1/2 st./3 2007

Velindrettet parcelhus 1- familieshus

Ullerup
Rosenvej 39
Sagsnr. 320  Vinkelhus med nye 
vinduer og lyst køkken fra 2006.
Huset opvarmes med naturgas og
brændeovn i stuen. Til huset hører
muret garage samt carport og luk-
ket have.

1.190.000Pris:
60.000Udb.:

7.265Brt.:
6.318Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.678/3.463

155 956 1/4 1 1972

Direkte ned til skoven 1- familieshus

Gråsten
Stjernevej 21
Sagsnr. 143  Parcelhus med en 
dejlig beliggenhed i roligt og bør-
nevenligt kvarter direkte ved Grå-
sten statsskov. Huset fremstår i me-
get pæn stand med blandt andet
nye vinduer i 2002. Et hus med en
beliggenhed der skal opleves.

1.490.000Pris:
75.000Udb.:

8.765Brt.:
7.573Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.080/3.870

140/34 863 1/4 1 1961

Flot villa med et stort boligareal 1- familieshus

Gråsten
Stjerneparken 16
Sagsnr. 228  Attraktiv villa som er 
opført i 1974 med tilbygning i
1998. Til huset hører pæn have,
dobbelt carport, isoleret redskabs-
rum på i alt 51 kvm. En stor og flot
villa i et dejligt område ved skov
og vand. Skal ses!

1.690.000Pris:
85.000Udb.:

10.036Brt.:
8.994Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.455/4.561

229 808 2/5 2 1974

NY PRIS
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B  vAvis

industrivejens Grillbar

altid stort udvalg har.

Ring hvis du ej vil vente,

men selv det hente.

PadborG
Kylling med

pommes frites
Bøfsandwich

Fiskefileter
Big Burger

Pølser
Is

m.m.

Åben:
Hverdage 09.00-22.00
Lørdag 10.00-20.00
Søn- og helligdage 11.30-20.00

tlf:: 74673338
www.grillbaren.dk

16.000 mennesker kiggede på 
bolig- og fritidsmesse i Kruså
Af Søren Gülck

 

Weekendens store bolig- og 

fritidsmesse i Grænsehallerne 

i Kruså blev et tilløbsstykke 

med over 16.000 besøgende 

gæster.

Det var tydeligt, at mange af 

de 105 udstillere havde til-

passet sig den økonomiske 

situation. Det var ikke 

udpræget dyre forbrugsvarer, 

der blev præsenteret, men 

mere moderate og forbruger-

venlige produkter. Stande 

med energibesparelse af boli-

gen var godt besøgt. Det 

gjaldt både boligisolering 

eller investering i miljørigtig 

og vedvarende energi.

Forbrugerne havde i høj grad 

fået øjnene op for, at der er 

store besparelser at hente på 

energi. 

Snedker- og tømrermester 

Johnny Fogt fra Kværs var 

med på messen for 7. gang. 

Han var helt overrasket den 

overvældende interesse, og fik 

mange kundeaftaler i hus.

Brændte pengene i lommen 

var der mulighed for at slippe 

af med dem hos Broager og 

Gråsten Radio-TV, som viste 

fremtidens lyd og billede 

frem. iPad og iPhone har 

næsten revolutioneret Radio- 

og TV-branchen og åbnet en 

hel ny verden af muligheder. 

Det er især det tyske mærke 

Löwe, som viser vejen frem.

Boligmessen var den 16. i 

rækken med Rødekro-selska-

bet Compass som arrangør.

Euro-pallEr
købEs og sælgEs

ErhvErv & privat
hElE & dEfEktE

alle typer paller købes/sælges

Handels- & 
servicefirmaet
Hermesvej 12 · 6330 Padborg
Tlf. 74 67 68 92 · www.hmgs.dk

Mange besøgende kiggede på fjernsyn og radio. Foto Søren Gülck
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ng Alt indenfor havearbejde
• Privat  • Virksomheder  • Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted

anlægsarbejde, fliser, belægning og græsklipning

Ring og få en ufoRpligtende snak med
Anlægsgartner Uwe Asmussen

Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

tlf. 74 60 81 86/24 29 06 31
uwe@uwes-have.dk · www.uwes-have.dk

KliPleV NaTursTeN
entreprenør & Vognmandsfirma

v/ august Hansen
alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

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

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

Quick snerydning
Mandag til søndag - 

både privat og erhverv

Ring 74 68 76 14
 - og vi kommer

Klip ud og gem til vinteren kommer...

NYHED:

www.skandic-webshop.com

am Oxer 17a · 24955 Harrislee · Tlf. +49 461 50 90 690
www.skandic-webshop.com

Forhandler af dethleffs - Sunlight - Bürstner - Tec -  LMC

•  Salg af campingvogne & autocamper
•  Eget værksted med billige originale reservedele
•  Dit Campingcenter syd for grænsen 

Besøg vores store butik eller vores kompetente værksted i  
Harrislee bare 1 km fra grænsen, hvor vi tilbyder gastest,  
reparationer og montering af diverse anlæg m.m.

