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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

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

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

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

Karina Hahn Kjær
Advokatfuldmægtig

kh@thomassen-� scher.com

Haderslevvej 13 a 6200 Aabenraa

Grundtvigsallé 181 6400 Sønderborg

Telefon 74630800
Ringgade 3 - 6300 Gråsten

Få en totaloplevelse, hvor du er i 
centrum og alle dine sanser bliver 
stimuleret. Oplev dufteventyr og skønne 
udfordringer med skrub, sauna og kolde 
gys. Din krop smøres, skrubbes og 
plejes - og du bliver som født på ny.

Aftenen starter med let østrigsk bu� et

Derefter forskellige sauna gus i løbet af aftenen

Pris

279,-
incl. entre, tø� er, 

morgenkåbe, bu� et 
og saunagus.

Der kan tilkøbes 
behandlinger

OrIGInAL ØstrIGsK 
sAunAGus AFten 
Lørdag den 14. april kl. 18.30-22.30

Fiskenæsvej 2 · 6300 Gråsten · Telefon 73 65 00 33
mail@marinafi skenaes.dk · www.marinafi skenaes.dk

kräuterblut
1 liter

Dkr. 170,-
Fast lavpris

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag,
fredag 8.30-13 og 14.30-18.30
Onsdag 8.30-13 og 14.30-18
Lørdag 9- 12St. Petri Apotheke

Apenrader Str. 33, 24939 Flensburg www.st-apotheke-flensburg.de
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

www.1747.dk · Åbent hver dag fra kl. 11.30

Smørrebrødsfestival
Fredag den 13. april kl. 18.30
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for

kun  kr. 135,-
Børn under 12 år kr. 70,-

Husk venligst at reservere bord
Vi holder lukket 2. påskedag

GULV- & GARDINBUSSEN

HUSK
Gardinspecialisten

bringer prøver hjem til dig, 
giver gode råd og måler op!

GANSKE
GRATIS

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

Gardiner Tæpper Trægulve Fliser Maling

Så er motorvejen åbnet
Foto Fuzzy Mikmak

BovAvis

Tak  f o rd i 
du  hand le r 

l o k a l t

mailto:chregnskab@chregnskab.dk
http://www.chregnskab.dk
http://www.marinafi
http://www.st-apotheke-flensburg.de
http://www.1747.dk


KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Fodpleje

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

www.kiro-kongevej.dk

Så er du i de bedstehænder!
Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Pragh
Bjarne Brendstrup

Fysiurgisk Massør
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley

Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

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

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

Vigtige servicenumre

Alarm 112

Politi 114

Lægevagten 70 11 07 07

Dyrehospitalet Gråsten 
74 65 00 22

Falck vagtcentral 70 10 20 30

Dansk Autohjælp 70 10 80 90

Sønderborg Kommune 
88 72 64 00

Aabenraa Kommune 73 76 76 76

Oplag: 18.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jimmy@pr-foto.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

avisgra@gmail.com

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

graasten-avis@graphos.dk

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

Regnskab
CH Regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal 
Gråsten

Telefon 74 68 56 00

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

Følg os på Facebook

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59
KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10-12

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting
Afhentning og udbringning efter aftale

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

Fest på Torvet i Gråsten
Af Søren Gülck

Gråsten tog forskud på 
åbningen af den nye 
motorvej.

For at markere, at alle veje 
fører til Gråsten var der 
allerede fredag rejst et telt 
på Torvet med udskænk-
ning og underholdning 
af sangeren og musikeren 

Asfalt Ole, der henrykkede 
danskerne i 2006, da han 
suverænt vandt TV pro-
grammet ”Scenen er Din”.

Als Nimbus Klub havde 
også fundet vej til Torvet, 

som opvarmning til åbnin-
gen af motorvejen sagen 
efter, hvor de legendariske 
danske motorcykler rullede 
ud på asfalten. 

Als Nimbus Klub var et smut forbi. Fotos Søren GülckAsfalt Ole gav den gas i teltet på Torvet.

