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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

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

SÅ TRÆNGER DIT 
UR MÅSKE TIL 
NYT BATTERI
STANDARD 
BATTERISKIFT

HOS OS ER GOD LOKAL 

SERVICE EN SELVFØLGE

65,-

STÅR TIDEN STILLE?

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless
• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

Norman 
Rudbeck

Garant H.S Gardiner og tæpper
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

 

 

De skal bare virke...  

•  Eget værksted eller 
 udkørende
•  Salg 
•  Trådløs netværk 
•  Reparation 
 Siden 2004

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe
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•  Eget værksted eller 
 udkørende
•  Salg 
•  Trådløs netværk 
•  Reparation 
 Siden 2004

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe
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 udkørende
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•  Trådløs netværk 
•  Reparation 
 Siden 2004

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

• Eget værksted eller udkørende
• Salg
• Trådløs netværk
• Reparation

Siden 2004

AFHENTNINGSTILBUD
Fredagssmørrebrød
5 stk uspeci� ceret kr. 110,-
Wienerschnitzel m. tilbehør kr. 110,-
Stor � ot stjerneskud kr. 70,-
Stor madpakke med 6 ½ stykker rugbrød,
fr. m. ost, frugt og kage kr. 55,-

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

HUSK VI HAR

OGSÅ VÆ
RELSER!

Restauranten har åbent tirsdag-søndag fra kl. 11.30
Hvor skal du holde din næste fest?

Fiskenæsvej 2 ∙ 6300 Gråsten ∙ Telefon 73 65 00 33
info-mf@enjoyresorts.dk ∙ www.enjoy-resorts.dk

DER ER ALTID EN ANLEDNING TIL AT TAGE AFSTED

FISKESPA I 
WELLNESS 
AFDELINGEN
25 minutters 
behandling

149,-
Tidsbestilling nødvendigt

50 LITER

Pottemuld

Frø

Pr sæk

2000

30%
RABAT

Husk også 
vores store 

udplantnings 
marked i 

uge 17

Hver forberedt næste 
gang det kribler i fi ngrene 

og solen skinner

GRÅSTEN
PADBORG

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

Smedeby Hudpleje
ved aut. kosmetolog/linergist Jonna Vollertsen

Padborgvej 99 · 6340 Kruså · Telefon 23 41 16 78
www.smedebyhudpleje.dk

Martstilbud
VOKS AF HELE BEN
Normalpris kr. 330,-

Nu kr. 280,-
VOKS AF UNDERBEN
Normalpris kr. 230,-

Nu kr. 180,-

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,-

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

SUPER

Kom ned og se det spændende udvalg

Katrine og Alfreds 
danske vintertomater

Sovende 
påskeliljer

Lærkevang 
mælk

Lurpak

Faxe kondi, 
Pepsi, 
Nikoline eller 
Egekilde

5-Kornsbrød

Coop Schwarzbrot
500 g. Kg-pris 8,00

Cirkel kaffe

Vildmose kartofl er
Danmark, kl. 1
900 gr

Kernefri 
druer
Indien, kl. 1. 500 gr

Den Grønne 
Slagter

Grove 
Slotsfranskbrød

Mini wienerbrød

1 bakke

25,-

1 bundt

5,-

1 liter

6,-

1 stk

14,-

1 flæske

10,-

1 pakke

4,-
1 stk

20,-

1 bakke

12,-

1 bakke

12,-

1 pakke

12,-

1 stk

22,-

1 stk

4,-

Pr stk

22,-

1 BAKKE FRILANDSÆG

MEDLEMSPRIS
PRIS IKKE-MEDLEMMER 23,7510,-

TOMS GULDBARRE ELLER BARS

MEDLEMSPRIS
PRIS IKKE-MEDLEMMER 9,95 5,-

Coop Brød

1 posse

11,-

BAGEREN GRÅSTEN BAGEREN PADBORG
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HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,-

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 22. oktober til og med
lørdag den 26. oktober 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

BRUGSEN Gråsten
Padborg

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8-19

Ægge-reje salat eller 
alt godt fra havet

Hjemmelavet 
Medister

Svinekotelleter

Riberhus 45% eller
Gamle Ole 45%

3 stk Håndmadder eller Stjernekaster

10 stk Højt belagte snitter

Pr 100 gram

10,-

Pr ½ kg

1995

4 stk

20,-

Pr ½ kg

3995

Frit valg

1995
Kun

100,-

KUN MOD 24 TIMERS 

FORUDBESTILLING

FRIT VALG

FLERE VARIANTER

Pr kg

35,-

Hakket Svine og 
Kalvekød 8-12%

Fersk 
Kyllingemarked

Kun

29,-

Premium
Rib Eye bøffer

Gælder
KUN fredag

70,-
2 stk/350 gr

D E L I K A T E S S E

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 18. marts til og med
lørdag den 22. marts 2014 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Høretab kommer som oftest 
snigende, uden at man 
bemærker det. Den nedsatte 
hørelse påvirker også de 
mennesker, som omgås den 
pågældende person. Vi kender 
alle sammen til de misfor-
ståelser, der kan opstå, når 
man hører et ord eller en 
sætning forkert. Dette er et 
hyppigt problem, når man 
skal føre en samtale i et 
selskab eller i støjende om-
givelser, og kan være dybt 
frustrerende.

Moderne 
kvalitetsapparater
Hos AudioNova Hørecenter 
ved vi, at der stadig er en del 
fordomme omkring høre-
apparater. Mange tror, at de 
er store, at de hyler, eller at 
de er ubehagelige at have på. 
Men de nye, smarte Moxi2 
Kiss 20 høreapparater har 
allerede forsikret masser af 
kunder om, at avanceret 
teknik sagtens kan pakkes 
småt i diskret design med 
nem betjening og samtidig 
sikre høj bærekomfort.

Testapparaterne leverer 
end videre optimal retnings-
fornemmelse, og Smart 
Focus sikrer en langt bedre 
tale forståelse. Alt sammen 
pakket ind i et elegant og 
diskret design. Apparaterne 
er ganske enkelt en super 
løsning i mange daglige 
høresituationer: 

Ved musik og kulturelle 
arrangementer
Høreapparaterne har en unik 
musikfunktion, MyMusic, 
som gør, at man vil få en 
fornemmelse af at få hele 
musikoplevelsen med – og 
minimere risikoen for at 
eksempelvis violiner bliver 
skingre, når der lyttes til 
klassisk musik.

Til fester og 
sammenkomster
Festen bliver sjovere, når man 
er helt med i samtalerne, og 
hurtigt forstår, hvad bord-
herren eller borddamen for-
tæller. Testapparaterne har 
en funktion som fremhæver 
stemmer og dæmper støj.

På arbejdet
I arbejdssituationer er 
mange mennesker ofte udsat 
for baggrundsstøj. For at 
kunne præstere bedst muligt 
i sit arbejde, er det vigtigt, 
at man får alle detaljer med 
i løbet af dagen.

Bliv testperson i 2 uger 
– helt gratis
”Som AudioNovas testperson 
får man en enestående mulig-
hed for at afprøve den nye-
ste høreteknik fra Unitron. 
Og endda i 14 dage helt uden 
forpligtelser. Det betyder, at 
man får god tid til i ro og mag 
at nyde de mange funk tioner”, 
lyder det fra Peter Brøgger 
hos AudioNova Hørecenter.

”Vi vil rigtig gerne høre fra 
personer med nedsat hørelse. 
For os er det at få bedre hø-
relse en personlig sag. Derfor 

vil vi gerne lære af brugernes 
erfaringer ved at stille dem 
en række afklarende spørgs-
mål. Vi følger testpersonerne 
tæt, og man er derfor i trygge 
hænder og kan spørge og få 
råd af vores højtuddannede 
audiologister under hele 
forløbet, som vi afslutter 
med et interview”, slutter 
Peter Brøgger.

Du kan blive testperson
Kontakt dit lokale Audio-
Nova Hørecenter og hør 
hvordan du kan blive test-
person af Moxi2 Kiss 20.

AudioNova Hørecenter leder efter 
personer til at afprøve høreapparater 
– gratis og uforpligtende
Der er sket meget i udviklingen af høreapparater. Man lægger knap mærke til de små moderne 
apparater, hvor teknik og design er afgørende for, at man får en god oplevelse. De nye supersmå 
høreapparater, Unitron Moxi2 Kiss 20, har netop vundet en designpris – og nu leder AudioNova 
Hørecenter efter personer, der i 14 dage skal teste de nye supersmå apparater.

Annonce

AudioNova Hørecenter søger 
testpersoner fra hele landet. 
Tilmeld dig mandag-fredag i tidsrummet 
kl. 9-16 på tlf. 70 60 61 60 – senest den 31.3.14. 
Det er gratis og uforpligtende at deltage i testen, 
der indledes med en gratis høretest.

Vil du være med?

Tilmeld dig mandag-fredag i tidsrummet 
 – senest den 31.3.14. 

Det er gratis og uforpligtende at deltage i testen, 
der indledes med en gratis høretest.

Vil du være med?

Med 56 hørecentre er der også et lokalt AudioNova Hørecenter nær dig. 
Find dit nærmeste hørecenter på audionova.dk

Brown /Grey: Pantone 405 c 

Pantone CMYK version
Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70  

PRIVAT DAGPLEJE 
TILBYDES I RINKENÆS
Vedr. ledige pladser! Ring og hør nærmere om hvad jeg kan tilbyde

GODKENDT AF SØNDERBORG KOMMUNE

Dagplejen Klokkeblomst
v/ Lis Skødt
Klokkevej 7, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 74 65 26 23
Mobil 20 27 42 23

Mail: info@dagplejenklokkeblomst.dk 
www.dagplejenklokkeblomst.dk

NU I BORGEN

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170  -  Fax 7465 2866  -  kirkekontoret@besked.com

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og Aktiviteter 

Onsdag den 19. marts kl. 18.30 ......................... Filmaften i Gråsten Præstegård

Søndag den 23. marts kl.  9.30 ......................... Gudstjeneste i Kværs Kirke

Søndag den 23. marts kl. 11.00 ......................... Gudstjeneste i Slotskirken

HUSK
Filmaften i Præstegården
19. marts kl. 18.30

”Viljen til sejr”

Sognekaffe
Tirsdag den 25. marts kl. 15.00

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd inviterer til  
sognekaffe i Gråsten Præstegård.

Den ”gamle gråstenerpige” Asta Flyvholm 
Kjær kommer og læser små historier på 
sønderjysk.

Der vil være fællessang fra højskolesang-
bogen, og samtidig vil der være mulighed 
for at se udstillingen fra Team Photo Art, 
der for tiden udsmykker vores lokaler.

Tilmelding til kirkekontoret på
tlf.: 2080 7170 eller til 
Inga Petersen tlf.: 2893 4478
Senest den 21. marts!

Du kan læse om kirken, sognet og aktiviteterne på vores hjemmeside eller Facebook

Tak fordi du handler lokalt 

p

Kom og få et godt råd
Niels Erik Nielsen
Advokat
nen@thomassen-� scher.com

Karina Hahn Kjær
Advokat

kh@thomassen-� scher.com

Haderslevvej 13 a 6200 Aabenraa

Grundtvigs Allé 181, 1. sal. 6400 Sønderborg

Telefon 74630800
Ringgade 3 - 6300 Gråsten

Unge blev 
anholdt
Politiet anholdt forleden 
tre unge drenge for ga-
deuorden på Ahlefeldvej 
i Gråsten. Drengene var 

henholdsvis 17 og 18 år, og 
kørte rundt i indkøbsvogne 
og flyttede rundt på bænke 
og skraldespande. 
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Skinkekød i tern

Kalkuntern

Kalkunschnitzel

NakkekoteletterSkinkegyros Skinkeschnitzler

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 18. marts til og med fredag den 21. marts 2014 eller så længe lager haves

EUROSPAR SLAGTEREN 
TILBYDER

Foccasia bolle 
m/pålæg
Flere varianter

1000 GR

7995
PR STK

2995

1200 GR

4995

2 STK/350 GR

6995Få en ny skøn 

opskrift hveruge i 

din lokale Eurospar

Hakket svine- 
& kalvekød
8-12 %

Fadkoteletter, Nakkekoteletter 
eller Svinekoteletter

500 GR

25.-

Serranosvøbt kyllingebryst på 
pastabund m/urter

DANSK KØDKVÆG
Tykstegsbøffer eller 
Tykstegsmedaljoner
Frit valg

Kyllingebryst

PAKKEMARKED
Flere varianter. F.eks.

Frit valg 36,95

TA’ 3 FOR

100.-

Forloren mørbrad

Gadelamper 
bliver udskiftet

Af Søren Gülck

For tiden er virksomheden 
El Con i færd med at 
udskifte de traditionelle og 
energikrævende gadelamper 
til energibesparende diode-
lamper i Gråsten. Når ar-
bejdet er færdigt i slotsbyen 
følger den østlige del af 
Broager med Gammelgab 
og Skelde.

Udskiftningen betyder, 
at når mørket falder på til 
efteråret, vil der igen være 
lys i samtlige gadelamper. 
Det gælder også dem, der 
tidligere har været slukket 
permanent. 

De energikrævende gadelam-
per i Gråsten bliver udskiftet 
med energibesparende diede-
lamper. Foto Søren Gülck

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

Skydestævne hos 
ÆldreSagen i Gråsten
Ældre Sagen i Gråsten 
havde forleden inviteret 
de andre afdelinger i 
Sydjylland til skyde-
stævne på 15 m banen 
på Gråsten Skole.

Der blev dystet i 2 
klasser, hyggeklasse og 
reglementeret med delta-
gere fra Tønder, Sundeved, 
Sønderborg og Gråsten.

Foruden dysten, er 
der lagt op til lidt hyg-
geligt samvær i løbet af 
formiddagen.

Vinder blev for 

hyggeklassen med 197 
point Holger Kurht, 
Gråsten. 

Hyggeklassen blev vundet af Holger Kurht, Gråsten – Karl Th. Andersen, Sønderborg – Peter 
Olaf Petersen, Sønderborg.
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Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

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

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

graasten-avis@graphos.dk

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

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

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

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

Udebehandling foretages 
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Fodpleje

 

 

✂

www.optik-hallmann.dk

DKK  1500.- 
*

      
Alle  stel  i  butikken med flerstyrkeglas
                     inkl. super antirefleks
og hærdning                       

             

+ SOLBRILLER
 eller  læse 
eller skærmbrille
 (i samme styrke /  udvalgte stel )                    

* alle stel op til DKK 1000.-    

* Når du får høreapparater hos os.

DKK3000.-
       KOMPLETPRIS+ EKSTRA BONUS! 

                                                                                  

             
                     

incl. synsprøve!

Flensborg             Sønder Løgum          Aabenraa Esbjerg                 Fredericia               Haderslev Horsens            Risskov/ Veri Center        Ikast                  Kolding                Odense                Padborg                  Ribe/Høm           Sønderborg              Vejle             Vojens
0049 461 17617      0049 4663 189990           74623470     75171742     75925950      74536068 75611600         86784337              97154515       75531053         63123230          74673070         75441544            74422300             75720512      74541550           Hørecenter:  -1894629                                 

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

Rabat Kupon* 

Få en  gratis brille med glidende 
overgang til en værdi af

Ring og hør nærmere på +49-461-77 49 244

Chiropraktik Zentrum 
Wassersleben
v/ Hanne Futtrup

Wassersleben 33, D-24955 Harrislee 1. afkørsel ved Kruså grænse

Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

Dansk 
autoriseret 
kiropraktor

GRATIS
screening
af din ryg

Fodpleje
v/Helmuth Mortensen

Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Akupunktur
& Zoneterapi

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

Kongelig kunst i 
Gråsten Slotshave
Af Søren Gülck

Besøgende i Gråsten 
Slotshave kan nu på 
nærmeste hold opleve 
et af Hans kongelige 
Højhed Prinsgemalens 
kunstværker på nær-
meste hold. 