Vi taler 
alle dansk

Har du husket at bestille snerydningen til den kommende sæson

ejendomsservice
Murerarbejde
Tømrerarbejde
ukrudtsbekæmpelse

Græsslåning
Hækkeklipning
Træfældning
Topkapning fra lift

Ring og få et uforpligtende tilbud
Klaus Tranum 2047 5290
Dennis lorenzen 2758 8750
ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

Natur
& Ejendoms service

http://www.grillbaren.dk
http://www.hmgs.dk
mailto:uwe@uwes-have.dk
http://www.uwes-have.dk
http://www.kliplevnatursten.dk
http://www.LTnatur.dk
http://www.skandic-webshop.com
http://www.skandic-webshop.com


2
BovAvis

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

BovAvis
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

Oplag: 18.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs

6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Foto

Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@bovavis.dk

Medie konsulent 
Annoncer
Kaj Iversen

Telefon 51 51 94 13 

ki@bovavis.dk

Regnskab

CH Regnskab
Conny Hansen

Slotsgade 1, 1.sal 
6300 Gråsten

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Ihle grafisk produktion
Storegade 23
6310 Broager

bovavis@ihle.dk

Gudstjenester
Bov Kirke  d. 04. marts  kl. 10.00   Majbrit Daugaard

Kollund   d. 04. marts  kl. 10.00   Malene Lundqvist

Holbøl Kirke  d. 04. marts  kl. 10.00   Kirkebil til Kollund
Holbøl Kirke  d. 04. marts  kl. 16.00   Kirkekoncert i Holbøl

Søren Pedersen er klar med en fritids- og forhandlermesse i Grænsehallerne. Foto Søren Gülck

Virksom mand for 
Holbøl

han formand for Holbøl Brugs-

forening og i 60 år var han 

kasserer i Holbøl Jagtforening. 

Han var også i en lang årrække 

bestyrelsesmedlem i Holbøl 

Foredrags- og Idrætsforening. 

Desuden var han revisor i 

Andelsselskabet Holbøl Land-

bohjem.

Han var en flittig kirkegænger 

og hans lange og indholdsrige 

liv gav ham mange gode mind-

er.

Han blev i 1956 gift med Vera 

og i det gæstfrie hjem opvok-

sede to børn, Christian, som 

viderefører slægtsgården og 

Tove, som bor i Sønderhav. 

Af Gunnar Hattesen

 

Fhv. gårdejer Jens Andreas 

Thielsen, Holbøl, er død, 82 

år.

Dermed er et langt og virksomt 

liv slut for en mand, der var 

kendt, respekteret og vellidt i 

lokalområdet.

Jens Thielsen var født på en 

slægtsgård og han blev land-

mand med liv og sjæl. Med 

dygtighed, fremsynethed  og 

flid passede han sine marker og 

sine dyr, og med stor stolthed 

viste han bedriften frem.

Han gik meget op i Holbøls ve 

og vel. I en lang årrække var 

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Alle former for fest fotografering.

Hjemmeside www.fm-foto.dk

Ring og hør nærmere.
Tlf. 60 80 31 63

Fotografering
til hverdag og fest, 
vores priser er bedst.

Fritidsmesse i Grænsehallerne
Af Søren Gülck

 

Søren Pedersen slår i weekend-

en 24. og 25. marts dørene op 

for en fritids- og forhandler-

messe. Messen er for folk med 

bierhverv eller anden alternativ 

beskæftigelse.

- Messen henvender sig til alle, 

der endnu ikke har de store 

økonomiske muligheder, men 

alligevel gerne vil ud at vise sig 

frem for et større publikum og 

mulige kunder. Alle større virk-

somheder er begyndt i stuen 

eller garagen. Derfor håber vi 

med messen, at vi kan være 

med til at skubbe mange nye 

iværksættere i gang uanset hvad 

man går og pusler med, 

fortæller Søren Pedersen.

Interesserede deltagere i en 

messestand kan kontakte Søren 

Pedersen på telefon 4050 4139 

eller 3124 2364 efter kl. 

17.00.

100 år
Frieda Frøhlich, Kobbermøl-

levej 36, Kollund, fylder ons-

dag den 29. februar 100 år.

Hun er født Isaac på Store 

Okseø, som hendes forældre 

ejede. Senere overtog hendes 

bror øen, mens Frieda 

Frøhlich i mange år boede i 

Sønderhav.

For en del år siden flyttede 

hun i en bolig ved Plejehjem-

met Birkelund i Kollund.

Alexander på 9 år var med mormor fra Padborg til pandekagespisning. 
Til venstre ses Josefine fra Bov. Foto Fuzzy Mikmak

Pandekagedag i 
Padborg
Pandekagen har en særlig plads 

i eventyrenes verden og dukker 

op i mange historier og 

fortællinger. Alle børn elsker 

pandekager, og det gør deres 

helte fra børnelitteraturen også. 

Pippi Langstrømpe, Rasmus 

Klump og Peter Plys er bare 

nogle af de mange figurer, der 

med stor appetit og fornøjelse 

både bager og spiser en masse 

pandekager.