Aabenraa Esbjerg  Fredericia Haderslev Horsens   Risskov/ Veri Center Ikast                                       
 Tlf. 86784337        Tlf. 97154515   Tlf. 75531053  Tlf. 63123230   Tlf. 74673070     Tlf. 75441544   Tlf. 74422300    Tlf. 75720512  Tlf. 74541550   

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

Kolding Odense             Padborg Ribe/Høm      Sønderborg   Vejle            Vojens   

Solskinspriser!

*plus ekstra 
  Solbriller eller læse 
  eller skærmbrille (i samme styrke)

www.optik-hallmann.dk

Køb 1 
          ...få 2*

  Enkeltstyrke med antireflex 
  og hærdning fra DKK

 

  eller

· glidende overgang
· super antirefleks
· hærdning fra DKK 1500.-

 799.-
Modebriller
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ÅBNINGSTIDER 
PÅSKEN

Tirsdag 8.00-20.00
Onsdag 8.00-20.00

Torsdag Lukket
Fredag Lukket

Lørdag 8.00-17.00
Søndag Lukket

1/1 kun

5995

500 gram

2995

5 stk

15000

Als kartoffel 
pølse

Tingleff kaffe
Guld

Fersk 
Svinemørbrad

Nye Mallorca 
kartofl er
½ kg

kun

495

Flere 
varianter

Billigt

pr glas

1700

 Sild
stort glas

Hamburgerryg

pr ½ kg

1895

Begrænset parti

Gråsten

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

GOD PÅSKE

HUSK FASTE LAVE PRISER PÅ BLEER
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Vognmand & entreprenør
Niels Jessen eftf.

trailersalg
•sand
•sten
•grus
•stabilgrus
•granit skæver

•muldjord
•støbemix
•Træ/Barkflis
   mm.

Åbningstider:
Mandag - fredag  ............................ 15.00 - 17.00
Lørdag ..............................................10.00 - 13.00

Samt første søndag i hver måned 
eller efter aftale ..............................10.00 - 13.00

I finder os her 
Egenæs 11 
6300 Gråsten

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

Vi har åben hele påsken!

BUTIKSLOKALE TIL LEJE
I GRÅSTEN

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

Husleje til forhandling

KONTAKT: MORTEN ISKOV 
PÅ TLF. 20606901

Gør det selv/ Håndværker tilbud! 
Vinterhave sælges, i særdeles god stand, 15m2 inkl.
overdækket terasse på 18m2. Alt i Dansk fabrikeret 
kvalitets materiale. (ny pris ca. kr. 100.000,-) 

- kom oG Giv et bud! - 74 67 85 07

TILSTANDS-
RAPPORTER

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

TIL saLg
Dyrkobbelgård allé 19, afd. 2., 6300 gråsten

Til overtagelse 15 april 2012.
Privat Andelsbolig hus på 100m2, med carport 
og redskabsrum. Boligen er opført år 2004. 

Beliggende tæt ved indkøbscenter.
Andelsværdien udgør kr. 375.000,- 

Boligafgift kr. 4.920,- Incl. Fællesudgifter

Henvendelse til Karsten Matzen
Tlf.: 74 65 22 08 / 20 35 76 15

Opslår lejligheden Ringgade 10 2. th.  6300 Gråsten
med ind� ytning efter aftale.

Det er en 2 værelses etagelejlighed på 88 m2.

Indskuddet er kr. 30.595,00
Boligafgiften kr. 5.450,00

a’conto vand kr. 250,00
antenne kr. 100,00
El og varme afregnes direkte til forsyningsselskaberne

Ansøgningsfristen udløber mandag, den 09.04.2012 
kl. 11.00

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening, 
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

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

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

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

Hus Til leje På Kongevej
3 værelser + kælder. Husleje 5500,- + forbrug 

(depositum 3 mdr. leje). 

Henvendelse 74 65 18 09 / 40 25 00 38

PARCELHUS I RINKENÆS
105 m2, tre værelser, vinkelstue med udsigt til 

Flensborg Fjord, spisekøkken og bryggers.

Månedlig leje 6250 kr plus forbrug.