Kunstværket ”Torso” har 
været en del af kunstudstil-
ling ”Pas de Deux Royal”, 
der netop har været afholdt 
på kunstmuseet ARoS i 
Aarhus.

Kunstværket er Prins 
Henriks private ejendom. 
Det er alene lånt ud til 

Gråsten Slotshave, og 
Prinsgemalen håber, byens 
borgere og turister vil tage 
godt imod kunstværket.

Fhv. borgmester Bendt 
Olesen, der er medlem af 
bestyrelsen for Gråsten 
Forum, udstykker stor 
glæde over, at Prinsgemalen 

har valgt Gråsten Slotshave 
til at udstille dele af sin 
kunst.

Torsoen er naturligvis 
et fremmed element i 
slotshaven, der kræver 
tilvending og helt sikkert 
vil fremkalde meninger og 
synspunkter, men det er jo 
også en del af kunsten.  

Prins Henriks skulptur er en berigelse, der falder naturligt ind i den smukke slotshave. Foto Søren Gülck
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

GRÅSTEN PADBORG

Du betale med point når du handler. Tilsammen har vore 
medlemmer opsparet kr. 615.145,-  i point som kan bruges 

fra på søndag den 23. marts til og med den 5. april

Vi tilbagebetaler 
615.145 kroner

Fra på søndag den 23. marts er der
615.145 gode grunde til at handle

i SuperBrugsen Gråsten og Padborg



ÅBNINGSTIDER FOR BETJENING OG BETALING
MED DK KORT FRA 31. MARTS 
Mandag – fredag 15.00 – 17.00
Lørdag ............... 10.00 – 14.00
Søndag .............. 10.00 – 11.00

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59 • Lager direkte: 28 26 16 51

• Grus

• Sand

• Skærver

• Stabil

• Muldjord

• Natursten

• Flis

• Spagnum

• Brugte og nye � iser 

• Belægningssten

ÅBENT FOR SELVBETJENING ALLE DAGE 

HELE DØGNET I � nder os her
Egenæs 11
6300 Gråsten

Mulighed for betjening 
på andre tider, ved 
telefonisk henvendelse

Besøg også vores hjemmeside på www.nielsjessens.dk

TRAILERSALG
Anlæg foråret nu!

Frank Sørensen
– DIN ANLÆGSGARTNER
Juelsbjerg 13, Felsted · 6200 Aabenraa
Telefon 74686153 · Fax 74686198 · www.fs-aps.dk

Medlem af Danske Anlægsgartnere

Jordarbejde, terrænreguleringer, grubning m.m.
Etablering af nye belægninger, 
trapper og terrænmure.
Sætning af kantsten.
Asfaltarbejder.
Opsætning af terræninventar.
Alle former for beplantninger. 
Græssåning / udlægning af rullegræs.
Etablering af blomsterenge og dækafgrøder.

Service og vedligeholdelse 
Klipning af græs.
Renholdelse af beplantninger og belægninger.
Klipning af hække.
Beskæring af roser, træer og buske.
Gødning af græs og planter.
Omplantning af stauder.
Bortskaffelse af haveaffald.
Vintertjeneste, snedrydning mm.

Vi har en fast stab 
af gartnere, som 

udelukkende beskæftiger 
sig med pleje- og 

vedligeholdelsesopgaver. 
Vi løser enhver 
plejeopgave på 
bedste måde.

Forår er 
plantetid

Sydjysk Plantecenter
Stedet med det store udvalg til haven
Sdr. Hostrup Toftevej 28 ∙ 6200 Aabenraa
Telefon 74 61 35 06 ∙ Telefax 74 61 35 03
ÅBNINGSTIDER Alle hverdage 9-17, søn- og helligdage 10-15. Onsdag LUKKET

Kæmpe udvalg i
1. klasses

læggekarto� er

Stort udvalg i hækplanter

Stort udvalg i frø og 
knolde til sommerens 
blomster� or og 
køkkenhaven

Bygma Gråsten 
udvider åbningstiden
Af Søren Gülck

For at imødekomme et 
stigende kundeønske 
om søndagsåbning 
udvider Bygma Gråsten 
deres åbningstider.

- Der er tale om en mar-
kant udvidelse af vore 
åbningstider om søndagen, 
siger souschef Michael 
Nørlund fra Bygma 
Gråsten.

Alle søn- og helligdage fra 
den 30. marts til den 29. 
juni holder byggemarkedet 

åbent i tidsrummet fra kl. 
10.00-14.00.

- Foråret og forsommeren 

er ofte den mest travle for 
hus- og havefolket. Mange 
bruger helligdagene til at 
gøre ting sammen, siger 
Michael Nørlund, som for-
venter et større rykind med 
de udvidede åbningstider. 

Bygma Gråsten udvider 
åbningstiden søn- og hel-
ligdage. Michael Nørlund 
forventer flere kunder i 
byggemarkedet.
 Foto Søren Gülck

Gør haven
 Forårsklar

Temasider i

8
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

HAVEMØBELSÆT ANCONA
Vejrbestandigt - kræver meget 
lidt vedligeholdelse. Ancona 
bord med stel i aluminium. 
Bordplade i sort farvefast 
nonwood. Mål: 103 x 205 cm. 
6 Ancona 5-positionsstole 
med stel i aluminium. Sæde og 
ryg i sort dobbelt� et. Armlæn i 
farvefast nonwood.

5-POS STOL 
ancona ........................54995

SKARP PRIS

Sætpris

4699,-

HAVEMØBELSÆT UDINE 
Vejrbestandigt - kræver meget lidt vedligeholdelse. Toledo udtræksbord 
med fuldt udtræk. Stel i aluminium. Bordplade i sort farvefast nonwood. 
Mål: 100 x 204/274 cm. 4 Toledo � etstole med stel i aluminium. Sæde og 
ryg i sort PE-rattan. Inkl. 5 cm hynde i polyester.

FLETSTOL
TOLEDO............................................................................................................59995

HAVEMØBELSÆT SORRENTO 5
Vejrbestandigt - kræver meget lidt vedligeholdelse. Sorrento bord med klassisk 
krydsstel i aluminium og sort � et. Bordplade i sort farvefast nonwood. Mål: Ø120 
cm. 6 Navarra liftstole med trinløs liftfunktion i ryggen. Stel i aluminium. Sæde og 
ryg i sort børste PE-rattan. Fuld� ettet bagstykke sikrer en � ot � nish. Inkl. 8 cm. 
grå hynde i polyester.

LIFTSTOL NAVARRA ...............99995

Sætpris

6599,-
INKL. HYNDER

Sætpris

5199,-
INKL. HYNDER

HAVEMØBELSÆT SCAFATI
Vejrbestandigt - kræver meget lidt vedligeholdelse. Toledo udtræksbord med 
fuldt udtræk. Stel i aluminium. Bordplade i sort farvefast nonwood. Mål: 100 x 
204/274 cm. 6 Carl stabelbar stole med stel i aluminium. Sæde og ryg i sort 
børstet PE-rattan.
HAVESTOL RATTAN CARL ................ 29995

Sætpris 

4499,-

GARTNER SPHAGNUM 
GØDET 0-20 MM
Velegnet til jordforbedring. 
PH-værdi: 5,5-6,0

SPAR OP TIL 
50,-

Frit valg

15995

GARTNER SPHAGNUM
GROV 0-40 MM
Velegnet til rhododendron 
og andre surbundsplanter.
PH-værdi: 3,5-4,5

GARTNER SPHAGNUM 
FIN 0-7 MM
Velegnet til jordforbedring.
PH-værdi: 3,0-3,8

12995

BØRNEBØR
Rød med gult stel

HAVEBØR 80 L
Galvaniseret. Luftgummihjul

18995

HEGNSBRÆDDER
TRYKIMPRÆGNERET
Længde: 180, 210, 240 cm.

16 x 100 cm ................................... 395

19 x 100 cm  .................................. 495

Priser pr. m fra

395
Priser pr. m fra

1695

STOLPE TRYKIMPRÆGNERET
Længde: 180, 210, 240,
270, 300 cm. 

75 x 75 mm  ...........................1695

97 x 97 mm  ...........................2795

HAVEFLISE
Farve: Grå. Depositum på paller.
Frit leveret til brofast vej i
DK ved køb af min. 50 m2. 
Mål: 20 x 40 cm  .........................................................................................................  995

Mål: 30 x 30 cm  .........................................................................................................  1195
Mål: 25 x 50 cm  .........................................................................................................  1495

Mål: 40 x 40 cm  .........................................................................................................  1795

Mål: 50 x 50 cm  .........................................................................................................  2695

HOLMEGAARDSTEN 
Mål: 14 x 21 x 5,5 cm. Forbrug: Ca 
34 stk/m2. Farve: Grå. Depositum 
på paller. Frit leveret til brofast vej i 
DK ved køb af min 50 m2.

Priser pr. stk fra

995

FORÅRET ER PÅ VEJ

Pr. m2

7495

 PLÆNEKLIPPER 5.14 SP-S+
Funktion: Klip, opsamling, bioklip og sideudkast. 
Motor: AL-KO Tech 165 OHV. Slagvolumen: 163 ccm. 
Klippebredde:
51 cm. Klippehøjde: 25-70 mm. Højdeindstilling: 7 
trin, central. Skjold: Pulverlakeret stål. Selvkørende. 
Opsamlervolumen: 65 l. Areal op til: 1.800 m². 

2599,-
SPAR 400,-

SELVKØRENDE

Klippe-
bredde: 51 cm

1299,-

PLÆNEKLIPPER SMART 51 BO
Standard udkast. Klippebredde: 
51 cm. Motor:  MTD ThorX 35. 
Slagvolumen: 123 ccm. Højde-
justering: 3-trin, individuelt. 
Klippehøjde: 35-55 mm.

Tilbudene gælder til og med lørdag den 22. marts
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Få din Plæneklipper / Havetraktor 
efterset NU!
– Så er den klar til foråret

Vi henter og bringer uden 
beregning i februar og marts

Husk: Vi forhandler 

EN SKARPERE SAV! 
JONSERED CS 2152
Robust allroundsav med hurtig acceleration og aggressivt 
temperament til de krævende opgaver. Smal og  kompakt 
savkrop samt mange brugervenlige detaljer såsom let start, 
turboluftrensning og effektivt vibrationsdæmpningssystem. 
CS 2152 er en del af Ulticor®-serien, som er  specielt udviklet 
til professionelle brugere. Fås mod merpris med  håndtagsvarme. 
51,7 cc, 2,4 kW, 5 kg. 15" sværd. 
Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-   

www.jonsered.dk

Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

SPAR 500,-    

Priserne er incl. moms. 
Copyright © 2009 Jonsered. All rights reserved.

 maskiner
og  special benzin

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

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

VI TILBYDER
LØSNINGER PÅ
 – Usorteret affald
 – Pap og plast
 – Sikkerhedsmakulering
 – Affald
 – Aviser og reklamer
 – Flamingo
 – Flasker og glas
 – Vinduesglas
 – Træ
 – Beton, mursten, tegl m.v.
 – Jern og metal
 – Dåser
 – Gips
 – Madrasser og tæpper
 – Andet efter aftaleV
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Planetvej 1-3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
E-mail: knud.erik@heissel.dk ★ www.heissel.dk  

FORÅRSTILBUD

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

 
FRÆSER 
HB 585
Normalpris 5995,- 
SPAR 750,-

 MB 448 TX
PLÆNEKLIPPER 
Normalpris 2995,- 
SPAR 500,-

FORÅRSTILBUD
5.245,–

FORÅRSTILBUD
2.495,–

  
PLÆNEKLIPPER 
MB 545 T
klippebredde 43 cm 
motor 5,5 hk
Normalpris 4695,- 
SPAR 1500,-

  
KOMPOSTKVÆRN 
GE 150
Normalpris 2995,- 
SPAR 300,-

FORÅRSTILBUD
2.695,–

FORÅRSTILBUD
3.195,–

Produkterne � ndes kun i begrænset mængde

Friske

Forår i hus og have
Af Søren Gülck

Foråret er kommet, 
men som altid er det lu-
nefuldt. Den ene dag er 
varm og solrigt, mens 
den næste dag byder 
på kulde og blæst.

Trods det kribler det i 
fingrene hos havefolkene 

for at komme i gang. Enten 
i haven eller i huset.

Her er et par god tips til 
folk, som skal i haven. 

1. Beskær roserne
Når forsytiaen blomstrer i 
april, er det tid til at beskæ-
re sine roser. For en lav og 
tæt blomstring skal rosen 
skæres ned til en 15-20 cm 

over jorden. For en mere 
åben blomstring kan man 
nøjes med at skære ned til 
40-50 cm.

2. Form din lavendel
For nogle skal lavendler 
være store og buskede. For 
andre skal de være små og 
tætte. Hvis man hører til 
de sidste, er marts-april 
den tid, hvor man kan 
skære det yderste af busken 
fra. Form planten, så den 
får en runding og lad den 
ikke blive lavere end at 
der stadigvæk sidder små 

nye skud tilbage efter selve 
beskæringen.

3. Ryd op i stauderne
Inden det nye års stauder 
skyder, er det en god idé at 
skære alle vinterstanderne 
fra sidste havesæson væk. 
Jo mere af de tørre stængler 
og planter, man fjerner, des 
mere lys og luft er der til 
næste generation.

4. Red græsplænen
Efter en lang og kold vinter 
trænger græsset til at blive 
luftet igennem og frigjort 
for gammelt visnet græs. 
Fat haveriven og riv hele 

plænen godt igennem i 
marts og april. Det kan 
betale sig.

5. Køkkenhaven
Jorden i køkkenhaven skal 
forberedes, og de tidligste 
kartofler skal lægges. Hvis 
man vil fremme processen, 
kan kartoflerne overdæk-
kes med plast for at holde 
på varmen. Lige nu kan 
man også så radiser og 
gulerødder 

6. Giv gødning
Både græsset og roserne har 
godt af en gang gødning i 
april måned. Det giver et 

ordentligt vitaminboost. 
Resultatet er bemærkelses-
værdigt senere på året.

7. Beskæring 
Selv om mange anbefaler at 
vente med beskæringen til 
sommermånederne, er det 
en meget nemmere opgave 
at gå til, når der ikke er 
løv på træer og buske, og 
man kan se grenstrukturen 
ordentlig. Gør det derfor 
inden det hele sætter blom-
ster og blade. 

Affaldstyv
En 37-årig polak blev for-
leden kl. 01.45 om natten 
anholdt af politiet, fordi 

han rodede i en affalds-
container på Ahlefeldvej i 
Gråsten.

Manden blev sigtet for 
tyveri. 

RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 7.00-20.00

Alt udsolgt 
Der var rift om de 225 
billetter til foredraget med 
Ole Henriksen lørdag 
den 10. maj på Marina 

Fiskenæs. Efter blot en uge 
er samtlige billetter blevet 
solgt. 