Pandekagedagen blev atter 

fejret på Bov Bibliotek. Børn, 

unge og gamle mødte op til til 

pandekagespisning.

mailto:redaktion@bovavis.dk
mailto:gh@bovavis.dk
mailto:sg@bovavis.dk
mailto:ki@bovavis.dk
mailto:bovavis@ihle.dk
mailto:post@kirstenogrejner.dk
http://www.kirstenogrejner.dk
http://www.fm-foto.dk


Lørdag den 3. marts kl. 13.00 

inviterer Naturstyrelsen Sønder-

jylland i samarbejde med en 

privat skovejer til en aktiv dag i 

Kelstrup Plantage. 

Emnet er ”Tuegrave”, som var 

en almindelig begravelsesform i 

sidste del af bronzealderen og 

begyndelsen af jernalderen ca. 

500-300 år f. Kr.

- Deltagerne får fortalt historien 

om tuegravene; men det 

allervigtigst er, at vi skal fælde 

de træer, som har overvokset 

tuegravene. Vi vil nemlig gerne 

synliggøre en del af disse for 

publikum. Herved er der 

mulighed for at yde en frivillig 

indsats for kulturarven i form af 

et stykke praktisk arbejde, 

fortæller naturvejleder Susanne 

Thomsen.

Der må ikke anvendes maskiner 

som kører på tuegravene, hvor-

for det er nødvendigt med en 

manuel indsats med håndredsk-

aber og motorsave.

Kelstrup Naturskole og 

Naturstyrelsen bidrager med 

mandskab og sørger for, at der 

er håndsave og økser til delt-

agerne. Man må gerne med-

bringe egne håndredskaber; men 

det er kun de professionelle fra 

Naturskolen og Naturstyrelsen 

som må bruge motorsave på 

dagen.

Der vil være kaffe, sodavand og 

lidt knas til pauserne.

Mødestedet er Kelstrup Natur-

skole, Stokkebrovej 1B ved 

Holdbi kl. 13.00 og der er for-

ventet afslutning kl. 16.00

3
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Bryn 3.300,-

Eyeliner 
3.300,-

Læbelinie 
3.600,-

Smedeby Hudpleje
v/aut. kosmetolog/linergist Jonna Vollertsen

Padborgvej 99 · Smedeby · 6340 Kruså

Telefon 74 67 25 26
www.smedebyhudpleje.dk

Permanent make-up, er som navnet siger, en make-up som ikke skal skabes fra bunden 
hver eneste morgen. Du får den lagt èn gang hos linergisten, og så har du en make-up der 
holder i årevis.
ØJENBRYN: Farven kan korrigere for korte, for smalle, eller for lyse bryn eller få brynene 
til at syne tættere og kompensere for manglende hår.
EYELINER: Få vipper der syner tættere med en tynd eyeliner, eller en bredere eyeliner, 
alt efter temperament.
LÆBER: Smalle læber, en lille mund, blege læber, udvisket læbekontur kan genoprettes 
med permanent make-up.

Arbejdet blir udført med sikkerhed og omhu, du kan være 
sikker på et godt resultat (9 års erfaring).

I hele marts
 måned får du 

10% rabat.

Vi har endnu ledige pladser til en 
ny stor messe for fritidshandlere 
med over 50 udstillere der afholdes i 
Grænsehallen i Kruså lørdag og søndag 
den 24. & 25. marts 2012 kl. 10-16.00

Er du fritidsforhandler eller har en anden form for bierhverv, og kunne 
du tænke dig at få mulighed for at fortælle om dig selv og dit produkt, 
så har du til en meget rimelig pris muligheden her. 
Få delt dine visitkort ud og præsenteret dit bierhverv / interesse for et 
stort publikum.

Det bliver en forrygende messe for hele familien, hvor Bakkens Pjerrot 
vil underholde publikum begge dage fra kl. 11 – 14.00.  

Messestande og nærmere information kan bestilles nu 
på tlf. 31 24 23 64, efter kl. 17.00.

Messearrangør
Søren Pedersen · Internet- og gårdbutik.
www.reste-pus.dk · Mail: kontakt@reste-pus.dk
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Af Gunnar Hattesen

Navn: Dan Andresen

Alder: 33 år

Erhverv: Daglig leder af Grænse 

Bowling i Kruså

Bopæl: Kollund

Hvad ville du gøre om, hvis 

du fik chancen?

- Så ville jeg have taget en anden 

uddannelse. Jeg er uddannet 

butiksassistent, men det ville 

have været godt at have et sven-

debrev som tømrer eller mekani-

ker. Jeg startede i Grænse Bow-

ling allerede som løs tilknyttet 

medarbejder for 15 år siden og 

har været daglig leder i 5 år. 

Forinden røvede jeg kræfter 

både som sælger i TeleNor og 

som ansat på Bov Mejeri. Jeg 

elsker at komme på arbejde. 

Kunderne er altid glade og 

tilfredse. Jeg møder aldrig sure 

mennesker på mit arbejde. 