HENVENDELSE TLF. 2031 9963

GRÅSTEN BYMIDTE
Lille lejlighed på 46 m2, pæn og velholdt,

udlejes fra 1. maj 2012

Husleje 2750 kr plus lys og varme

HENVENDELSE TLF. 2044 9897

HUS UDLEJES I KVÆRS 
Nyrenoveret på 120 m2

3500 kr plus lys og varme

Ledig 1. maj. Tre måneders depositum.

HENVENDELSE 2044 9887

Guldkonfirmation i Rinkenæs

Af Gunnar Hattesen

For 50 år siden blev de 
konfirmeret af sognepræst 
Emanuel Rommedahl. 
Søndag mødtes de igen til 

gudstjeneste i Rinkenæs 
Korskirke og til en snak om 
nu og gamle dage.

Meget er sket siden 1962, 
og de 21 elever fra den 
gamle klasse i Rinkenæs 

Skole havde meget at 
snakke med hinanden om.

Adskillige havde ikke set 
hinanden siden dengang.

En kom fra København, 
en anden fra Aarhus, men 

langt de fleste kom fra 
Sønderjylland. Efter at have 
været med til gudstjeneste 
med sognepræst Marianne 
Østergaard spiste de frokost 
sammen og udvekslede 
erindringer om gamle dage.

Det var en gruppe på 
fire - Kamma Jepsen, 
Gråsten, Merete Jessen, 
Tinglev, Gitte Brandenhoff, 
Kollund, og Gurli Mark 
Jensen, Egernsund - som 
havde samlet deres gamle 
skolekammerater. 

21 guldkonfirmander mødte 
op til gudstjenesten i 
Rinkenæs Korskirke.
 Foto Gunnar Jepsen

Unge udsmykker 
Kværs Kirke

Af Søren Gülck

Elever fra 5. og 6. klasse på 
Kværs Skole har skabt en 
række flotte kunstværker 
med påskens symboler. De 
14 billeder vil i hele april 
måned kunne ses i Kværs 
Kirke, hvor billederne er 
ophængt i vinduerne.

Efter musikgudstjenesten 
søndags var der ferniser-
ing på billederne, hvor de 
mange smukke motiver om 
påsken blev betragtet fra 
alle vinkler. Der var stor ros 
til eleverne fra alle sider for 
den flotte kirkekunst, som 
klæder kirkerummet. 

Billederne er ophængt i kirkens vinduer. Foto Søren Gülck 
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3 styk

100,-
2 styk

30,-

10 styk

20,-
styk

99,-

2 x 250 gr

25,-

2 x 20 ltr

25,-

Karto� elsalat
300 gr.

STORT 100 KR. MARKED
4 styk Krydderbø� er ca. 450 gr.
5 styk Hjemmelavet Grillpølser
4 styk Mar. Nakkekoteletter ca. 500 gr.
4 styk Mar. Svinekoteletter ca. 400 gr.
4 styk Mar. Kalkunschnitzel ca. 400 gr.
3 styk Mar. Kyllinge bryst ca. 400 gr.
1 bakke 39,95

1 bakke

2995

1295

1395

styk

2995
styk

2995

styk

4995

1 bakke

1995

Tá 3 bakker

100,-

Alle Påskedage åbent 8-18

Stort Plantemarked

Grøn salat
200 gr.

Blomsterjord
Tagetes i 
”farsbakke”

Spanske Magueritter
eller Zonale Pelargonia

Store Påskeklokker Haveroser 

Kærgården
 

Kohberg 
Herkules brød 
1000 gr.

Gråsten 
Remoulade
800 gr.

Stort Udvalg i 
Påsleblomster
Orkide i Potte
15 cm.

Gule TulipanerStor 
Håndbundet 
Påske Buket

Max 4 pk. pr. kunde

KUN TORSDAG 

FREDAG OG LØRDAG

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

Tilbuddene gælder fra onsdag den 4. april
t.o.m. søndag den 8. april 2012

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

 læ
n
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e 
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g
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GRÅSTEN
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Bosch varmepumper  
– et trygt valg for fremtiden

Tænk grønt - Bosch varmepumper 
Hvad enten du vælger jordvarme, luft/vand 
eller luft/luft varmepumpe kan du udnytte 
varmen fra luften og jorden, alle årets 365 
dage. Til glæde for både mijøet og din 
pengepung. 