PARKER LOVLIGT OG FÅ 
ET STYKKE CHOKOLADE

Tirsdag den 18. marts startes kampagnen
ViKaLi chokoladeparkering
for fuld kraft og ikke kun med håndsving

Alle som parkerer korrekt i P-båsene, når 
de benytter pengeautomaten i Slotsgade 
1, kan hente et gratis stykke chokolade 

i ViKaLi Antik på samme adresse
Kampagnen varer 4 uger med sidste 

dag fredag den 11. april
Formålet med kampagnen er, at få fl ere til at 

benytte P-båsene i stedet for at holde ulovligt på 
fortovet, hvor det er til ulempe for fodgængere

Forhåbentlig er det med til at hjælpe 
på parkeringskulturen i byen

Lise Guldberg
ViKaLi
Gråsten
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Udlejning af
720 Attraktive boliger

beliggende

Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten, 
Kværs, Nybøl, Rinkenæs, 
Ullerup, Vester Sottrup

Informationer kan � ndes på:
www.graasten-bolig.dk

Tlf. 74 65 30 10

LEJLIGHED 
I GRÅSTEN

Centralt beliggende 
udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje 2600 kr ex. forbrug.

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 7465 2653

LEJLIGHED I 
GRÅSTEN CENTRUM

Lejlighed på 71 m2 (stuen) udlejes pr. 1. februar

Velegnet til enlig ældre

Husleje 3900,- kr + forbrug

HENVENDELSE: PREBEN 4028 4051

GRÅSTEN 
LEJLIGHED

til leje pr. 1. marts. 
Ca 110 m2. Nyistandsat.

Husleje 4550 kr.

Ca 40 m2. Nyistandsat.
Husleje 2750 kr.

TLF. 7465 0986 
ELLER 7465 2451

I DENNE UGE ER DER RABAT
PÅ ALLE JEANS I TØJEKSPERTEN

- DU BESTEMMER SELV HVOR MEGET DU VIL SPARE!

TA' 1 PAR - 10%
TA' 2 PAR - 20%

TA' 3 PAR - 30%
GÆLDER ONSDAG TORSDAG 

FREDAG LØRDAG

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ...........................9.30 - 18.00
Lørdag ...........................9.00 - 16.00
Søndag ........................10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER

Mandag-Torsdag ......... 9.30 - 17.30
Fredag .......................  9.30 - 18.00
Lørdag .......................  9.00 - 13.00

GRÅSTEN NYISTANDSAT 
LEJLIGHED

65 kvm på Ellygade i ejerforening Solvang med nyt køkken bad med 
afslebne gulv og kælder tæt på centrum. Der kan søges boligsikring

Husleje 4400,- kr + forbrug

TLF. 4017 4207

110 hørte om allergi
Af Ingrid Skovbo Johannsen

Torsdag aften var 110 
mennesker mødt op på 
Danhostel Sønderborg for 

at høre stresskonsulent og 
alternativ behandler Ole 
Larsen fortælle om allergi.

Det var Gitte Brodersen 
fra Gittes zone-og 

hypnoseklinik, der havde 
fået stresskonsulent og 
alternativ behandler Ole 
Larsen til at holde sit popu-
lære foredrag.

Gitte Brodersen er selv 
uddannet hos Ole Larsen 
i de metoder, han selv 
har udviklet, da han i sin 
tid selv sad lammet i en 
kørestol.

Der ønskede han ikke 
at tilbringe resten af sit 
liv og idag lever han en 

meget aktiv tilværelse, som 
foredragsholder.

Ifølge Ole Larsen skyldes 
allergi en kombination af 
sårbare slimhinder samt 
voldsomme oplevelser og 
kan behandles helt uden 
brug af medicin.

Laila Jessen var den 
heldige blandt publikum, 
der i løbet af aftenen blev 
helbredt for sin allergi mod 
birk.Efter behandlingen var 
der ingen allergiskreaktion 

på en pose med birkepollen. 
På en meget humoristisk 
måde fik han formidlet et 
til tider tungt stof, og Ole 
Larsen testede flere af delta-
gerne til at have overvækst 
af svampe og dermed dår-
lige slimhinder tilfølge. De 
metoder han bruger, har en 
meget stor helbredelsesrate, 
hvis man vel og mærke 
er parat til at leve efter en 
afbalanceret kostplan. 

Laila Jessen bliver allergite-
stet med diverse græsarter
 Foto Dieter Skovbo
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Din lokale håndværker
FINDER DU HER

APOS
Andr. Petersen & Søn

Planetvej 2, 6300 Gråsten

74 65 24 16
jakob@apos-eftf.dk
www.apos-eftf.dk

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS
Sundsnæs 21, 6300 Gråsten

74 65 18 65
r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Kalvetoft 26, Ullerup, 6400 Sønderborg

74 46 11 64
witt@post.tele.dk
www.witt-vvs.dk

Lars Hansen 
Byggeforretning

Sct. Pauli 25, 6310 Broager

61 75 89 07
lars@byggeforretning.dk
www.byggeforretningen.dk

Egernsund og Kværs 
Elservice
Nyvej 5
6320 Egernsund

20 40 75 80
ess@egernsund-el.dk
www. egernsund-el.dk

Bred VVS A/S                     CVR 24 21 04 99  

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

Ahlmannsvej 12, 6300 Gråsten

74 67 15 12
mb@bred.dk
vvs@bred.dk

Ringgade 3,
6300 Gråsten

74 65 07 71
poul.lorenzen@c.dk
www.poul-lorenzen.dk

Planetvej 4, 6300 Gråsten

22 83 18 52
jm@jmmaskinfabrik.dk
www.jmmaskinfabrik.dk

Bygmester
Kaj Nielsen ApS
Sejrsvej 61
Rinkenæs
6300 Gråsten

74 65 06 73
k.nielsenbyg@mail.dk

Industrimontage
Egenæs 13, 6300 Gråsten

74 65 16 56
lf@industri-montage.dk
www.industri-montage.dk

Egernsund malerforretning
Fjordvej 13, 6320 Egernsund

74 44 09 36
vbmaler@worldonline.dk
www.v-b.person.dk

TRAPPENS 
HJEMMESERVICE
Bomhusvej 28, Trappen
6300 Gråsten

21 72 66 40
dres_trappen@mail.dk
www.skorstensmontage.dk

Industrivej 15, 6310 Broager

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

Planetvej 1-3
6300 Gråsten

74 65 21 20
Knud.erik@heissel.dk
www.heissel.dk

Sølvtoft 1, Avnbøl - 6400 Sønderborg

74 65 16 51
nielsjessenseftf@hotmail.com
www.nielsjessens.dk

Ravnsbjergvej 5
6300 Gråsten

40 17 27 94
kjeld@c.dk
www.murerogbyggefi rma.dk

håndværk gennem 185 år

Truenbrovej 1, Avnbøl - 6400 Sønderborg

20 27 98 99
kdp@karldpetersen.dk
www.karldpetersen.dk

TØMRERGÅRDEN
Bomhusvej 13
Trappen
6300 Gråsten

28 12 49 19
post@peterveng.dk
www.peterveng.dk

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

www.badogvarme.dk Tlf. 74 48 50 47

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

www.badogvarme.dk Tlf. 74 48 50 47

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

Lokal handel
- den bedste handel
Altid nyere brugte biler i fin kvalitet på lager.

Ring og hør
nærmere!

autohandel
Brovej, 6310 Broager

tlf. 74 44 07 07

Egernsund 
Malerforretning
VERNER BENTZEN

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 . Bil 30 74 69 46

Smøl . DK-6310 Broager . Denmark

Tlf. 74 44 16 18   Int.+ 45 74 44 16 18

Telefax 74 44 16 28 Int.+ 45 74 44 16 28

Fr. Petersen Maskinfabrik af 1978

Poul Jermer, Nydamvej 26, Ø. Sottrup 6400 Sønderborg

Læs mere på hjemmesiden www.pouljermer.dk
Personlig undervisning på små hold á max. 3 - 6 elever.

Virago 1100–750–535/ VW Jetta 1.9 TDI/ BOJ Hestetrailer

Kørekort til
Motorcykel

Bil
Trailer

Dresler Rideudstyr
Teglværksvej 14, 6300 Gråsten - Tel +45 23 23 72 77 - www.dresler-rideudstyr.dk

Carstens Maskinværksted
v/Carsten Schmidt Hansen

Nejsvej 18
6310 Broager

Tlf. 74 44 94 94
Mobil 24 23 86 24

26

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng
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I Va N  K I R K E G a a R D
tøMRER- & SNEDKERfoRREtNING aPS

Brovej 44 · 6320 egernsund
Tlf. 40 33 05 37 · Tlf. 74 44 05 37

Har du noget du skal ha’ klinket?

37

Ivan Kirkegaard 
Tømrer & 
snedkerforretning
Brovej 44, 6320 Egernsund

74 44 05 37
gikirkegaard@mail.dk

Borggade 4
6300 Gråsten

40 28 40 51
calender@calender.dk
www.calender.dk

Sundsnæs 6a,
6300 Gråsten

74 65 03 16
kfn@kfn-keramik.dk
www.kfn-keramik.dk

Skovvænget 4, 6400 Augustenborg

29 80 70 30
info@augustenborgfugeteknik.dk
www.augustenborgfugeteknik.dk

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dk

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

Bomhusvej 13a, 6300 Gråsten

21 55 64 70
mail@el-teknik.dk www.el-teknik.dk

Konkel 6, 6300 Gråsten

23 67 70 45
post@traeogtryghed.dk
www.traeogtryghed.dk

Nederbyvej 15, Rinkenæs
6300 Gråsten

28 77 73 59
bennyterp@sport.dk

Bendt Olesen ApS
Skorstensfejermester
Fiskbækvej 1B
6300 Gråsten

21 29 19 93

graasten@skorstensfejeren.dk

Tlf:    74 65 30 35
Mob: 40 1 7 07 72
Fax:   74 65 47 72
Mail:  klaus@blaske.dk

Sundsnæs 6c · 6300 Gråsten

Sarupvej 11, Sarup 6470 Sydals

74 65 25 35 
mail@sydjysk-eltekniq.dk
www.sydjysk-eltekniq.dk

Bækken 10, 6300 Gråsten

74 65 01 10
info@godthaandvaerk.dk
www.godthåndværk.dk

MJ Tømrer & 
Snedkerforretning
Savværksvej 5A, 
Smedebymark, 6340 Kruså

40 58 11 83
farmj@live.dk

IBF Beton A/S
Håndværkersvinget 5
6360 Tinglev

74 64 43 16
cr@ibf.dk
www.ibf.dk

Brunde Vest 12, 6230 Rødekro

73 66 66 99
jmn@davidsen.as
www.davidsen.as

Ulsnæs 20-22, 6300 Gråsten

74 65 10 11
toni@bygma.dk www.bygma.dk

70
10

57

 partnere og forretningsforbindelser 
en glædelig jul og et godt nytår. 

 
Vi holder lukket 24.12.10 – 02.01.11  

(begge dage incl.) 

 
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

10
12
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www.kjems.dkAhlefeldvej 5, 6300 Gråsten

74 65 11 40
kjems@kjems.dk
www.kjems.dk

Nygade 17, 6300 Gråsten

74 37 73 71
www.sydbank.dk

HÅNDVÆRKERFRADRAGET 
GÆLDER I HELE 2014HUSK Tag annoncen ud 

af avisen og gem



Gråsten Foto
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

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

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 20 15 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.

Et godt sted at spare

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

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

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

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker

MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & 

bygningskonstruktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

KONTAKT
Allan Clausen 2989 5161
Troels Petersen 2092 3397

Din lokale håndværker
14
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www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04
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BRAND 
RELEASE

DAYS
Forår 2014

Habitter
Ca. 200 stk

RABAT
1000,-

Skjorte

399,-
2 stk

600,-

Skjorte

399,-
2 stk

600,-

Jakker
Ca. 80 stk

Før op til
1499,-

NU

200,-

100,-

PÅ MÆRKERNE
www.mr.dk

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86

Unge bliver selvstændige
Af Søren Gülck

Bygningssnedker 
Troels Petersen (29) og 
tømrer Allan Clausen 
(28) er startet op som 
selvstændige. De 
har åbnet tømrer- og 
snedkervirksomheden 
A-T Boligservice I/S på 
Avntoftvej 2 i Kværs.

Begge har begge tidli-
gere været ansat i Bygma i 
Gråsten. I 2013 besluttede 
de, at de ville åbne egen 
håndværkvirksomhed, og 
drømmen blev realiseret 
ved årsskiftet.

- Dagligt rådgav vi mange 
private såvel som håndvær-
kere. Vi snakkede om, at 
det var for tidligt at sætte 
sig bag skrivebordet, når 
vi faktisk ønskede nye og 

større udfordringer, fortæl-
ler Troels Petersen og Allan 
Clausen, som er glade for, 
de greb udfordringen.

- Vore tanker og ideer 
har gjort, at vi nu er blevet 

selvstændige. Det dejligt 
at se, at ordrebogen vok-
ser. Starten opfylder alle 
vore forventninger, lyder 
det fra de to energiske 
håndværkere. 

Troels Petersen og Allan 
Clausen har åbnet tømrer- 
og snedkervirksomheden A-T 
Boligservice I/S i Kværs.
 Foto Søren Gülck
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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.graastenavis.dk eller 
afl everes i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 23. marts kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE
Søndag den 23. marts Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 23. marts kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard 

FELSTED KIRKE
Søndag den 23. marts kl. 10.00 ved Oliver Karst 

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 23. marts Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 23.marts kl. 9.30 ved Jan Unold

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 23. marts kl. 9.00 

Korskirken ved Vibeke von Oldenburg

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 23. marts kl. 10.30 

ved Anne-Mette Damkjær Larsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 23. marts kl. 10.00 ved Andreas Kingo 

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 23. marts kl. 10.30 ved 

Vibeke von Oldenburg, med efterfølgende 
kirkekaffe og menighedsmøde i Menighedshuset

VARNÆS KIRKE 
Søndag den 23. marts kl. 10.00 ved Oliver Karst 

ULLERUP KIRKE
Søndag den 23. marts kl. 19.00 

Tema og musikgudstjeneste ved Irene Engelstad

TYSKE GUDSTJENESTER
Søndag den 23. marts Ingen gudstjeneste

GUDSTJENESTER

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

GRÅSTEN 
BOLDKLUB

inviterer hermed til 

Ordinær 
Generalforsamling

TORSDAG DEN 3. APRIL KL. 20.30
I KLUBLOKALET PÅ ÅRSBJERG

Dagsorden i forhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være formanden i hænde senest den 26. marts 
via mail på adressen: mogenshansen@bbsyd.dk 

Bestyrelsen

Guldbryllup
I ønskes et stort tillykke med guldbrylluppet

Vi glæder os til at fejre jer
Knus familien fra Dyrhøj

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 3. APRIL KL. 19.00

PÅ DET LILLE TEATER, LADEGÅRDSKOV 14
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Bodil Gregersen (modtager genvalg),

Anne Marie Nissen (modtager genvalg),
Hans Jørgen Bollmann (modtager genvalg),

Lisbeth Kistrup (modtager genvalg) og
Birgitte Hell (modtager genvalg)

Efter generalforsamlingen og kaffen vil Else Egholm fortælle 
om Ladegårdskov skole, Jørgen Lehmann vil fortælle om sin 

skoletid i skolen og Ole Nilum vil fortælle  om Det lille Teater.

Bestyrelsen

I anledning af vores Guldbryllup
den 21. marts 2014

er der ingen morgensang.