Nævn en person, der har 

ændret dit liv

- Det har min datter, Lea, som 

er 5½ år. Hun giver min kone 

og mig så megen glæde. Hun er 

en af de største ting, der er sket i 

mit liv. 

Hvad har været din bedste 

ferie?

- Det var en ferie for syv år siden 

på Isla Margarita, der ligger i det 

caribiske hav ud for Venezuela. 

Øen har en fantastisk natur og 

har både ørken og regnskov. 

Hotellet var godt, betjeningen 

flink og priserne var billige. Jeg 

har holdt ferie på øen tre gange. 

 

Hvilken kendt person ville du 

helst spise en god middag 

sammen med?

- Det skulle være med stand up 

komikeren Anders Mattesen. Jeg 

elsker et godt grin. Det ville giv-

etvis blive nogle hyggelige tim-

er.

Hvad laver du om 10 år?

- Enten arbejder jeg stadig i 

Grænse Bowling eller også har 

jeg min egen butik. Det kunne 

værre en døgnkiosk, pølsevogn 

eller noget andet. Jeg elsker at 

have med kunder at gøre. Aller-

helst vil jeg dog stadig være her.  

Fem skarpe til 
Dan Andresen

Daglig leder af Grænse Bowling Dan Andresen

 Foto Fuzzy Mikmak

En sort- og bronzefarvet knal-

lert af mærket PGO og med 

nummerplade VN 7071 blev 

lørdag nat stjålet på Ringg-

gade i Padborg.

Knallert

En sort Volkswagen Eos blev 

forleden stjålet på Flens-

borgvej i Kruså. Den tyske 

bils nummerplader lyder NF 

IW 120.

Bil stjålet

Tuegravene i Kelstrup Plantage 

http://www.smedebyhudpleje.dk
http://www.reste-pus.dk
mailto:kontakt@reste-pus.dk
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VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION

&
JAGTHUNDE DRESSUR

NYÅBNET
HUNDEPENSION

VEJBÆKHUS 

Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Tlf. 2041 2009

Udlejes
Plads til 145 pers.

Booking:
k. M. nissen
Tlf. 7467 6690/6177 6690
www.faarhus.com

Vores ugeplan! De vil holde en fest hos os!
(udenfor vores normale åbningstider)

Ikke noget problem!
(fra 30 personer - efter aftale)

Alte Zollstraße 44
24955 Harrislee
tlf. 0049 (0) 461-75185
www.essen-in-flensburg.de & dk

Mandag I schnitzeldag
Aften ...fra kl. 18.00 f6,90
forskellige schnitzel-variationer med tilbehør

tirsdag I Helstegt pattegris
Aften ...fra kl. 18.00 f10,90
Spis hvad du kan
med lækkert tilbehør...

Onsdag I  Græsk buffet kombi. med 
Kartoffel buffet

Aften ...fra kl. 18.00 f12,90

torsdag I Græsk buffet
Aften ...fra kl. 18.00 f12,90
fredag I Græsk buffet
Aften ...fra kl. 18.00 f12,90
Lørdag I Græsk buffet
Aften ...fra kl. 18.00 f12,90
søndag I Morgenmads buffet
 ...fra kl. 09.00 f9,90
søndag I Græsk buffet
Aften ...fra kl. 18.00 f12,90

...alle retter 
også 

“ud af huset”

mæt

mæt

mæt

mæt

mæt

mæt

mæt

Steakhaus Argentina
Steaks
fra LavaGrill

...by Bosko i City        af Flensborg

Südermarkt 9 · 24937 Flensborg

Tlf.: 0049 (0) 467-24520 · www.essen-in-flensburg.de & dk

Okslundvej 3
6330 Padborg

Tlf. 3091 3028
Åbent: man, ons og tors 10-17, 

tirs og fre 13-17 
1. lør i md. 10-14
Se og søg varer på 

www.blaakorsgenbrug.dk

Møbler og dødsboer 
afhentes gratis. 

Lions aktivitetshus Smedeby Kro

lokaleudlejning

Tlf.: 3218 4045 / 4240 7820
smedebykro@hotmail.com

www.smedebykro.dk

ANDELSBOLIG 
TIL SALG
Kollundgårdvej 2, Kollund. 
God beliggenhed. 
85 m2, fra 1-4-2012
Andelsbevis kr. 249.722,00
Mdr.ydelse kr. 4239,00

Henv: 30 12 94 27

Læg dine videobånd 
på DVD…!
Bevar dine minder (ferie,fester mv.)
dkk 100,- pr. DVD
20 års erfaring

JPS VIDEO
tlf. +45 20 66 33 45

indkaldelse til 

GENErALfOrSAmLING
Socialdemokraterne i Bov indkalder 
hermed til ordinær generalforsamling, 
d. 14-03-2012 kl. 19.30 i Aktivitets-
huset Jernbanegade 14 Padborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Pbv. Martin Glader.