Aabenraavej 15
6400 Sønderborg

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

Blikkenslager forretning
Broager&Sønderborg
Aut. gas- og vandmester

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

Industriservice · Naturgasinstallationer · Blikkenslager · Ventilation

Solvarme/biobrændsel · Nybygning · Smedeværksted · Reparation

Bosses Blikkenslagerforretning 
er uddannet Energivejleder!
Kontakt os for en gratis og objek-
tiv gennemgang af dit hus så du 
kan få svar på om dit hus egner 
sig til af en varmepumpe. 

Grundlagt i 1952

www.Bosses.dk


















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

Tlf.:  29 49 00 34

Ny golfsæson på Benniksgaard
Af Søren Gülck

Hvis man intet kender til 
golf, men har du lyst til 
at prøve spillet og mærke 
stemningen, så har man 
mulighed for at deltage i 
et Åbent hus arrangement 
skærtorsdag 5. april kl. 

13.00 i Benniksgaard Golf 
Klub.

Her kan alle som har 
lyst prøve golf gratis prøve 
spillet.

- Man er velkommen til at 
invitere sine venner, kolle-
gaer, familie og naboer med 
til en hyggelig og fælles 

golfturnering på Danmarks 
smukkeste golfbane, for-
tæller Jens Enemark, som 
peger på, at man i sæsonen 
2012 sætter ekstra fokus på 
nye medlemmer.

- Derfor ruller vi et 
koncept ud, som kan skabe 
en dynamik og fornyelse 

omkring golfens måske 
lidt lukkede verden. Vi har 
valgt at trække på vores ek-
sisterende medlemmer, som 
kommer og hjælper alle 
nye ikke golfer igennem 
en sjovt og hyggelig dag på 
Benniksgaard, nævner Jens 
Enemark. 

Benniksgaard er Danmarks smukkeste golfbane.

Vi tilbyder alt indenfor:
 ☞ Vinduespudsning 
 ☞ Havearbejde 
 ☞ Rengøring 
 ☞ Malerarbejde ude og inde 
 ☞ Fjernelse af affald 
 ☞ Belægningsarbejde
 ☞ Reparationer, småt som stort 
 ☞ Markarbejde og staldrens i landbruget
 ☞ Salg af fjerkræ, foder m.m.

Multiservice ALS

Kontakt os på telefon

51 93 25 75
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

Gråsten

Påsketilbud
Combi habit 
m/ stræk

Habit 2.000,-
Skjorte 400,-
Slips 300,-

sætpris 
1.997,-

Spar
703,-

Cardigan 
krølfri skjorte 
Strik/sweat el. 
jeans

2 stk.  
600,-

Spar
200,-

BlazerCatalina
Vindjakke

frit valg  

500,-
Spar
300,-2 stk. 300,-

Frit valg  200,-

polo t-shirt el. 
Skjorte m/korte ærmer

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04

12

DIN LOKALE
VINHANDLER

Gode vine  …Kig ind
RING 74 65 17 48

Kup på Rønshoved 
Højskole
Forud for general-
forsamlingen på 
Rønshoved Højskole 
føler den afgående 
formand sig kuppet af 
forstanderparret.

Uroen omkring Rønshoved 
Højskole fortsætter - senest 
i forbindelse med indkal-
delse til den årlige general-
forsamling, som er fastsat 
til søndag den 15. april kl. 
14.00.

Skolekredsen består af ca. 
450 medlemmer, som støt-
ter og følger højskolen. Det 
er dem, der indkaldes til 
generalforsamling. Gråsten 
Avis er kommet i besid-
delse af en fortrolig mail, 
som er udsendt til en langt 
mindre kreds. Afsender er 
forstanderparret Nina og 
Thue Kjærhus, som gen-
nem længere tid har været 
i modvind i bestyrelse, 
blandt skolekredsens med-
lemmer og hos naboerne i 
Rønshoved.

I mailen beder Nina 
og Thue Kjærhus særligt 
betroede personer i skole-
kredsen om at møde op for 
at støtte forstanderparret, så 
beretningen kan stemmes 
igennem.