Venlig hilsen
Gerda og Knud Erik Poulsen, Mågevej 24

�
VI SYNGER 

FORÅRET IND
Tirsdag den 1. april kl. 19.30

i Rinkenæs Korskirke og kon� rmandstue
Vi starter i Korskirken hvor 5 gode folk fra egnen 
vælger sange/salmer og fortæller om deres valg.

Here� er er der forfriskning og 
“ønskesang” e� er Højskolesangbogen.

Velkommen til en glad a� en
Rinkenæs Menighedsråd

Læs mere på 
www.rinkenæskirke.dk

Tusind tak
til alle, der glædede os med blomster, breve 

og gaver på vores guldbryllupsdag.
Tak for den fl otte ranke ved døren, morgensang og lys i vinduerne.

Tak til vores børn for den fl otte ranke på Christie, pynt i 
kirken og tændte fakler, da vi kom hjem fra festen.

Tak til alle fra
Kirsten og Egon Feldstedt

Tørsbøl

Foredrag om storkansler 
Frederik Ahlefeldt
Af Hanne Næsborg-Andersen

Tirsdag den 8. april 
kl. 19.00 på Gråsten 
Land brugs skole kan 
man høre historien 
om en af de markante 
personligheder fra 
Sønderjyllands historie. 

Lensgreve Preben Ahlefeldt-
Laurvig fra Tranekær Slot 
fortæller levende om sin be-
rømte forfader storkansler 
Frederik Ahlefeldt. Frederik 
Ahlefeldt startede sin kar-
riere som krigsfører, giftede 
sig ind i den rige og mæg-
tige Rantzau familie og steg 

i dronningens gunst. Han 
samlede slægten Ahlefeldts 
besiddelser, så næsten hele 
området fra Søgård til 
Sundeved var i slægtens 
eje. Frederik Ahlefeldt fik 
derudover Tranekær Len på 
Langeland af kongen. 

Han endte sine dage som 
storkansler, hvilket svarer 
til premierminister i dag. 
Han havde stor indflydelse 
på den politik, der blev 
ført, gående ud på at 
indlemme så meget som 
muligt af de hertugelige 
besiddelser i Sønderjylland 

under den danske krone og 
var også medvirkende til at 
omstyrte storkansler Peder 
Griffenfeld. 

Hans søn Frederik 
Ahlefeldt byggede det 
prægtige Gråsten Slot, et 
af de fineste barokslotte i 
Danmark. Det brændte i 
1757, og kun slotskirken 
viser nu, hvor flot slottet 
var indrettet.

Foredraget holdes i sam-
arbejde mellem Historisk 
Forening for Graasten 
By og Egn, Ældre Sagen 
Gråsten og Bibliotekjet. 
Entré 75 kr. inkl. kaffe og 
kage. 

Billetter købes på Gråsten 
Bibliotek. 
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Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Gråsten 
Bedemandsforretning

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

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

Guldbryllup i Gråsten
Af Søren Gülck

Gerda og Knud Erik 
Poulsen, Mågevej 24, 
Gråsten, kan fredag 
den 21. marts fejre 
guldbryllup. 

Gerda er født og opvokset i 
Hou i Vendsyssel og Knud 
Erik stammer fra landsbyen 
Østerild i Nordjylland. 
Han kom efter skoletiden 
i lære som bager, mens 
Gerda kom i huset hos 
bageren. Hurtigt fik de to 
et godt øje til hinanden.

I 1964 blev de gift og fire 

år senere beslutter de sig for 
at rejse til Sønderjylland. 
Knud Erik fik arbejde som 
bager hos sin bror Svend 
Åge, der drev et bageri i 
Rinkenæs. Der var ikke 
kundetrængsel i bageriet, 
så Knud Erik fik nogle år 
senere arbejde i eksportstal-
dene på 

Gerda fik job på lejer-
skolen Brændstoft, hvor 
hun var ansat frem til 
1972. Herefter blev hun 
ansat som køkkenhjælp 
på Dalsmark Plejecenter, 
hvor hun opnåede 30 års 
jubilæum.

Der var ikke kundetræng-
sel i bageriet i Rinkenæs, 
så Knud Erik fik nogle år 
senere arbejde i eksportstal-
dende på Gråsten Havn. 
Siden kom han på farten. 
Han kunne lide ar køre 
på landevejen, så han fik 
job som chauffør på en 
mælkebil og kørte i mange 
år mælk ud til kunderne. 
Siden hen blev mælkebilen 
skiftet ud med en tankbil. 

Knud Erik har stadig 
svært ved at holde sig i 
ro, og i dag i en alder af 
72 år kører han biler i 

Sønderborg med en lille 
autotransporter. 

Gerda hygger sig i dag 
med porcelænsmaling. 
Det er en hobby, som hun 
dyrker sammen med en lille 
gruppe damer. 

Desværre fik vi ingen 
børn. Den glæde skulle 
ikke overgå os. Men vi har 
til gengæld vores puddel-
hund og en 13 år gammel 
tilløben kat, som får alt 
vores kærlighed, lyder det 
fra det tilfredse guldbru-
depar, som glæder sig til at 
samle familie og venner til 
guldbryllupsfest på Holbøl 
Landbohjem. 

Gerda og Knud Erik Poulsen har siden 1968 boet i Gråsten. På fredag fejrer de guldbryllup. Foto Søren Gülck

Bridge
Gråsten Bridgeklub har 
spillet Hold-turnering i 
Ahlmannsparken. Vindere 
blev:

A-rækken: Jytte 
Mathiesen, Karen 

Holmstrøm, Viviane 
Hansen og Karl P. Larsen, 
25 p.

B-rækken: Jytte Hattens, 
Annelise Christiansen, 
Dagny Bock og Sonja 
Schmidt, 25 p. 

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Edith Karstensens
bisættelse fra Nybøl Kirke.

Tak for blomster og tak til sognepræst 
Henrik Nygaard Andersen for den smukke tale.

På familiens vegne
Inge og Finn

Heste
Fire heste løb forleden 
frit rundt i området ved 
Mågevej, Brinken og 

Trekanten i Gråsten. Efter 
en halv time blev de ind-
fanget af ejeren uden at der 
skete nogen uheld. 

200 til DM i Skat i 
Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Skatklub 
gør søndag den 23. 
marts klar til et stort 
rykind, når klubben 
er vært for DM i Skat i 
Ahlmannsparken.

- Vi forventer op mod 200 

deltagere, fortæller Frede 
Jørgensen, som får nok at se 
til på selve dagen.

Alle spillere skal nemlig 
have serveret både middags-
mad og eftermiddagskaffe, 
og for de tidligt fremmødte 
er der også morgenkaffe.

Det er borgmester Erik 

Lauritzen, som åbner DM 
i Skat.

Alle hold, der er divisi-
onsvindere, får overrakt 
pokaler og medaljer.   

Gråsten Skatklub blev 
stiftet i 2011. Klubben har 
52 medlemmer, der mødes 
hver anden onsdag til en 
hyggelig gang kortspil. 
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FOREDRAG OM 
PÅSKEDEKORATIONER 

Onsdag den 26. marts kl. 19.30
i Ahlmannsparken Gråsten 

Entré: 10,-/30,- for medlemmer/ikke medlemmer

Vi har fået Jytte Skov Petersen fra Ølgod til 
at komme herned for at vise os, hvad man 
kan lave af påske dekorationer. Hun bruger 
helst ting fra naturen samt løgvækster, som 
butikkerne jo plejer at bugne af ved den tid. 

Der vil være ting til både udendørs og indendørs. 

Dekorationerne udloddes ved lotteri.

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

Kørsel på glatførebane
på Køreteknisk anlæg i Sønderborg

Onsdag den 16. april 2014
Afprøv og lær om kørsel på glatførebane. Vi opretter to hold

– Et om formiddagen og et om eftermiddagen. 
Begrænset deltagerantal.

Pris: kr 500 pr. deltager.

Indbetaling med navn kan ske til vor 
konto i Sydbank 8060-01025978

TILMELDING FRA DEN 20. MARTS TIL DEN 30. MARTS
kan kun ske til Bente Kragh tlf. 2162 6909 

mail: bente-peterk@bbsyd.dk

Gråsten

Rejse til Athos
Gråsten Ældreklubs 
lysbilledforedrag med 
titlen ”Fascinerende 
Grækenland” var en beret-
ning om en rejse til bl.a. 
Athos, som er den græsk 
ortodokse kirkes hoved-
sæde. Det var en interessant 
fortælling om det liv, 
munkene lever, nemlig en 
tilbagetrukket tilværelse ud 

fra devisen jo mere sanselig 
adfærd, jo mere åndelig 
kraft.

Leo Schmidt, Nr. Aaby, 
viste undervejs lysbilleder 
af smukke landskaber og 
turkisblåt vand, og en 
beretning om grækernes 
identitet og selvopfattelse, 
der er dybt forankret i kul-
turen og historien. 

Det lyder som 
et eventyr
Gråsten Ældreklub 
indbyder onsdag den 
26. marts kl. 14.45 i 
Ahlmannsparkens cafe-
teria til lysbilledforedrag 
med Bodil og Wolfgang 
Dibbern, Løgumkloster.

Titlen er ”Det lyder som 
et eventyr”, og er en histo-
risk fortælling.

Igennem billeder, 

sang og fortælling viser 
ægteparret træk af en 
nations storhed, fald og 
genrejsning. Foredraget 
giver samlet et indtryk af 
væsentlige begivenheder i 
Danmarkshistorien - både 
når det gælder de store 
hændelser og de mindre, 
men ofte morsomme og til 
tider glemte detaljer. 

Ny formand for 
Gråsten Karateklub
Af Søren Gülck

Stifter af og formand 
for Gråsten Karateklub 
gennem 12 år, Margit 
Fogt, fra Kværs takkede 
fredag af som formand 
ved et opvisningsstæv-
ne i Ahlmannsparken i 
Gråsten.

Ny formand for klubben 
blev Calle Hansen fra 
Felsted, der også er klub-
bens Kids-træner. Calle 
Hansen takkede Margit 

Fogt for hendes store ind-
sats og udnævnte Margit 
Fogt til klubbens første 
æresmedlem.

Margit Fogt har dyrket 
karatesport i 30 år og er 

blevet en institution i klub-
ben og er alle medlemmers 
mor.

Udover Gråsten har 
Margit Fogt også stiftet 
Aabenraa Karateklub. 

Gråsten Karateklub star-
tede i 2002 og har omkring 
60 medlemmer. Klubben 
har et tæt samarbejde med 
såvel Sønderborg som 
Aabenraa Karateklub, og 
de to naboklubber var da 
også i Gråsten for at hylde 
Margit Fogt for sin indsats 
for karatesporten. 

Efter 12 år i spidsen for 
Gråsten Karateklub takkede 
Margit Fogt af og blev afløst 
af Calle Hansen fra Felsted.
 Foto Søren Gülck 

Genbrugsbutik flytter 
til større lokaler 
Af Søren Gülck

Folkekirkens Nødhjælps 
Genbrugsbutik i 
Gråsten slår fredag 
den 28. marts dørene 
op til en større, lysere 
og mere venlig butik i 
Slotsgade.

Butikken er placeret hvor 

Gråsten Andelsbolig-
forening havde indtil års-
skiftet havde deres kontor .

Netop nu hersker der 
stor travlhed hos mange af 
de frivillige, som er i færd 
med at indrette de nye 
lokaliteter.

Den nye genbrugsbutik 
råder over dobbelt så stort 

et butiksareal i lyse og ven-
lige omgivelser.

- Beliggenheden bliver 
fantastisk og med en 
stor synlighed. Det vil 
forhåbentligt få endnu flere 
kunder til at kigge ind, 
siger den daglige leder af 
genbrugsbutikken Rune 
Johansen, der er leder på 
4. år.

Folkekirkens Nødhjælp 
har haft genbrugsbutik 
i Gråsten i over 30 år. 
Genbrugsbutikken råder 
over en stab på 45 frivillige.

Folkekirkens Nødhjælp 
har gennem årene oparbej-
det et speciale med frimær-
ker. Netop frimærkerne 
trækker mange nye og 
gamle frimærkesamlere til 
Gråsten.

Det bliver Anna Åbenhus, 
Gråsten, der klipper snoren 
den 28. marts kl. 14.00. 

De frivillige i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik gør klar til at flytte i større, lysere og mere venlige lokaler.
 Foto Søren Gülck
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v / Ingelise og Kenneth Schmidt
Skeldebro 32 · Spar-Es · DK-6310 Broager 

Tlf. +45 7444 1418 · 
e-mail: post@broagerstrandcamping.dkwww.broagerstrandcamping.dk

Ferieoplevelser i enestående
naturomgivelser...

Camping for voksne!Spar Es
CAMPING

Broager Strand Camping
-du bliver mødt med et smil!

Broager Strand Camping
-du bliver mødt med et smil!

Broager Strand Camping

Broager Strand Camping

Sæsonplads:
Sommer fra kr. 6.000
Hel år    fra kr. 9.000
Påske 2014           11.4 – 21.4 ............. kr. 645,00
Store Bededag   15.5 – 18.5 ............. kr. 335,00

Kristi Himmelfart/Pinse:
Kristi Himmelfart 28.5 – 1.6................ kr. 445,00
Pinse                      4.6 – 9.6................ kr. 545,00

6.6.– 9.6................ kr. 445,00
Hele perioden      28.5 – 9.6................ kr. 995,00         

Camping for voksne!

Sæsonplads:
Sommer fra kr. 6.000
Hel år    fra kr. 9.000
Påske 2014           11.4 – 21.4 ............. kr. 645,00
Store Bededag   15.5 – 18.5 ............. kr. 335,00

Kristi Himmelfart/Pinse:
Kristi Himmelfart 28.5 – 1.6................ kr. 445,00
Pinse                      4.6 – 9.6................ kr. 545,00

6.6.– 9.6................ kr. 445,00
Hele perioden      28.5 – 9.6................ kr. 995,00         

Broager - Gråsten Avis:Færdig brevpapir – kopi  05/02/14  10.17  Page 1

Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@bbsyd.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

Mitsubishi Colt 1,5 Coolpack
Årg. 5/2007. Km 112.000, sølvmetal, 1-ejer, 
service ok, aircon. meget  rummelig og 
veludstyret, smart og frisk bil Kr. 49.900,-

Kia Picanto 1,0 Sunshine
Årg. 6/2007. Km 109.000, rød, 1-ejers dame bil, 
service ok, træk, skyde/foldetag, meget velholdt 
og velplejet, sød og smart
sommerbil kr. 45.900,-
Se mere på www.broager-auto.dk 

Broagerland som 
opmarchområde i 1864
På Biblioteket Broager 
tirsdag den 25. marts 
kl. 17.00 vil Lokalarkivet 
i Broager tage publikum 
med rundt på Broager
land, hvor der er overle
veringer fra 1864. 

Vi kender alle sammen 
krigergravene på Broager 

Kirkegård og kanonerne på 
Gammelmark, der smad-
rede skanserne. Men ikke 
alle ved, at der var et lazaret 
i Broager, hvor mange 
soldater døde og at området 
var hvilested for tusindvis 
af fjendes soldater inden 
stormen. 

Man kommer til at høre 

om datidens værtshuse, 
samler blindgængere op 
og en fastgroet myte om 
kirkens spir bliver aflivet. 

Historierne fortælles og de 
mange illustrationer vises 
af Christian Frederiksen 
og Orla Kristensen fra 
Lokalarkivet i Broager. 