Liberalt Oplysnings Forbund

Liberalt Oplysnings Forbund

Koncert på 
Fakkelgården
Lørdag den 3. marts kl. 13.00

Der venter publikum en stor musikalsk oplevelse, når der 
er forårskoncert på Fakkelgården med den internationalt 
anerkendte sopran Bettina Hellemann Munch som solist. 
Hun akkompagneres af den berømte japanske pianist 
Michi komoto.
Bettina Hellemann 
Munch er en af Dan-
marks dygtigste ope-
rasangere. Hun er op-
vokset i kolding og er 
uddannet fra Vestjysk 
Musikkonservatorium  
og Hochschule für 
Musik und Teater 
i Hamborg. i dag 
er gråsten hendes 
base, men hun er en 
efterspurgt solist med 
hele Europa som sin 
arbejdsplads.
Michi komoto er ud-
dannet fra musikkon-
servatoriet i Queens-
land i Australien og 
har spillet klaver, 
siden hun var fire år.
Ved koncerten vil Bettina Hellemann Munch ryste posen 
af kendte operaer og operetter og give publikum en helt 
unik og enestående musikalsk oplevelse. Hun opfører 
højdepunkter fra operaer som Figaros Bryllup, La Bo-
heme og Fidelio samt kendte operetter af Franz Lehar 
og Robert Stolz. Endvidere byder koncerten på sange af 
Carl nielsen og Felix Bartholdi Mendelsohn
Arrangementet begynder kl. 13.00 på Fakkelgården, 
Fjordvejen 44, kollund, med en kold frokost anretning 
med et glas hvidvin og efterfølgende kaffe. koncerten 
begynder kl. 14.00.

Tilmelding
LOF

Ørstedsgade 53 
6400 Sønderborg 

Tlf.: 73 42 10 10 · Mail: fritid@lof-alssund.dk 
Pris 365 kr, som incl. koncert, kold anretning med et 

glas hvidvin og kaffe.

Festdag i Holbøl
 
Afsløring af  mindesten for Julemærkets fader 
Einar Holbøll (1865-1927)
 

søndag den 11. marts 2012
 
 

Program
 
Kl. 10.00 Gudstjeneste i Holbøl Kirke
Kl. 11.00  Afsløring af  mindesten på P-pladsen ved  

Holbøl Kirke ved forstander på Julemærke-
hjemmet Vibeke Sørensen

Kl. 11.30  Frkost på Holbøl Landbohjem. Tale om 
julemærkets fader og hans tilknytning til 
Holbøl.

 
Pris for frokost er 100 kr. 
Tilmelding til Frederik Schmidt tlf. 7460 8511 eller 
6154 5417 senest torsdag 8. marts.

SucHE ArBEIT 
als Staplerfahrer Lagerarbeiter, Produktion.

gerne auch in verschiedene Bereichen z.B. Saison
Jobs, gebäudereiniger, Hilfsarbeiter, Camping, usw.
ich habe mehrjährige Erfahrungen im Lagerbereich. 
ich Versteh auch bisschen dänisch und übe noch 
mit sprechen. Würde gerne auch nachtschicht 
machen.Und könnte ab sofort anfangen.
Über ein Anruf oder Einladung zu einem 
persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.
Tel. 0049 46 05 33 59 935 / 0049 15 15 05 52 795

Padborg Skatklub har holdt 

klubaften på Valdemarshus.

Første runde blev vundet af 

Torben Jørgensen, Padborg, 

med 990 point, Karl Chris-

tiansen, Tinglev, besatte 2. 

pladsen med 988 point, Vagn 

Christiansen, Aabenraa, fik 3. 

pladsen med 925 point og 

Gudrun Schütt, Handewitt, 

opnåede 4. pladsen med 914 

point.

Anden runde blev vundet af 

A.C. Petersen, Padborg, med 

995 point. Karl Christiansen, 

Tinglev, tog 2. pladsen med 

929 point, Rüdiger Schütt, 

Handewitt, fik 3. pladsen 

med 935 point og H. P. Jes-

sen, Kiskelund, opnåede 4. 

pladsen med 821 point.

Skatklubben mødes hver ons-

dag kl. 19.00 på Valde-

marshus.

Skat i Padborg

Kollund Borger- og Ung-

domsforening har fået over-

draget Kollund Brandstation. 

Foreningen vil bruge den ned-

lagte brandstation til forskel-

lige kulturelle og idrætsar-

rangementer.

Brandstation

Shell i Kruså var lørdag ved 

19.30-tiden udsat for tyveri af 

53,7 liter diesel. En kunde 

kørte uden at betale. Det viste 

sig, at bilen kørte med stjålne 

nummerplader.

Benzin

Af Gunnar Hattesen

 

Fhv. folketingsmedlem Erik 

Jacobsen (71) blev på Bov 

Venstres generalforsamling på 

Frøslev Kro hædret for sit 

politiske engagement og 

udnævnt til æresmedlem.

Det var formand for Bov Ven-

stre, Henrik Christoffersen, 

der overrakte Erik Jacobsen 

æresbeviset, der var under-

skrevet af Venstres formand, 

tidligere statsminister Lars 

Løkke Rasmussen.