300 så flot gymnastik 
i Broager
Af Søren Gülck

Det var dagen for den 
årlige gymnastikopvisning 
i Broager-Hallen, hvor de 

mange gymnaster fik vist, 
hvad de siden efteråret har 
arbejdet med uge efter uge, 
måned efter måned.

Kulminationen kom så 

lørdag, hvor det var tiden 
til at vise de omkring 
300 tilskuere, hvad 
der var kommet ud af 
anstrengelserne. 

Tilskuerne var glade for det, de så på gulvet, og der blev klappet flittigt. Foto Søren Gülck

Fjernbetjening af 
Egernsundbroen testes
Af Herdis Thomsen

Der er planlagt 
nogle prøveåbninger 
af klapperne på 
Egernsundbroen 
onsdag den 26. marts 
mellem kl. 18 og 20.

Uden at nogen skibe skal 
passere, vil der inden for 
de to timer bliver foretaget 
en række åbninger og 
lukninger af broen. Men 
der er en mening med gal-
skaben, fortæller ingeniør 
Holger Duus, Sønderborg 
Kommune:

- Vi har etableret fjernbe-
tjening af broen, så den kan 
betjenes fra Havnekontoret 

i Sønderborg. For at være 
helt sikre på, at fjernbe-
tjeningen virker, som den 
skal, vil vi gennemføre 

disse tests og håber i den 
forbindelse på trafikanter-
nes forståelse, siger Holger 
Duus. 

Efter den traditionelle indmarch gik det for alvor løs på gulvet med de mange forskellige 
øvelser, som blev udført af de mange gymnaster. Foto Søren Gülck

Livlig politisk debat

Den politiske diskussion var livlig og spørgelysten stor, da Broagerlands Venstre forleden holdt 
generalforsamling. Det var folketingsmedlem Ellen Trane Nørby og Venstres politiske leder i 
Sønderborg byråd, Peter Hansen, der lagde op til den politiske debat. Foto Jimmy Christensen
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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

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk

”ÅBEN SKOLE”
EGERNSUND
Torsdag den 27. marts 2014
Røde kors i Broager står denne aften for 

arrangementet, og det er med Overlæge og 
forskningsleder ved Sygehus Sønderjylland 

Jens Ole Laursen, som vil fortælle om 
Grønland og Tanzania.

Foredrag
med Vibeke Petersen som viser 
billeder fra sine rejser til Gambia

Torsdag den 10. april kl. 14.00
på Degnegården

pris kr. 60,-

Tilmelding senest den 3. april til Thea tlf. 2076 0137

Obs. har du/i nogle ting som i ikke har 
brug for mere, blyanter,hæfter eller legetøj 

kan det afl everes samme dag

Udfl ugt til Glud Museum
Torsdag den 26. juni

Pris og tid kommer senere

Lotto
Torsdag den 3. april og torsdag den 1. maj

Bestyelsen

HUSK

Første spadestik til Hal 2
Af Søren Gülck

Efter 7 års forberedelse 
er det nu en realitet, at 
Broager får en Hal 2. 

Fredag var der første spa-
destik, og det var formand 
for Broager-Hallen, Jørgens 

Olsen, og formand for 
Broager Kultur, Linda 
Duus, som hver tog et 
spadestik.

- Det har været en usæd-
vanlig lang vej at nå her til, 
sagde Jørgens Olsen, som 
tilføjede, at det har været 
arbejdet værd.

Mange frivillige og 
sponsorer har alle ydet en 
kæmpe indsats for at få 
enderne til at nå sammen.

Det er lokale hånd-
værkere, der skal stå for 
opførslen af hallen. De var 
alle mødt op for at tage del 

i den symbolske handling, 
som første spadestik er.

Den nye hal skal stå fær-
dig til omkring 1. oktober, 
og kommer til at koste 12 
millioner kroner. Hal 2 
vil betyde et kæmpe løft 
for idrætten og kulturen i 
Broager. 

Formand for Broager Kultur, Linda Duus, tog et spadestik til den nye Hal 2, der kommer til at koste 12 millioner kroner. Til 
højre ses Jørgen Olsen. Foto Søren Gülck

Festlig tøndeslagning på cykel

Kims Cykelservice i Broager 
samlede forleden en flok 
udklædte cyklister, som slog 
til tønden, mens de cyklede. 
 Foto Jimmy Christensen
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Pr. liter

1000
Coop
XL Burgerboller

Coleslaw

UGENS BRØD
Schwarzbrot

Coop Grøntsager
Flere varianter

Søndags
kylling

4 stk.

1000 2000

500 gr.

400

600-750 gr.

695

Rundstykker

Hjemmelavet 
Kartoffelsalat

Frikadeller
4 stk

Teboller

Munkebrød
6 stk.

2000
600 gr.

2500

25004 stk.

1200

1800

Blå eller Guld 
Cirkel Kaffe

5 X 500 gr.

10000

Under 
½ pris

Spar
op til
74.75

Langt 
under 
½ pris

Faxe Kondi, 
Ege Kilde, 
Nikoline, 
eller
Pepsi

Coop Yoghurt

150 cl.

1000

Mørt Gullasch

1200 gr.

2900

Jensen 
Pull 
Pork

550 gr.

3995

SØNDAGSTILBUD

Ca. ½ kg.

5995

Spar
20.00

Spar
op til
6.80

50 cm 
Roser

Pr. bundt

2000
80 ltr. 
Sphagnum
Pr. stk. 59.95

3 stk.

10000
AFHENTNINGSPRIS

Plante sæk
Pr. stk. 16.95

2 stk.

2500

CHOK PRIS

+ PANT

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder tirsdag den 18. marts
til og med lørdag den 22. marts 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

D E L I K A T E S S E NB A G E R A F D E L I N G E N
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S u n d eve d

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

BRÆNDE 
SÆLGES

Tørt, savet og kløvet.
Klar til brug, samt nyskovet 

til næste sæson.
TLF. 4017 6843 - ULLERUP

Søndag den 23. marts kl ca 11.30, 
lige efter gudstjenesten
i menighedshuset
Her vil menighedsrådet orientere 
om Sottrup kirke generelt 
– og gennemgå regnskabet 
ved Lorens Lorenzen. 
Jens Sørensen vil orientere om 
de kirkelige aktiviteter samt 
planer for det nye sognehus.

Menighedsrådet er vært ved 
en kop kaffe – Vel mødt!

Menighedsrådet indkalder til

Menighedsmøde

Kvinde blev 
forskrækket
En kvinde i Nybøl blev 
tidligt onsdag morgen me-
get forskrækket, da hun var 
i bad. Fra sit badeværelse 
kunne hun pludselig se, 

at en mand stod udenfor 
vinduet og kiggede ind.

Da han blev opdaget, 
cyklede han hurtigt væk fra 
huset. 

På valg
Røde Kors Sundeved hol-
der ordinær generalforsam-
ling torsdag den 20. marts 

kl. 18.30 i Menighedshuset 
i Vester Sottrup.

Tre er på valg. Det er 
Ingrid Harder, Kirsten Fogt 
og Bodil Jacobsen. 

Alkohol
En 28-årig mand fra 
Sundeved måtte onsdag 
aften blæse i alkoholme-
tret, da han blev stoppet 

af politiet på Gammel 
Landevej ved Vester 
Sottrup.

Manden kørte på en lille 
knallert, og det viste sig, 
at han havde for mange 
promiller i blodet. 

Forårsudstilling
I forbindelse med sæsonafslutningen af vinterens 

aktiviteter, har vi en lille Husfl idsudstilling på

Nydamskolen i Vester Sottrup
Lørdag den 22. marts kl. 10-15

Følg skiltene fra P-pladsen på skolen.
Foreningen er vært ved en kop kaff e/te og hjemmebag.

Fri entre.

Sundeved Hus� id

Dødsfald
Edith Karstensen, Nybøl, 
er død, 86 år.

Hun var født i Broballe 
på Als, og blev som ung 

gift med Jørgen Peter 
Karstensen.

Ægteparret drev på dygtig 
vis en alsidig købmandsfor-
retning i 31 år i Nybøl.

Hun var et elskeligt, af-
holdt og hjælpsomt menne-
ske, som holdt meget af at 
strikke tøj til sine oldebørn 
og tage på tur til sin datter i 
Hamborg.

Edith Karstensen efterla-
der sig tre børn. Peter bor i 
Gråsten, Tove i Hamborg 
og Inge i Sønderborg. 

Jægerstue er 
renoveret
Af Gunnar Hattesen

Jægerstuen på 
Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup 
er blevet renoveret.

- Efter at Jægerstuen 
gennem 10 år har været 
brugt som undervisnings-
lokale for EDB, er den 
nu blevet flot renoveret af 

bygningsgruppen, fortæl-
ler Arne Mandrup, der 
er formand for det lokale 
forsamlingshus.

Jægerstuen kan atter bru-
ges gratis til bestyrelsesmø-
de og andre små møder af 
foreninger. Udlån kan ske 
ved henvendelse til Arne 
Mandrup tlf. 74467411. 

135 til jubilæumsfest
Af Gunnar Hattesen

Sundeved 
Husholdningsforening 
fejrede lørdag aften sit 
90 års jubilæum med 
135 festdeltagere på 

Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup.

Siden foreningen blev 
stiftet i 1924 har der været 
14 formænd og et utal af 
bestyrelsesmedlemmer, 

tillidskvinder samt trofaste 
medlemmer. 

Det var en glad formand 
Ulla Johannsen, som kunne 
se tilbage på de 90 år.

Foreningen tæller 233 
medlemmer, som møder 

talrigt op til foreningens 
arrangementer.

I jubilæumsåret består be-
styrelsen udover formanden 
Ulla Johannsen af Inger 
Knudsen, Inger Margrethe 
Knudsen, Tinne Poulsen og 
Kathrine Lorentzen. 

LÆSERBREV

Hjælp nu til
I den seneste tid har man 
kunne læse om, hvordan 
der smides alskens affald i 
vores natur.

Alle vi der går eller løber 
ture i naturen kan be-
kræfte, at der ligger alt for 
meget affald.

Snart kommer foråret og 
græs og blade vil dække 
over dåser og lastaffald. 

Men det forsvinder altså 
ikke ved det. 

Jeg vil gerne sende en bøn 
og en opfordring: Hjælp nu 
med til at gøre vores kom-
mune lidt pænere.

Byrådets flertal har bevil-
liget flere penge til at rette 
op på vedligeholdelse af de 
grønne områder og vore 
fritidsarealer. Og jeg tror 
godt jeg kan love, at hele 

byrådet er enige om, at vi 
vil forskønne vores kom-
mune, for turisternes skyld, 
men først og fremmest, 
fordi vi alle nyder at bo i 
en af de skønneste egne af 
landet.

Vore medarbejdere i Vej 
og Park og Sønderborg 
Forsyning gør en kæmpe 
indsats for at holde kom-
munen ren og pæn og fra 
i år vil de få hjælp af flere 
medarbejdere i nyttejob. 

Ha’ en smule respekt 

for de folk der rydder op 
efter os andre. Tag dit eget 
skrald og aflever det på 
rette sted. Og støder du på 
affald i naturen så tag det 
med hjem i din affaldsbe-
holder. Vi har et velfunge-
rende affaldsindsamlingssy-
stem så brug det. Støder du 
på større mængder affald så 
kontakt kommunen. 

Erik Lauritzen 
Borgmester  
Blans

De 135 deltagere havde en dejlig jubilæumsfest. Foto Søren Gülck
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Hørt i byen
Politiet havde forleden 
en hvid varebil parkeret 
i Adsbøl, Egernsund og 
Hokkerup, som foretog 
hastighedsmålinger. 
Adskillige bilister røg i 
fartfælden.

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening 
samlede forleden 79 
deltagere til en hyggelig 
forårsfest.

18 medlemmer af Grå-
sten Cykelklub drager 
24.-26. april på cykeltur 
i Harzen.

Gårdejer Hans Thomsen 
Wildenschild, Gråsten, 
er trukket i arbejdstøjet i 
bestyrelsen for Forenin-
gen Landeværnet, der 
forleden holdt general-
forsamling på Folkehjem 
i Aabenraa.

40 mennesker deltog i 
ølsmagningen i Kværs 
Forsamlingshus.

Efter mere end 40 år 
som frisør har Eva Ras-
mussen i Vester Sottrup 
lukket sin salon, da hun 
har besluttet at forlade 
arbejdsmarkedet.

De så sidst hinanden i 
1953. Dengang gik de i 
3. klasse på Skårup Skole 
ved Svendborg. Efter 61 
års forløb genså de to 
gamle klassekammerater, 
Niels Jensen, Gråsten, og 
Ole Cornelius, Egern-
sund, hinanden, da de 
begge deltog i en fernise-
ring på CaFeodora. 

Lærer Connie Quorp, 
Gråsten Skole, er af 
Gitte Jørgensen indstil-
let som den bedste lærer 
i en konkurrence, som 
Dagbladet Politiken har 
udskrevet. Begrundelsen 
er, at Connie Quorp i 
hele sit virke som lærer 
har været fantastisk en-
gageret i både undervis-
ning, læring, udvikling 
og sine elevers ve og vel. 
Derudover har hun væ-
ret en stor inspirator for 
sine kolleger. 

Glaseret hamburgerryg, kyllingebryst med indisk karry og ananas,
pestoglaseret svine� let, kalve� let, mixed salat, pastasalat,oliven,
feta og croutins. Flødeporrekarto� er med tomat. 2 slags dressing .....................................................kr.10950

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

Buffet m forret el. dessert fra kr. 12950
 Buffet m. forret og dessert fra kr. 14450

Konfi rmationsbuffet

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

 

Festdag for gymnaster i alle aldre
Af Gunnar Hattesen

Hen ved 300 gymna-
ster var på gulvet ved 
Gråsten Idræts- og 

Gymnastiksforenings 
store gymnastikopvisning 
lørdag eftermiddag i 
Ahlmannsparken.

Der var pakket med 

mennesker på tilsku-
errækkerne, og bi-
lerne holdt tæt parkeret på 
parkeringspladsen.

De hundredvis af 

gymnaster begyndte med 
fælles indmarch med faner 
og sang. Derefter skiftedes 
de enkelte hold til at vise 

resultatet af vinterens 
anstrengelser. 

Gymnasterne viste sig flot frem. Fotos Dieter Skovbo

Birthe Cornelius har farveglæde
Af Gunnar Hattesen

Lyden af fryd strømmede 
ud fra CaFeodora, som 

søndag åbnede en udstilling 
over 4 uger med maleren 
Birthe Cornelius fra 
Egernsund.

Selvfølgelig var det en 
rigtig fernisering, hvor der 
blev serveret et glas sekt til 
de 80 fremmødte.

Det skortede hverken på 
det pæne tøj eller en tale og 
efterfølgende nogle musi-
kalske godbidder. 

Birthe Cornelius blev fejret 
med sin 74-års fødselsdag, da 
hun holdt fernisering.
 Foto Søren Gülck
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Kunne den rigtige salgspris sætte gang i dine flytteplaner?

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

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

 74 65 09 33
www.estate.dk

Blandet bolig og erhvervsejendom bolig/erhverv

Gråsten
Borggade 8

Sagsnr. 811  

Velholdt erhvervsejendom med
tilhørende boliglejlighed,
beliggende centralt i Gråsten
centrum og med have direkte til
slotssøen og udsigt til Gråsten Slot.
Samlet erhvervsareal er på 210 m2

1.975.000Pris:
100.000Udb.:

11.721Brt.:
10.366Nt.:

165/61 947 1/4 3 1956

NYHED

Parcelhus i Gråsten by 1- familieshus

Gråsten
Kongevej 47

Sagsnr. 813  

Yderst velholdt parcelhus med en
central beliggenhed i Gråsten.
Huset rummer et samlet boligareal
på 146 kvm, som bl.a. indeholder
en dejlig vinkelstue med et godt
lysindfald samt udgang til terrasse. 

1.050.000Pris:
55.000Udb.:

6.078Brt.:
5.869Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.688/3.877

146 1.045 1/3 1 1973

NYHED

Moderniseret byhus i Broager 1- familieshus

Broager
Nejsvej 4

Sagsnr. 818  

Indflytningsklart byhus i Broager,
perfekt til den mindre familie eller
som et solidt begynderhus. Huset
er over de seneste år blevet
moderniseret med bl.a. lyst køkken
samt stor lækker træterrasse.

995.000Pris:
50.000Udb.:

5.750Brt.:
5.296Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.485/3.408

72/45 948 1/2 2 1956

NYHED

Villa eller 2 familieshus 1- familieshus

Rinkenæs
Bakkegården 3

Sagsnr. 819  

Det perfekte hus til to familier eller
hvis teenagerne skal have deres
egen afdeling. Huser er beliggende
forenden af lukket villasvej i
Rinkenæs by, og har de senste år
fået installeret nyt pillefyr.

795.000Pris:
40.000Udb.:

4.805Brt.:
4.671Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.007/3.170

141 972 1/4 2 1965

NYHED

Velindrettet familievilla nær skov 1- familieshus

Gråsten
Engvej 5

Sagsnr. 761  

Stor og moderne villa med central
belligenhed i Gråsten. Med bla.a
grund direkte ned til skov, dejlig
stort køkken/alrum og gode store
værelser. En rumlig familievilla
med mange gode detajler. 

1.995.000Pris:
100.000Udb.:

10.534Brt.:
9.602Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.954/5.790

267/5 786 1/6 2 1950

Ejendom perfekt til hestehold Nedl. landb.

Hokkerup
Nederbyvej 27

Sagsnr. 350  

Landejendom i udkanten af
Hokkerup, perfekt til hestehold.
Der hører ca. 6 ha jordtilligende til
ejendommen. Til ejendommen er
der bl.a. udendørs ridebane,
hestestald samt indendørs ridehal. 

1.525.000Pris:
80.000Udb.:

9.133Brt.:
8.003Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.628/5.080

142/4 59.783 1/4 2 1909

Pænt og velholdt parcelhus 1- familieshus

Bov
Ellundvej 52

Sagsnr. 776  

Et dejligt parcelhus som kan skabe
de parfekte rammer for din
familie. Her får du en god og
funktionel indretning, velgenet til
børnefarmilien eller parret der
ønsker god plads. med en dejlig
beliggenhed i et roligt kvarter.

1.295.000Pris:
65.000Udb.:

7.140Brt.:
6.600Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.177/4.127

140 909 1/4 1 1978

Solidt hus i roligt kvarter 1- familieshus

Kruså
Parkvej 11

Sagsnr. 679  

I roligt kvarter på Parkvej i Kruså,
finder du dette hus med en dejlig
stor og lukket baghave. Huset
rummer et boligareal på 110 m2,
kælder på 70 m2 og opvarmes med
naturgasfyr som er installeret i år
2008 ca. Står klar til indflytning.

395.000Pris:
25.000Udb.:

2.587Brt.:
2.783Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 1.714/2.051

110/70 1.000 1/2 3 1958

NY PRIS
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvis

Træ� is til haven og 
hækklipning med mini-læsser

BovAvis

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

BovAvis

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

BovAvis

Vores ugeplan!

Holm 9 (ved siden af Karstadt) Flensburg · + 49 461  27840
www.essen-in-flensburg.dk

Südermarkt 9 · Flensburg · 0049 (0) 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk 

Sådan viker det!
Parkeringsbilleten fra PRS (Parkeringshuset Rote Strasse 15) bliver

ombyttet i restauranterne til en gratis parkeringsbillet

❤ ❤ ❤  I hjertet af Flensborg ❤ ❤ ❤

Spis i vor restauranter og benyt:
G R A T I S   P A R K E R I N G S B I L L E T

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 09:00 til 11:30 €  9,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

Morgen-
mads-buffet

Søndag ...

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 09:00 til 11:30 €  9,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

Morgen-
mads-buffet

Søndag ...

... som i ›Dalmacija‹ ved Bosko!

Vi har også lokaler til 30 og 50 personer -
Vi kommer gerne med menuforslag - 

fra vore grilltallerkner samt a la carte.

Vi har også lokaler til 30 og 50 personer -
Vi kommer gerne med menuforslag - 

fra vore grilltallerkner samt a la carte.

Nyt! DRY AGED STEAKS

Rumpsteak
›DRY AGED‹

Entrecôte
›DRY AGED‹

Oplev smagen: 
hvor de gamle traditioner igen tages
i brug, med langsom tørmodning af kødet.
En unik smagsoplevelse for steak-entusiaster.

Okse�let
230 g €   42,00

Rumpsteak
250 g €   33,00

Entrecôte
250 g €   33,00

Bøf for kendere!

... fra LAVAgrill

Sådan skal det være!

Grönfahrtweg 13 · D 24955 Harrislee · tlf: +49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00 · www.essen-in-flensburg.dk /.de

...vi glæder os til jeres besøg!

GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

Sådan skal det være!

Grönfahrtweg 13 · D 24955 Harrislee · tlf: +49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00 · www.essen-in-flensburg.dk /.de

...vi glæder os til jeres besøg!
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...vi glæder os til jeres besøg!

GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

Sådan skal det være!

Grönfahrtweg 13 · D 24955 Harrislee · tlf: +49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00 · www.essen-in-flensburg.dk /.de
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GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

Sådan skal det være!

Grönfahrtweg 13 · D 24955 Harrislee · tlf: +49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00 · www.essen-in-flensburg.dk /.de

...vi glæder os til jeres besøg!

GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

for Private Virksomheder Landbrug
Fjernelse af mos i græsplænen. Luftning af plæne

Forårsoprydning og sommerklargøring 
Plæneklipning og vertikal skæring

BovAvis
BovAvisBovAvis

• 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

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22
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RING 7460 8186 eller 2429 0631

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Alt haveavearbejde udføres

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

• Respekt
• Ydmyghed
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døgnets timer
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7,90€

Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

90 til årsmøde i Ældre Sagen i Bov
Af Gunnar Hattesen

Ældre Sagens lokal-
afdeling i Bov holdt 
forleden årsmøde 
i Grænsehallerne i 
Kruså. Ældre Sagen 
har været engageret i 
mange lokale aktivite-
ter i 2013. Det kunne 
formanden Else Lund 
Jessen berette om over 
for de 90 fremmødte 
medlemmer.
Årsmødet genvalgte Else 
Lund Jessen, Kollund, 
Bent Kristensen, Kollund, 
Cecilie Beck Hansen, 
Kruså, og Grethe Petz, Bov. 
Årsmødet gav tilslutning 

til, at bestyrelsen blev udvi-
det med 2 medlemmer fra 
7 til 9 medlemmer, da der 
er mange arbejdsopgaver, 
som skal løses.

Nyvalgt blev Leif Kiesbye, 
Kollund, og Egon Kjær 
Pedersen, Bov. Suppleanter 
blev Rita Clausen, Kruså, 
og Egon Reiss, Bov.

Efter over 10 år som 
kasserer ønskede Merete 
Schleef at stoppe på den 
krævende post. Hun 
fortsætter dog i bestyrelsen, 

hvor hun skal varetage 
foreningens rejseaktiviteter. 
Ny kasserer blev Rita 
Clausen.

Ældre Sagen i Bov har 

1745 medlemmer. Det er en 
fremgang på 99 medlem-
mer i forhold til året før. 

Årsmødet i Grænsehallerne 
samlede 90 medlemmer. 
 Foto Søren Gülck



BOV KIRKE

Søndag den 23. marts kl. 11.00 
ved Malene Højen Lundquist

KOLLUND KIRKE

Søndag den 23. marts kl. 9.30 
ved Malene Højen Lundquist

HOLBØL KIRKE

Søndag den 23. marts kl. 19.30 
Kirkekoncert. Music for a while, 
med il souno ved Hanne Christensen

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Ingrid Skovbo Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk Inden 

Produktion
www.graphos.dk

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 19.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

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

G U D S T J E N E S T E R

BOV OG HOLBØL

SOGNEBOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE
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Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

 
 

 
 

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Liselotte H. Melsen
* 29. marts 1932

er stille sovet ind

Bov, den 17. marts 2014

Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted fredag den 21. marts
kl. 13.30 fra Bov Kirke

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træff es graver tillige 
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

BOV & HOLBØL SOGNE

Menigheds- og 
visionsaften i Bov

Tirsdag den 25. marts kl. 17-21.30
i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov

for Bov sogn
Fællesspisning, gratis adgang, ej tilmelding

Musikgudstjeneste
Søndag den 30. marts kl. 19.30

i Bov kirke
Oplev gudstjenesten med 
Majbrit Daugaard og 
6-dages koret ved dirigent 
Jørgen Wittmaack, og 
hør hvad de har lært 
på 5 øveaftener.

Der serveres rødvin og saltkringler, gratis adgang

Kirkekoncert 
„Il Suono“

Søndag den 23. marts kl. 19.30 
i Holbøl kirke, Holbøl

Læs mere www.il-suono.de
gratis adgang

Mindeord over Hans 
Henrik Jensen
Lørdag den 8. marts 
sov frivillig brandmand, 
Hans Henrik Jensen, 
stille ind.

Forud var gået et langt og 
aktivt brandmandsliv, som 
begyndte i 1962, da Hans 
Henrik var i starten af 
trediverve og blev optaget i 
Bov Frivillige Brandværn.

I de 43 år der fulgte, var 
Hans Henrik Jensen en 
trofast og loyal brandmand, 
der altid var der for sine 
kollegaer i brandværnet. 

Når den røde hane galede 
og brandmændene måtte 
smide hvad de havde i hæn-
derne for at hjælpe men-
nesker og dyr i nød, så var 
det Hans Henrik Jensen, 
der sørgede for, at der var 
vand på slangerne og orden 
i kulisserne.

Gennem en årrække ar-
bejde Hans Henrik Jensen 
i bestyrelsen, hvor han 
passede sekretærposten. 
Her nød værnet godt af 
Hans Henriks kreative 
evner, når han dekorerede 
medlemsblade med stil-
fulde tegninger eller hjalp 
med at udarbejde skitser til 
undervisningsbrug.

D. 19. januar 2005 stop-
pede Hans Henrik Jensen 
sit aktive liv som frivillig 

brandmand med titel af 
brandmester. Det var blevet 
tid til at give brandslangen 
videre til næste genera-
tion og nyde et velfortjent 
otium, hvor Hans Henrik, 
som æresmedlem, stadig 
var gæst på brandstationen, 
når der var fest. Først på 
den gamle station i Bov og 
siden på den nye station i 
Padborg.

Hans Henrik Jensen vil 
blive husket for sin loyalitet 
og sit trofaste arbejde for 
Bov-Padborg Frivillige 
Brandværn.

Ære være Hans Henrik 
Jensens minde.

Henrik Christoffersen
Padborg Frivillige 
Brandværn

80 år
Friedrich "Fegge" Sørensen, 
Toftehaven 9, Padborg, 
fylder torsdag den 20. 
marts 80 år. 

25-års jubilæum
Afdelingsleder Jenny 
Tinnesen kan torsdag den 
20. marts fejre 25-års jubi-
læum hos Nigel Danmark 
A/S i Padborg, der tidligere 
hed Andreas Andresen A/S.
Jenny Tinnesen  blev ud-
lært som speditør hos HST 
Padborg A/S, hvor hun 

fortsatte som speditør efter 
læretiden.

Efter Andreas Andresens 
overtagelse af HST 
blev Jenny Tinnesen 
senere afdelingsleder med 
ansvar for booking- og 
dokumentafdelingen. 

Påkørt
En knallertkører blev 
lørdag aften påkørt 
på Tøndervej i Kruså. 
Personbilen forsvandt fra 
stedet. 
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Ring på 7467 4780 eller kom ind i butikken og bestil en tid

FREDAG DEN 11. OG 25. APRIL

GELLACK
for kun kr. 150,-
i matas Padborg til alle kon� rmander

Gellacken kan holde i op til 3 uger, og skader ikke neglen

Matas Padborg
Torvegade 7, 6330 Padborg

KONFIRMATIONSNEGLE

disko plasko

Torsdag:
Hold 1 - kl. 12.00 – 12.45
Hold 2 - kl. 13.00 – 13.45
Hold 2 oprettes kun ved mere 
end 20 tilmeldinger på hold 1
Første gang er torsdag den 27. marts

LÆS MERE OMBABYSVØMNING PÅ

Online tilmelding på hjemmesiden
Tilmelding er bindende, og der gives ikke 
refusion for de gange man ikke deltager

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Lone Frandsen på tlf. 7376 8780 
i den offentlig åbningstid

VARMTVANDS
BASSIN
ca. 34º

BABYSVØMNING
i BOV Svømmehal

kr. 500,-
for 10 gange

NYE HOLD
DEN 27. MARTS

BovAvis bliver
mest læst

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg Tlf. 74 67 23 28

÷25%
Gælder i marts måned

Valdemarshus 
i bevægelse
Af Joanna Wolf 

Alle har brug for at røre 
sig mindst en ½ time om 
dagen og få pulsen op for at 
forebygge diabetes, hjerte-
kar sygdomme, depressio-
ner og overvægt.

Vi skal derfor rejse os 
mere op i løbet af en dag. 

Det er nemlig for usundt at 
sidde meget ned.

Er du også en af dem, der 
for det meste sidder ned ved 
et bord og hvor mange afte-
ner foregår på sofaen foran 
fjernsynet eller med en bog 
i hånden, så bør du nok 
tænke over at rejse dig mere 
op. Du kan få inspiration 

til bevægelse ved at besøge 
os.

Kom til et åbent hus på 
Valdemarshus i Padborg og 
se vores gymnastik tilbud 
torsdag den 20. marts. Vi 
starter kl.14.00 med præ-
sentation af alle deltagere, 
bla. smidighedsgymnastik, 
seniordans, balancegymna-
stik og stolemotion.

Efter opvisningen er det 
fælles kaffe med kage. 
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

TORSDAG Stroganoff  med kartofelmos

FREDAG Hamburgerryg

MANDAG Frikadeller med rødkål

TIRSDAG Skinkeschnitzel med braskartofl er

ONSDAG Stegt lever med bløde løg

TORSDAG Svinekam med rødkål

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8.00-19.00

  Se også vores lækre
Hjemmelavede

retter til
mikrobølgeovnen

1 stk 39,95
2 stk 70,00

MADPLAN
Lunt og lækkert

45� 

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

Vi gør det nemt
Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Smørrebrød
ud af huset

Stjerneskud

49,-
Onsdag-søndag

Spar 20,-

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Krigens ofre
Fhv. overkirurg Anton Marckmann 

fortæller om de sønderjyske 
krigsinvalider fra 1. Verdenskrig 

Torsdag den 27. marts kl. 19.00
på Holbøl Landbohjem

Foredrag og kaffe: Kr. 50,-
Alle er velkommen

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne

Aktive ældre sang højt
Af Gunnar Hattesen

Valdemarshus i Padborg 
dannede forleden rammen 
om en hyggelig sangaften, 
hvor Frøslev Mandskor 
underholdt på bedste vis. 