Erik Jacobsen har altid haft 

stor sympati for såvel Venstres 

program som dets ledelse. 

Han var medlem af Folke-

tinget fra 1994-2001, valgt i 

Aabenraa-kredsen. På Chris-

tiansborg stod der stor respekt 

om hans velforberedte argu-

menter og hans myndige væ-

sen, og han var gennem de syv 

år i Folketinget en stærk tals-

mand for vognmandser-

hvervet, Sønderjylland og det 

europæiske samarbejde.

Erik Jacobsen bliver æresmedlem

Erik Jacobsen er blevet udnævnt til æresmedlem. Det er en påskøn-

nelse af hans trofasthed samt store engagement for Venstre.

Foto Fuzzy Mikmak

http://www.essen-in-flensburg.de
http://www.faarhus.com
http://www.essen-in-flensburg.de
http://www.blaakorsgenbrug.dk
mailto:smedebykro@hotmail.com
http://www.smedebykro.dk
mailto:fritid@lof-alssund.dk
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Op til flere personer slog 

alarm ved 2-tiden om natten, 

da der forleden stod store 

flammer op fra en cam-

pingvogn på den helårsåbne 

Frigård Camping i Kollund.

Campingvognen udbrændte 

totalt.

På grund af den kraftige 

varmeudvikling skete der 

skade på en nabocampingvogn 

og et fortelt.

Ingen personer kom til skade.

Politiets teknikere undersøgte 

torsdag brandstedet, men man 

ved endnu ikke, hvorfor bran-

den brød ud.

Ild i campingvogn

En campingvogn udbrændte totalt. Heldigvis var beboerne i campingvognen ikke til stede.

Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
www.TeamUno X.dk

Åbningstider
Man. - fre. 09.00 - 17.00
Lørdag 08.00 - 15.00

Vask hver dag året rundt 
fra kl. 8-22 og betal med 
Dankort/Visa direkte ved 
vaskehallen.

*Olieskift til alle 
VW gruppens TDI 
med longlife olie

**inkl. alt Kr. 500,-
*alle 4cyl diesel personbiler fra Audi Seat Skoda og VW

** inkl. oliefilter, longlife oile vw504.00/507.00/502.00/505.00, ny bundskrue, 
nulstilling af service, afmontering bundplader og arbejdes løn. 

Tilbuddet gælder hele februar

Bilvask til fair price

Ingen tidsbestilling

– max 15 min. ventetid

Altid fair price!

Februar tilbud  

FAIR PRICE
Vi har også LongLife olie til din bil

Nu har du igen 
mulighed for 

at købe bilvask 
i butikken!

35,-  Børstevask og tørring.

45,-   Børstevask, tørring, spuling af undervogn.

59,-   Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask, 
varm voks, ekstra grundig vask og tørring.

85,-   Børstevask, spuling af undervogn, skum  forvask, 
varm voks, ekstra grundig vask, tørring og 
 lakforsegling.

http://www.TeamUno
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Det tidligere Bov Kommune 

skal stærkere repræsenteres i 

Aabenraa Byråd. Det fastslog 

formand for Bov Venstre, Hen-

rik B. Christoffersen, på vælger-

foreningens generalforsamling 

på Frøslev Kro.

V-formanden forudså en spæn-

dende valgkamp op til byråds-

valget i efteråret 2013, da 

Aabenraas borgmester Tove 

Larsen (S) har valgt at forlade 

borgmesterposten.

- Med den socialdemokratiske 

V satser på 
lokale 
kandidater

borgmesterkandidat, Povl 

Kylling Petersen, ser det ikke så 

skidt ud for os. Ikke fordi at 

Povl Kylling er dårligere end så 

mange andre socialdemokrater, 

men fordi han ikke kommer 

med en status som borgmester 

i bagagen, sagde Henrik B. 

Christoffersen, som i samme 

åndedræt pegede på, at byråds-

medlem Tim Wulff i den sen-

este valgperiode har været ene 

om at repræsentere Venstre i 

den sydlige del af kommunen.

- Tim Wulff har altid en åben 

og imødekommende måde at 

være på. Jeg håber, at han vil 

tage en periode mere. Og jeg 

håber, at vi kan få nogle gode 

kandidater valgt ind i byrådet 

sammen med Tim Wulff, sagde 

Henrik B. Christoffersen, som 

opfordrede lokale V-medlem-

mer til at melde sig på banen 

som kandidater til byrådsval-

get. 

Dødsbo Købes / Ryddes
 

Også totalrydning af boligen. Vi underskriver rydningskontrakt, 
så vi begge ved, hvad vi har aftalt.

Du har så også dokumentation til skifteretten og andre arvinger.
 

Ring nu for et uforpligtende møde i boet.
Ellen Ravn mobil 41 40 30 13

 
Butikken i Padborg har åbent fredag kl. 12 - 17 og efter aftale.