Marius Nørgaard sad ved 
klaveret og lavede et sang-
tema over "At rejse", som de 
100 tilhørere sang med på. 
 Foto Jimmy Christensen

Tusind tak
for gaver, blomster, hilsener og fl agning i 

anledning af vore runde fødselsdage
Det glædede os meget

Mange hilsener
Giesela og Heinz Paulsen

Kruså

1. Verdenskrigs ofre
Af Torben Ølholm

Fortællingen om de 
sønderjyske krigsinvali-
der fra 1. Verdenskrig i 
Holbøl.

Da den 1. Verdenskrig 
sluttede den 11. november 
1918, havde den kostet 
5.300 sønderjyder livet. 
Og andre cirka 4.000 kom 
ud af den store krig med 
svære skader, der invalide-
rede dem for livet. Deres 

skæbne har fhv. overkirurg 
ved Sønderborg Sygehus, 
Anton Marckmann, forsket 
grundigt i. Han har pløjet 
sig igennem adskillige hyl-
demeter af arkivalier.

Og torsdag den 27. marts 
klokken 19.00 fortæller 
Anton Marckmann på 
Holbøl Landbohjem i 
Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne 
om det kæmpe ansvar, 
som den danske stat ved 

genforeningen i 1920 måtte 
påtage sig – og hvordan det 
gik.

Som erfaren kirurg kan 
Anton Marckmann også 
fortælle om de skader, som 
den tids kirurgi ikke kunne 
rette op på. Og han kender 
utallige beretninger om 
mennesker, der måtte ud-
dannes til en ny tilværelse. 
Det er beretningen om et 
ganske særligt stykke me-
dicinsk og socialt arbejde, 
man kan høre om.

Historisk Forening 
understreger, at alle er 
velkommen til at høre 
denne stærke fortælling her 
i 100-året for starten på 
den 1. verdenskrig, der ko-
stede Sønderjylland så dyrt. 
Jovist, krige standser nogle 
gange på et aftalt klokke-
slæt. Men eftervirkningerne 
varer længe. Endnu i 1960 
blev der i Danmark udbe-
talt understøttelse til 1.466 
krigsinvalider fra kejserens 
hær. Og den sidste krigs-
invalid fra den store krig 
døde i 1996. 
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Italiensk livsnyder aften på Hereford Kruså 
A Hereford Kruså indbyder til en hyggelig aften med Italien i fokus. 
Et af Danmarks mest inspirerende forfatterpar, italiens-eksperterne 

Hanne Birgitte og Anders Grøndahl, fortæller om deres elskede  
Italien og giver gode fif om mad, vin og restauranter og ikke mindst  

om hvordan man undgår de værste turistfælder i Italien.  
(Det hele foregår selvfølgelig på slap line og i højt humør) 

Aftenen vil være en stemningsfuld oplevelse med udvalgte italienske 
retter fra Pauls Italienske køkken, dertil skænkes gode italienske vine. 

Kort sagt en aften med: mad, vin og gode anekdoter, thats amore. 

Velkomst Hapsere 
Prosecco Brut, L’Antica Quercia 

Aubergine Caponata med Tigerrejer & Basilikumolie 
Cayega Arneis 2012 Piemonte, Tenuta Carretta  

Pinot Grigio 2012 Ceradello delle Venezie 

Primo – Svampe Risotto med Pancetta 
Morellino di Scansano 2011, Terenzi 

Chianti Colli Senesi 2010, Poderi del Paradiso 

Secondo – Brasato Vino Rosso,  
Braiseret Okse med Polenta & Løg 

Barbera d’Asti La Mandrina 2009, Costa Olmo 
Barolo Bisu 2008, Bonfante & Chiarle 

Dolce – Søde Ravioli med karamelliserede Svesker 
Moscato D’Asti 2012, Rinaldi Vini 

Kaffe og chokoladetrøfler 

Tilmelding senest 31-3-2014 

499,- pr. person for hele arrangementet

3. April kl. 19.00

A Hereford Kruså 
Tlf. 74 67 30 00 

Pris pro persona 595,-

A Hereford Beefstouw Kruså inviterer til 

Italiensk livsnyder aften 
Mød forfatterparret Hanne Birgitte og Anders Grøndahl

Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

 

Mandag den 26. maj - torsdag den 29. maj
Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i 

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

Tirsdag den 27. maj kører vi videre til Stockholm, hvor vi 
skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. Der vil også 
blive tid til at gå på egen hånd og måske spise lidt frokost.
Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholm ś 

smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

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

i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

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

Onsdag den 28. maj får vi skibets store morgenbord inden vi 
lægger til kaj i Helsinki - lige midt i byen. Her får vi en byrundtur, 
hvor vi skal se nogle af seværdighederne i Helsinki. Vi skal bl.a. se 
Sibelius Parken og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fj eldet.

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

Torsdag den 29. maj skal vi nyde indsejlingen til Stockholm, en 
fl ere timer lang tur ind gennem skærgården, inden vi kl. 9.30 atter 

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

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

Tillæg for udvendig kahyt 250,- kr. pr. person

Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på 

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

Tilmelding til telefon
2116 0683

BovAvis

Hotel Sønderhav ryddes op
Af Gunnar Hattesen

Ruinerne af Hotel 
Sønderhav er i disse dage 
ved at blive fjernet. Ejeren 
Niels Jessen overvejer at 
opføre en café og nogle 
lejligheder på det sted, hvor 
det 200 år gamle hotel 
tidligere lå. 

 Foto Søren Gülck
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FREDAGSBØF
Hver fredag er vores middag valgfri bøf

Værdikupon
Mod afl evering af den gives del kr. 20,-

i rabat pr. dagens middag
Gyldig til og med den 31. marts 2014

Vælg mellem

• Dansk Bøf med bløde løg, hvide kartofl er og skysauce

• Møllehjul med pommes frites og godt med det hele

• Herregårdsbøf med pommes frites, 
ærter og bearnaise sauce

• Haksteak med spejlæg,
bløde løg og pommes frites

Se åbningstider og resten af ugens 
menu på www.bestdiner.dk

Kun

kr. 65,-

Route 45
Lejrvejen 6 – 6330 Padborg – Tlf. 7467 4545 – info@bestdiner.dk

BEST DINER





Real
American

Diner
Take 
away

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis tlf. 2116 0683
Beløbet bedes indsat på reg. nr. 5953 8044120

Operaturtil Kiel

Madame Butterfl y
udspiller sig i Nagasaki i Japan omkring år 
1900. Den fortæller på romantisk vis om et 
smukt kærlighedsmøde mellem en ung, uskyldig 
pige og en erfaren mand og skildrer samtidig 
mødet mellem to fremmedartede kulturer.

Operaen er skrevet af en af verdens mest populære 
operakomponister Puccini og operaen er i dag 
en af de mest populære og mest opførte.

Pris 495 kroner, som incl. operabillet, 
buskørsel, vin og sandwich.

Forestillingen starter kl. 20.00

Lørdag den 29. marts 2014
AFGANGSTIDER
16.45 Nybøl Kirke
16.50 Broager Kirke
16.55 Elektrikeren, Egernsund
17.00 Ahlmannsparken, Gråsten
17.10 OK-tanken, Rinkenæs
17.25 P-pladsen ved Kruså Bankocenter
17.30 Bov Kirke
17.35 OK-tanken ved omfartsvejen i Padborg

BovAvis

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk
Vejbækvej 18, 6330 Padborg

Telf.: 2041 2009

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon 0461  24520
Holm 9 · 24937 Flensburg

Telefon 0461  27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon 0461  78918

www.essen-in-�ensburg.de / .dk

GRIECHISCHE TAVERNA

Sosu-hjælper 
med 12-tal
Sarah Wittmann, 
Hokkerup, er blevet ud-
dannet som sosu-hjælper på 
Social- og Sundhedsskolen 
i Aabenraa. Hun klarede 
eksamenen flot med et 
12-tal i den afsluttende 
eksamen.

Sarah Wittmann fortsæt-
ter nu på assistent-uddan-
nelsen i Aabenraa.

Hun er flyttet sammen 
med sin kæreste i en lejlig-
hed i Gråsten. 

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3  •  6330 Padborg

Tlf. 7467 3204  •  www.froslev-kro.dk  •  info@froslev-kro.dk

Rønshoved Højskole har solgt 
stor grund under markedspris
Medejer af brødgigant 
køber halvdelen af 
højskolens jord.

Rønshoved Højskole har 
netop solgt en grund 
på 4 hektar svarende til 
halvdelen af skolens jordtil-
liggende på oprindeligt ca. 
8 hektar. Det er sket til en 
pris under markedsprisen. 

Køber er Inga Fogtmann 
fra Aabenraa. Hun er 
medejer af det famielieejede 
holdningselskab Koff AS 
og dermed medejer af bl.a. 
brødgiganten Kohberg 
og familien Fogtmanns 
investerings-selskab FF 
Capital AS. Inga Fogtmann 
har købt højskolens land-
brugsjord for 162.000 kr.

Handelen faldt på plads 
lige før jul sidste år, og skø-
det er netop blevet tinglyst. 
Det fremgår af tinglys-
ningen, at Inga Fogtmann 
overtager hele højskolens 
grund beliggende op til 
den landbrugs-ejendom på 

Fjordvejen 89, som hun ejer 
i forvejen. Ejendommen 
tæt på højskolen var før 
salget på ca. 18 hektarer, 
men øges nu markant til 22 
hektarer.

Stort tab
For højskolen betyder 
handelen en ekstra indtægt 
i 2013 og dermed en be-
skeden forbedring af høj-
skolens regnskab. Det skal 
forelægges skolekredsens 
generalforsamling søndag 
den 30. marts.

Når salget sammenlignes 
med en handel på normale 
markedsvilkår og prissat 
forsigtigt efter statistikker 
for landbrugsjord, er der 
tale om et stort tab for 
højskolen. Markedsprisen 
for landbrugs-jord på egnen 
skønnes til mindst 150.000 
kr. pr. hektar for jord af 
jævn kvalitet. 

Jorden er solgt for kun 
162.000 kr., fremgår det af 
tinglysningen. Det svarer 

til ca. 40.000 kr. pr. hektar 
altså langt fra en handel på 
normale vilkår. 

Formanden er tilfreds 
med salget
Med salget gentager 
Rønshoved Højskole 
tidligere udsalg af skolens 
aktiver med det sigte at 
forbedre økonomien og 
regnskaberne. I 2008 købte 
Nina og Thue Kjærhus for-
standerboligen af højskolen. 

Dengang var kritikken af 
at sælge skolens aktiver og 
af prisen for boligen med 
udsigt til fjorden skarp på 
generalforsamlingen og i 
medierne. 

Formanden for besty-
relsen på Rønshoved 
Højskole, pastor emeritus 
Erik Jakob Petersen, 
Gelsted på Fyn er tilfreds 
med salget. Det skriver han 
i en kommentar til avisen.

- Vi har ikke brug for at 
forbedre vores økonomi ved 
salg af en grund. Salget er 

gennemført, da højskolen 
ikke siden 50 érne længere 
har dyrket landbrug. Siden 
90 érne har det ikke været 
muligt at sælge arealet for 
mere end 40.000 kr. Derfor 
har vi i mellemtiden haft 
forpagtet arealet ud, for 
da i det mindste at få 
lidt ud af arealet. Nu er 
det solgt for 160.000 kr. 
hvilket vi er tilfredse med, 
skriver formanden. 

Faktaboks:

Artiklen bygger på en 
række statslige databaser 
bl.a. www.tinglysning.dk 
hvor den samlede ting-
lysning af handelen er 
tilgængelig.

Skolekredsen for 
Rønshoved Højskole 
holder general forsamling 
søndag den 30. marts 
kl. 14.00 på højskolen.
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Fredag den 2. maj
AFGANG

Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.00
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . .  kl.  .11.15
OK-Tanken, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.25
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  . . . . . . .  kl. 11.40
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.45
Ok-Tanken ved Omfartsvejen i Padborg . .  kl. 11.50

Efter opsamling kører vi til den lille grænseovergang Siltoft helt ude mod vest ved Højer.
Herefter kører vi ad de små veje til Rudbøl grænse med grænsestenene i brostensgaden.
I Lydersholm Forsamlingshus drikker vi kaff e og spiser hjemmebagte boller og 
lagkage, samt får fortalt historien om Danmarks mindste forsamlingshus.
Derefter kører vi videre til Store Jyndevad Vandmølle og videre til Vilmkær grænseovergang og 
Hanved Kirke. Turen fortsætter ved den tidligere grænseovergang ved Simondysevej i Frøslev, 
hvor Bomlauget har istandsat en gammel original grænsebom. Turen slutter i Kobbermølle.
Under turen vil grænsen blive krydset på de mest små og ukendte steder. Ved hvert 
sted vil Torben Ølholm fortælle en historie om grænsedragningen i 1920, samt 
bevogtningen af grænsen med grænsegendarmerne og om deres dagligdag.
Ligeledes vil deltagerne ved hvert sted blive beværtet med både vådt og tørt under fortællingerne.

Pris 450 kroner, som inkl. bus, guide samt servering under turen. 

BovAvisTilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
tlf. 2116 0683

En tur langsGrænsen
med Torben Ølholm

Italiensk 
livsnyderaften
Af Søren Gülck

Forfatterparret og 
madskribenter Hanne 
Birgitte og Anders 
Grøndahl gæster 
torsdag den 3. april 
Holdbi Kro. 

Gæsterne vil denne aften 
få en unik rejse gennem 
udsøgte Italienske vine og 
kulinariske specialiteter. 
Aftenen vil på alle måder 
være en stemningsfuld 
oplevelse med et humo-
ristisk tilsnit. På deres 

helt personlige facon vil 
Hanne Birgitte og Anders 
Grøndahl give gæsterne fif 
om det, man som turist i 
Italien skal undgå. 

Anders Grøndahl lægger 
ikke skjul på, at han som 
mangeårig vinanmelder 
ikke lægger fingrene imel-
lem, hvad der er godt og 
skidt.

Selv køber han årligt mel-
lem 400-500 flasker god 
vin, og sjældent til under 
100 kr. pr flaske.

- Jeg er en livsnyder og 
investerer i alt, hvad der 
kan forskønne og forsøde 
tilværelsen, siger Anders 
Grøndahl forud for den 
italienske livsnyderaften.

Parret har gennem årene 
udgivet 25 bøger om mad 
og vin, hovedsagelig fra 
Italien, så det er virkelig 
nogle kapaciteter, der kom-
mer til Holdbi Kro. 

Hanne Birgitte og Anders 
Grøndahl byder på en itali-
ensk aften på Holdbi Kro.

• Fleggaard

• Fleggaard

•

Wassersleben

Kruså �

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

Gode parkeringsmuligheder

Restaurant zum

Restaurant zum

Vi tager imod selskaber
op til 65 pers. Kontakt os 
og hør om mulighederne.

RING VENLIGST FOR BORDBESTILLING

Schnitzeluge – spis alt hvad du kan
Gælder fra tirsdag den 18. marts til mandag den 24. marts

Hos os har du mulighed 
for at afholde enhver 

begivenhed:

Fødselsdage
Brunch

Bryllupper
Barnedåb

Begravelseskaffe
Julefrokost

3 Forskellige slags
med brassede eller hvide kartofler,

sauce og salat

15,50 €



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

eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG

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

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

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

Mail: cs@cs-autotransport.dk

AUT. INSTALLATØR ELEKTRISKE ARTIKLER

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22

hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Vil du have 
lokale butikker 
i morgen, så 

brug dem i dag

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg

✔ Tyverialarmer

www.el-teknik.dk

Tværgade 2-4  6330 Padborg    Tlf. 74 67 18 88

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

Lunddal

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Din lokale håndværker BovAvis

Den limiterede PH 3½-3 Kobber udgave kan kun købes i perioden fra 
1. marts til 31. maj 2014

NU
al d r i g
E L L E R

PH 3½-3
K O B B E R

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Savværksvej 5,
BRUGTE BILER

TIL SALG
TLF.  73 67 40 00

Kruså Autoværksted
v/ Johannes Bogh, mekanikermester

Savværksvej 5,
6340 Kruså

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

Landbrugsmuseum 
åbner ny sæson
Mekanisk Museum 
Sønderjylland, der ligger 
på Lundtoftvej 6A ved 
Hokkerup, har åbnet dø-
rene til museets 7. sæson.

Museet drives af familien 

Lansink, og der er kommet 
mange nye genstande til 
udstillingen, som publikum 
kan opleve ved et par hyg-
gelige timer i museet. 
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Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
www.TeamUnoX.dk

Åbningstider
Man. - fre. 
Lørdag 

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

Olieskift med filter

  4-cylinder 4-cylinder
  benzinmotor dieselmotor

 15w-40 Kr. *250,- Kr. *275,-
 10w-40 Kr. *324,- Kr. *349,-
 5w-40 Kr. *396,- Kr. *421,-

Alle priser er inkl. max 4 liter olie. 
*Tilbudet gælder kun for 4 cyl. personvogne

Bilvask til fair price

Ingen tidsbestilling

– max 15 min. ventetid

Altid fair price!

Olieskift og bilvask til 

fair price
Vi har også LongLife olie til din bil

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.

Priser fra: 09.00 - 17.00
09.00 - 14.00

Nu laver vi også 
dine dæk og 
bremser til 
FAIR PRICE

 

Lørdag den 21. juni
AFGANG

Nybøl Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.10
Ahlmannsparken, Gråsten  . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.20
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.30
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . .  kl. 7.45
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7.55
Ok-Tanken ved Omfartsvejen i Padborg . . . . . .  kl. 8.05

Blev du også fascineret af fi lmen ”En kongelig aff ære? Vi du opleve dramaet omkring 
den danske dronning Caroline Mathilde, så tag med på en tur til Celle.

Vi kører over Hamborg til Celle ved Hannover. Celle er en meget smuk, idyllisk og 
velbevaret middelalderby med over 500 fredede bindingsværkshuse. Vi besøger slottet, 

hvor dronning Caroline Mathilde blev sendt i eksil, da hendes aff ære med kongens 
livlæge, Struensse, blev afsløret i 1772. Her døde hun kun 23 år gammel.
Der bliver mulighed for at slentre en tur i byen, shoppe og besøge nogle af 

de hyggelige cafeer. På hjemturen spiser vi aftenmad ved Soltau.  
Hjemkost ved 21-tiden

Pris 595 kr, som inkluderer bus, foredrag i bussen om Christian VII, 
Dronning Caroline Mathilde og Struensse, guide, entre til Celle Slot og aftensmad 

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
tlf. 2116 0683 BovAvis

Heldagstur til

CELLE
Borgmester indvier 
vidensbrønd
Af Karina Krause

Forældre og børn 
var velmødt i 
Vestermarkens 
Børnehus i Bov til ind-
vielsen af et nyt spæn-
dende læringsprojekt.

Vidensbrønden er et 
interaktivt læringsgulv, der 
kombinerer motion med 
leg. 

Borgmester Thomas 
Andresen (V) klippede 
den røde snor over, så de 
spændte og opstemte børn 
kunne komme i gang 
med at afprøve deres nye 
læringsgulv.

- Jeg er stolt og glad over 
at kunne præsentere denne 
vidensbrønd, lød det fra 
Aabenraas borgmester 
Thomas Andresen. 

Vidensbrønden er opstået 
via et privat initiativ, og 
Vestermarkens Børnehus 
er den første institution i 

Aabenraa kommune, der er 
så heldig at have en. 

De ihærdige børn havde 
svært ved at skjule deres 
begejstring over deres nye 
elektroniske legetøj, så der 
blev udfordret en fodbold-
kamp mod borgmesteren, 
som han så elegant tabte. 

Vestermarkens Børnehus i 
Bov har åbnet et interaktivt 
læriingsgulv. 
Foto Karina Krause
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L u n d t o f t

LÅNEBIL
Vi stiller lånebil 
til rådighed ved 
forudgående aftale

NYT  NYT  NYT
Forårsklargøring og 
servicering af plæneklippere, 
havetraktorer, motorsave 
og havens øvrige maskiner.
Naturligvis henter og 
bringer vi gerne.

HJULSKIFTE
Vi skifter dine hjul 
mens du venter.
Få et tilbud på nye dæk 
med og uden fælge.

Mere
kvalitet

-mindre

bøvl!

Åbningstider
Man.-tors. 7.30-17.00
Fredag 7.30-15.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

HG auto
Kausager 8 • Varnæs • 6200 • Aabenraa • Tlf. 74 68 05 04
henrik@hg-auto.dk • www.hg-auto.dk 

Mere
kvalitet

-mindre

bøvl!

Åbningstider
Man.-tors. 7.30-17.00
Fredag 7.30-15.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

HG auto
Kausager 8 • Varnæs • 6200 • Aabenraa • Tlf. 74 68 05 04
henrik@hg-auto.dk • www.hg-auto.dk 

HG auto
Kausager 8 • Varnæs • 6200 • Aabenraa • Tlf. 74 68 05 04
henrik@hg-auto.dk • www.hg-auto.dk 

HG auto
Kausager 8 • Varnæs • 6200 • Aabenraa • Tlf. 74 68 05 04
henrik@hg-auto.dk • www.hg-auto.dk 

Vi tilbyder gratis vejhjælp 
med europadækning, når du 
indgår serviceaftale hos os

Vinteren var hård - også ved bilen…
Giv din bil et gratis FORÅRS-TJEK
Vi gennemgår din bil, og giver dig overblik
uden du skal have pungen op

Eks. 4 nye sommerdæk 
monteret og afbalanceret

Fra kr. 1900,-

Alle priser er 
inkl. moms

Friskole får 
renoveret taget
Af Gunnar Hattesen

Grænseegnens 
Friskole i Holbøl har 
indgået en aftale med 
Günther Bred VVS i 
Kruså at få repare-
ret skolens tag for 
vandgennemtrængning.

- I alle de år jeg har været 
på Holbøl Skole har der 
været perioder, hvor det 
dryppede ned i klasseloka-
lerne i den ”nye” bygning. 
Hverken Bov Kommune, 
der i sin tid opførte 
bygningen eller Aabenraa 
Kommune, der havde 
driften af bygningen frem 
til det blev en Friskole, har 
formået at få dette stop-
pet,  siger skoleleder Anne 
Søndergaard.

- Det har vi løsningen på,  
siger Martin Bred, der er 
ejer af Günther Bred VVS 
A/S i Kruså og fortsætter: 

- Netop afvanding af flade 
tage er vi eksperter på, og 
derfor har vi tilbudt at løse 
opgaven, således at vi spon-
sorerer timelønningerne og 

skolen betaler materialerne, 
siger Martin Bred.

Han tilføjer, at det står 
ham nært, at en lokalt for-
ankret skole også bakkes op 
af lokale erhvervsdrivende.

Formanden for 
Grænseegnens Friskole, 
Christian Duus, er virkeligt 
glade for dette tilsagn.

- Vi prioriterer høj faglig-
hed, men dette kan alene 
fungere når faciliteterne 
er i orden. Vi har lige nu 
den største søgning på 
vores skole nogensinde, og 
derfor skal vi hele tiden 
sikre os, at være klar – også 
bygningsmæssigt. Lokal 
skole kræver, at vi bevidst 
også handler lokalt, hvorfor 
vi er glade for den idé som 
Martin Bred er kommet op 
med. Det viser sammen-
hængskraft i grænseegnen, 
siger Christian Duss. 

optiker Jessen · Ochsenweg 27 · 24941 Flensburg -Weiche  
Tlf.: 0049 461 318 45 95 · Fax.: 0049 461 318 45 96 

weicheoptik@versanet.de 
Man.-fre. kl.  9.30 -18.00  · Lørdag  kl. 9.30 -13.00Vi ta

ler
 da

ns
k

Brille-Tilbud 2014
KR 5000,- ÷ 50% KR 2500,-
Flerstyrkeglas i plastik med super anti, hærdning og cleancoat
Super Qualität !  Synsprøve gratis !

glidende-overgangs-briller

Indbrudstyv
Ved et indbrud i en villa 
i Gejlå blev der stjålet en 
radio, en computer og et 

tv. Tyven kom ind ved at 
knuse et toiletvindue. 

100 til lotto i Bov

Bov Sogns Ringriderforening samlede 100 glade mennesker til lottospil på Bov Kro. 
 Foto Jimmy Christensen
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Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500

Genbrugstømmerhandel

www.genbrugstoemmerhandel.dk

Nedbrydning og Entreprenør

*

holder vi åbent hus på Vestermarksvej 10

Butikken er fyldt op med det nyeste nye til forårssæsonen
Vore leverandører kommer og laver demonstrationer
og der vil være lidt godt til ganen begge dage!

Så skal der nyt udstyr til skov,  have &  park sæsonen, er der rig mulighed 
for at afprøve udstyret og lave god handel disse dage!

FREDAG D. 4. & LØRDAG D. 5. APRIL FRA KL. 10-15

- en koncertcollage bestående af sang og oplæsning af stærke tekster fra Bibelen 
med musik af bl.a. Jimi Hedrix, Elvis Presley, The Beatles og Rolling Stones

Tina Kruse Andersen - oplæsning
Bjørn Krog Thesbjerg - klaver

KLIPLEV KIRKE
Tirsdag den 25. marts kl. 19.30

- Fri Entré -
Tina Kruse Andersen - oplæsning
Bjørn Krog Thesbjerg - klaver

www.beatsalmer.dk

Rock, håb og kærlighed i Kliplev
Af Gunnar Hattesen

En collage af sang og 
oplæsning 
Kliplev Kirke danner 

tirsdag den 25. marts kl. 
19.30 rammen om en col-
lage bestående af sang og 
oplæsning med musik af 
bl.a. Jimi Hendrix, Elvis 

Presley, The Beatles og 
Rolling Stones. Kon certen 
fik sin første opførelse sidste 
år.
I 60’erne opstod talemåden 
”Peace, Love & Under-
standing”. ”Rock, Håb 
& Kærlighed” er en om-
skrivning af ”Tro, Håb & 
Kærlighed”. 

Koncerten har et 
”treenigheds-tema”, hvor 

programmet inddeles i 
henholdsvis 2 sange, 2 
sange og 3 sange - selvføl-
gelig med henvisning til 
”Kærlighedens Lovsang” 
af Paulus, hvor der sluttes 
med: ”Men størst af dem er 
kærligheden”. 

Kliplev Kirke kommer til at lyde af musik af Jimmi Hendrix, Elvis Presley, The Beatles og Rolling Stones, sunget af fire 
engagerede musikere.

Ny i bestyrelse
Gerth Petersen, Varnæs, 
er blevet nyvalgt 
til bestyrelsen for 
Amtsringriderforeningen 

Aabenraa. Han har været 
med i ringriderkomiteen 
siden 2008. 
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ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 19. til fredag den 21. marts

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

Bakkedal smør
250 g

PR BK

900
PR KG 36,00

MAX 4 PAKKER
PR KUNDE PR DAG

Flensted Kartofl er
Bølge- eller Tyndtskårne 
pommes frites, kroketter, Skiver, 
Pommes gigant eller både 
m/barbecue

600-750 G

1000
PR KG 13,33-16,67

MAX 4 POSER
PR KUNDE PR DAG

FRIT VALG

Kun lørdag og søndag
DEN LUNE BAGER

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN 
MEDICIN I SPAR FELSTED

8 rundstykker

2500

Førstehjælpskursus 
Af Elin Moldt

I Varnæs-Bovrup har vi 
afholdt førstehjælpskursus 
for en flok frivillige.

Med kurset fulgte der 
er hjerterstarter, som var 
sponsoreret af DBU og 
Trygfonden.

Det var en fantastisk gave, 

som folk i lokalsamfundet 
er meget glade for. 

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Brand
To kaniner blev reddet ud 
af et hus, da der onsdag 
formiddag gik ild i et 
bryggers, der var bygget 
sammen med en villa på 
Varnæsvej i Bovrup.
Den ene kanin fik dog for-
brændt sin pels, men begge 

blev tilset af en dyrlæge og 
overlevede.

Det var Bovrup-Varnæs 
Frivillige Brandværn, som 
rykkede ud til branden, der 
angiveligt var opstået i en 
kummefryser grundet en 
teknisk fejl.

Branden efterlod sodska-
der i villaen. 

På flugt
En beboer på Havretoften 
i Felsted overraskede for-
leden to personer. De var 
angiveligt på indbrudstogt, 
men løb igennem en have 
og hoppede over en hæk 
efter at de var blevet opda-
get af beboeren.
Personerne havde ikke nået 
at begå nogle indbrud. Den 
ene var iført dynejakke med 
hætte. 

Allan Damm 
overtager autolak
For 28-årige Allan 
Damm var det en drøm, 
der gik i opfyldelse, da 
han forleden overtog 
sin hidtidige arbejds-
plads PF Autolak i 
Kliplev og omdøbte 
firmaet til Damm’s Lak.

Virksomheden, som Allan 
Damm har overtaget, blev 
grundlagt for 29 år siden 
af Preben Feldstedt, der nu 
har trukket sig tilbage af 
helbredsmæssige årsager. 
Virksomheden har gennem 
årene sat kulør på alt lige 
fra trehjulede cykler, flyve-
maskiner, veteranbiler, last- 
og personvogne til reoler, 
døre og køkkenlåger.

 Realiseringen af drøm-
men som selvstændig 
erhvervsdrivende sker sam-
men med kæresten Nina 
Eriksson, der skal varetage 
de administrative opgaver 

i firmaet. I dag er Nina 
daglig leder af en tøjbutik i 
Sønderborg.

Allan, der bor i Vilsbæk, 
er uddannet autolakerer hos 
KW Lakering i Aabenraa. 
Herfra kom han til PF 
Autolak, hvor han var i 
nogle år, indtil han fik job 
på Tulip I Aabenraa. For et 
halvt år siden vendte han 
”hjem” til PF Autolak, og 
på det tidspunkt stod det 
klart, at han skulle overtage 
virksomheden.

Damm’s Lak vil fra 
starten beskæftige tre 

medarbejdere. Blandt de 
opgaver, der fylder mest i 
ordrebøgerne, er lakering af 
lastvogne samt person- og 
varebiler.

-Konkurrencen er stor 
indenfor branchen, men er 
vi i stand til at fortsat levere 
den personlige service til 
den rigtige pris, så er vi 
meget konkurrencedygtige. 
Var vi ikke det, ja, så havde 
vi ikke de mange lokale 
kunder og kunder, som 
kommer helt fra Sjælland 
for at få lakeret deres biler 
og motorcykler, siger Allan 
Damm. Lige nu er han 
i gang med at lakere en 
amerikansk veteranbil af 
mærket Chevrolet. 

Allan Damm har sammen 
med kæresten Nina Eriksson 
overtaget PF Autolak i 
Kliplev