Nørregade 56, 6330 Padborg
antiktak@gmail.com

 Webshop: Antiktak.dk

MalermesterMomme
Skal der males - ude eller inde -

så ring til MalermesterMomme og få
et uforpligtende tilbud på 

tlf. 20 47 85 63

v/Carsten Momme, Skovbakken 16, Kollund, 6340 Kruså
Tlf.: 74 67 85 62

Danske Malermestre
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BC
vinduespolering

Kommer 
i Padborg, 

Tinglev 
og Gråsten

Etplanshus fra kr. 70,00
2 planshus fra kr. 92,00

+ moms
Firmaer efter aftale

TLF. 74 67 02 79
Fax 74 67 02 70
Biltlf. 40 45 20 61

RepaRation
og seRvice

af alle porttyper udføres.
Stort reservedelslager for alle portmærker.

Salg og montage af nye
porte til erhverv og privat.

Tlf. 74 51 95 00 / 40 17 80 37
Døgnvagt 62 62 25 79

v/Bjarne &
Marianne 
Pedersen

Dansk  Port 
service

Af Gunnar Hattesen

Foto Fuzzy MikmakHvad er din livret?

Tove Addison, Frøslev

- Det er steak med bagt kartof-

fel. Vi kommer tit på Holdbi 

Kro for at spise. Der kan man 

altid få en god steak for et par 

hundrede kroner. Jeg har boet 

mange år i England og Skot-

land. Det er derfra jeg har min 

hang til steaks.

Torsten Selberg, Bov

- Boller i karry med ris. Det er 

bare sagen. Jeg får min livret 

mindst en gang om måneden. 

Det var min morfar, som drev 

restaurant på Sjælland, der lærte 

mig at lave retten. Mine gæster 

synes godt om boller i karry, når 

jeg laver det, men jeg kiggede 

også min morfar over skul-

deren.

Michael Brok-Lassen, Kruså

- Det er pasta med rejer, 

hvidløg, champignon, olivenolie 

og persille. Det får jeg tit. Det 

er min hofret. Vi er ude at spise 

hver 3. uge. Lige fra æ Knapp 

til forskellige restauranter i 

Flensborg. 

Vivian H. Jacobsen, Harreslev, 

tidligere Holbøl

- En god steak og lækre grønsag-

er. Det elsker jeg. Tit var jeg ude 

at spise, men efter vi har fået to 

børn - en på 8 år og en på 9 

måneder - spiser vi mest hjemme. 

Jeg kan bedst lide at spise andres 

mad, men er heldigvis blevet 

bedre til også at lave mad selv.

Irena Stubbe Otzen, Bov

- Al italiensk mad. Jeg elsker 

Italien, og holder alle mine feri-

er der. Da jeg holdt rund fød-

selsdag var al maden italiensk. 

Naturligvis hjemmelavet. Vi 

spiser tit på italensk restaurant, 

og hele familien kan heldigvis 

lide italiensk mad.

Verner Jørgensen, Padborg

- En god engelsk bøf. Vi fik det 

netop torsdag. Ellers spiser vi 

sund kost. Vi følger den grønne 

levevej, og min kone og jeg 

prøver at leve sundt. Vi er ofte 

ude at spise i Flensborg. Byen 

har mange gode spisesteder.  

Formand for Bov Venstre Hen-

rik B. Christoffersen.

Foto Fuzzy Mikmak

mailto:antiktak@gmail.com
mailto:info@goglas.dk
mailto:info@goglas.dk
mailto:info@goglas.dk
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Naturpleje A
p

S

6330 Padborg

www.naturpleje.com

Tlf. 74 67 51  79/40 56 51 78

Vi udfører:
• Snedrydning + saltning for privat- og erhvervskunder
• Belægning udføres + renovering af eksisterende
•  Anlæg/renovering af haver både privat og erhverv 

samt vedligeholdelse
• Fældning af besværlige træer
• Beskæring/topbeskæring udføres
• Rodfræsning

• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk
Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

Norman 
Rudbeck

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85
Fax +45 74 67 58 07

www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

Malerarbejde og engrossalg

Jeg reparerer alle slags hårde hvidevarer
Træffes på telefon fra kl. 7.00

Tlf.:  29 49 00 34

moser glossy

Ø 185. Vejl. Kr. 2.095                  
Særpris: kr. 1.195

D e s i g n :  A n u  M o s e r

w w w. l o u i s p o u l s e n . c o m

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon  74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

Auto-værksted
v/Johannes Bøgh, mekanikermester

Service eftersyn, 
synsarbejde, 
rust og motor reparationer 
- godt og gunstigt.

Alle bilmærker repareres.

Skolevej 25, 
Kollund, 
6340 Kruså
johs.r.b@mail.dk 

tlf. 20 64 80 54

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

MAlERMEsTER

Kiel Kristensens Eftf.
v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund
Tlf. 74 67 86 06

SteenS 
blik &

 rør

v/Steen Petersen
Kristiansmindevej 14 · 6330 Padborg · Tlf.: 74 67 05 18

Mobil: 22 48 05 18

Portautomatik
•  Industriskydeporte/drejeporte 

i stål eller aluminium
• Industrihegn
• Aut. og manuelle bomme
• Pullerter
• Rambuksikring
• Personsluser
• Adgangskontrol
• Garageporte

Gode serviceaftaler
20 års erfaring og branchekendskab
Vi finder altid en løsning for både 
industri og privat

Scan

agentur
v/Henning Kudsk
Generalagentur for ELKA i Danmark
Gejlåvej 12 - DK-6340 Kruså
Tlf.: 74 67 00 50 Fax: 74 67 00 35
www.scan-agentur.dk

MurerArbejDe
rePArATioNer
fliSeArbejDe
oM- oG TilbyGNiNGer

Tlf. 74 67 44 07
bil-Tlf. 22 25 84 07

Hans emil nissen
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

Vi kan mere end du tror...

Haderslev · Vojens · Rødekro · Bylderup Bov · Kolding

Lysbjergvej 6 · Hammelev · 6500 Vojens · Tlf. 70 22 61 60

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 9.30-17.30 - LØRDAG KL. 9.30-13.00

Industrivej 7, 6330 Padborg . Tlf.: 70 22 61 60 . Mail. vvs@soeberg.dk . www.soeberg.dk

• Serviceopgaver
• Rørskader
• Jordvarme
• Varmepumper
• Gaskedler
• Badeværelser

• Fjernvarme
• Solvarme
• Stokerfyr
• Boligventilation
•  Blikkenslager- 

arbejde

Kückelhahn´s
Vestergades

Smede og 
VVS

er blevet  
en del af

VVS Søberg

Din sikkerhed 
for kvalitet!

Kückelhahn’s

Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma
Frøslevvej 81C, Frøslev, DK-6330 Padborg
Telefon 74 67 10 78, Fax 74 67 55 32
Mail: Jan@hjas.dk

• Lys og kraft
• Installationer
• Industri og landbrug

• Køl og frys
• Telefonanlæg
• EDB anlæg

Comfort installatøren betjener dig med kompetent vejledning og efterfølgende en velfungerende installation.
Få mere information på www.comfort.dk - Frøslev, DK-6330 Padborg

ALC mALeren ApS
alt i malerarbejde

Tlf. 24 83 47 90 / 74 67 89 17 
Mail: philipp@alc-maler.dk · www.alc-maler.dk

TapeT & VæV · SparTlinG · alT malinG uDe & inDe · BoliG uDlejninG

TiLbuD 

GivEs
rinG oG 

aFTal 

nærmere

KøKKener · Tage · ToTal enTreprise · Træhuse · Vinduer & døre

ALC Tømrer og
SnEDKERFoRRETnIng ApS

alt i tømrer og snedkerarbejde
Tøndervej 23, Kruså • Tlf. 21 27 65 77 / 74 67 89 17 

Mail: alc.jbc@mail.tele.dk • www.alc-toemrer.dk

ALC Tømrer og
SnEDKERFoRRETnIng ApS 

hAR pR. 1.1.2012 
ovErtagEt
Fårhus Tømrer og snedker

Tlf. 74 67 66 84

Din håndværker

http://www.penselengros.dk
http://www.naturpleje.com
http://www.krusaa-el.dk
mailto:info@krusaa-el.dk
mailto:info@bindzus-el.dk
http://www.bindzus-el.dk
mailto:johs.r.b@mail.dk
http://www.scan-agentur.dk
mailto:vvs@soeberg.dk
http://www.soeberg.dk
mailto:Jan@hjas.dk
http://www.comfort.dk
mailto:alc.jbc@mail.tele.dk
http://www.alc-toemrer.dk
mailto:philipp@alc-maler.dk
http://www.alc-maler.dk
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Kliplev Hovedgade 17, Kliplev, DK 6200 Aabenraa
Telefon 70 22 78 21 www.jysk-elservice.dk

Solen er fremtidens energikilde

 –  Stor rentabilitet fra første dag

 –  Lav investering – høj besparelse

 –  Spar mellem 10 og 14.000 kr. og 
energiafgift årligt når du selv producere el

 –  Overskudsproduktion sælger du til fast pris

Book et gratis uforpligtende møde og hør 
om dine muligheder med solpaneler fra 
Jysk El-service

Ren energi fra første dag

Kliplev Elservice
Padborg Elservice
Rasmussen EL-teknik
Jysk Elservice Ribe
Broager El-service
AJ EL-teknik

20 19 51 60

Kliplev Hovedgade 17, Kliplev · DK 6200 Aabenraa 
www.jysk-elservice.dk

Har du fået nok 
af afgifter?

Telefon 74536363
Torvet 3 - 6300 Gråsten

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle 
1000 tak for den flotte modtagelse vi har fået 
i Gråsten og ikke mindst de dejlige gaver som 
pynter flot i vores butik.

Vi har fået en god start og glæder os over de 
mange som har vist interesse for os.

Kom ned og hils på os og se de nyeste, smarte 
høreapparater og få en snak med os om hvad et 
moderne høreapparat kan gøre for din livskvalitet.

SIKKEN EN 
FANTASTISK START!

HØRESPECIALIST
WINNIE LARSEN

http://www.jysk-elservice.dk
http://www.jysk-elservice.dk