Den afgåede formand Ole 
Evald er forundret over den 
fortrolige mail.

- Det forekommer 
særdeles ejendommeligt, 
at forstanderparret på 
denne måde skaber et A 
og B hold i skolekredsen. 
Grundtanken er jo netop, 
at vi alle er lige. Og så 
virker det mærkeligt, at 
medlemmerne af skolekred-
sen først officielt indkaldes 
14 dage senere, siger Ole 
Evald.

Brud på vedtægter
Men Ole Evald er ikke 
færdig med at undre sig. På 
dagsordenen står, at han er 
på valg til bestyrelsen. Men 
det er han ikke.

- Det er korrekt, at jeg 

frivilligt er trådt tilbage 
som formand, men jeg er 
valgt som bestyrelsesmed-
lem for en 5-årig periode. 
Og den tid er ikke gået 
endnu, siger Ole Evald.

Det er en kendt sag, at 
Ole Evald har kritiseret 
Nina og Thue Kjærhus for 
en række ureglmæssigheder 
i såvel administration af 
højskolen som i misinfor-
mation af bestyrelsen.

- Det virker næsten kup-
agtigt, at forstanderparret 
på denne måde prøver at 
slippe af med en kritiker, 
siger Ole Evald.

Forstanderparret Nina og 
Thue Kjærhus opfordrer 
i den fortrolige mail til, 
at Aage Jeggesen, Kruså, 
erstatter Ole Evald i 
bestyrelsen. 

590 aktionærer i 
Ahlmannsparken
Af Gunnar Hattesen

Sydbank i Gråsten sam-
lede 590 aktionærer i 
Ahl mannsparken i Gråsten. 
På podiet fik aktionæ-
rerne områdedirektør Bente 
Holm Skylvad ord for, at 
der er sorte tal på regnska-
bets bundlinje.

2011 var endnu et år, hvor 
der var udfordringer for den 
finansielle sektor, et år, hvor 
danskerne har oplevet et 
stagnerende ejendomsmar-
ked, hvor det har været van-
skeligt at få solgt boligen. 
Et år med mange ledig på 
arbejdsmarkedet, et år hvor 
danskerne ikke øgede deres 
forbrug hos detailhandlen, 
ja man må vel godt kalde 
det et vanskeligt år.

Aktionærmødet i Sydbank samlede 590 aktionærer. 
 Foto Søren Gülck
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Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

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

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

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

VinduesMester

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

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

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

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

Tlf. 2155 6470
bestil@el-tekniq.nu

Autoriseret elinstallatør

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

Autoriseret elinstallatør

SG Foto Gråsten
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337
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Plante 
sække
Pr. stk. fra

995
maks. 3 stk. pr. 
kunde pr. dag

Stort blomstermarked
Stedmoder, primula, Hyacint, Perlehyacint, 

Påskeliljer,MF
2 stk

20,-
7 stk

40,-

Kæmpe udvalg i

læggekarto� er
i mange sorter

Blomsterfrø
Hvorfor gi fuld pris for 

nye frø til haven, når du 
kan få dem ved Æ´Gårne 

for halv pris

Æ Gårne’s

Åbningstider
Lørdag, søndag og helligdage 10 -16.00

Hverdage kl. 9 – 17. 30

Stort krukkemarked
ange specialkrukker

halv pris

Ekstra � otte 
krydderurter

fra Italien til udplantning
Mange varianter

1 stk

25,-
5 stk

100,-

Madehusvej 14 Spang • Sønderborg • www.aegaarne.dk

Eldorado for lystfiskere
Af Michael Nørlund

Gråsten og de nærlig-
gende fjordområder, 
er et sandt eldorado 
for lystfiskeri. Der kan 
fanges havørreder, 
torsk, fladfisk, sild og 
hornfisk.

Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor er at fortrække, når der 
skal fanges havørreder. Fis-
ke riet i Nybøl Nor er bedst 
i forårsmånederne samt hen 
i efteråret. Sommer fiskeriet 
i Noret er ikke det bedste. 
Jeg har selv forsøgt flere 
gange uden større resulta-
ter. Da der her er tale om 
et område med mere lavt 
vand, bliver vandtempera-
turen hurtigt for varmt hen 
ad sommeren. Når den når 
de 16-17 gr. søger havørre-
den ud mod større og iltrigt 
områder.

Havørreden trækker hen 
mod efteråret igen ind i 
Noret for at gå op at gyde. 
Kendte pladser i Nybøl Nor 
er Stjerneskoven, Bøgsbæk 

Hage og de mange moler 
ved teglværkerne på sydsi-
den af Noret.

Flensborg fjord har 
også sine kendte pladser. 
Sandager, Kohage, Knuds-
made, Sdr. Hav, Brandstoft 
og Skomager skoven nede 
ved Kollund er blot mange 
af kendte pladser. I fjorden 
kan der fiskes hele året 
rundt. Når sommeren 
kommer og temperaturen 
stiger i vandet, er der også 
havørreder på denne tid af 
årstiden i fjorden modsat 
Nybøl Nor. Da er det 
natfiskeriet som skal dyrkes 
for at få Hav ørreden i tale. 
Forårs fiskeriet er klart at 
fortrække, da det er lettest 
at få havørreden i tale.

Havørreden kan fanges 
på mange typer agn. Nogle 
bruger kun fluer, andre blik 

og wobler. En helt tredje 
bruger måske naturlig agn. 
Man skal fiske med det, 
man selv tror mest på. Års-
tiden har selvfølgelig noget 
at sige omkring agn valg. 
Selv bruger jeg udelukken-
de flue fisket på Bombarda. 
Man kan også bruge fluer, 
som efterligner småfisk. 
Når rejerne kommer hen 
i april og maj, fisker man 
med en reje imitation. Til 
natfiskeriet i sommernæt-
terne bliver der brugt sorte 
rørfluer, som havørreden 
kan se på nattehimlen. Hen 
i efteråret hvor den bliver 
mere vanskelig at få i tale. 

Derfor bruges der hidsige 
farvet fluer, samt en meget 
hurtigt indspinning af 
fluen. Dette hidser havør-
reden op til angreb. Om 
vinteren når havørreden er 
sløv af kulden, fiskes fluen 
langsom hen over bunden

Det glæder om at have alle 
sanser ude, når der fiskes. 
Alt skal ses og mærkes. 
Det mindste har i mange 
tilfælde betydning for, om 
man kommer hjem med 
fisk eller ikke. 

& MØBELPOLSTER VÆRKSTED

Din specialforretning
til antikke polstermøbler

og moderne
A D JØRGENSENS GADE 2

6300 GRÅSTEN

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 14-18
Lørdag kl. 11-18, Søndag og mandag: lukket

www.lokalguide.dk · www.siggiantik.dk · Tlf. 51 83 74 34

SIGGI ’S ANTIK

Nybøl Nor en forårsaften.
En Havørred på 1,6 kg. tog 
fluen ”Pattegrisen” 

Flensborg Fjord en forårsaften
Havørred på 6,0 kg. 78 cm. 
Det var en ”Reje imitation”, 
som gjorde udslaget.
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

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

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

TILLYKKE

Broager KirKe
Skærtorsdag den 5. april kl. 19.30 ved Karin Kofod 
Langfredag den 6. april kl. 10.30 ved Karin Kofod 

Påskedag den 8. april kl. 10.30 ved Stefan Klit 
Søndergaard 2. påskedag den 9. april kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted KirKe
Skærtorsdag den 5. april kl. 19.30 

Kirkekaffe ved Oliver Karst 
Langfredag den 6. april kl. 10.00 

dansk/tysk gudstjeneste ved Oliver Karst 
Påskedag den 8. april kl. 10.00 ved Oliver Karst 

2. påskedag den 9. april kl. 10.00 ved Oliver Karst 

egernsund KirKe
 Skærtorsdag den 5. april kl. 19.00 
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen 
Langfredag den 6. april kl. 10.30 

ved Mai-Britt Josephsen Knudsen 
Påskedag den 8. april kl. 10.30 

ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

rinKenæs KirKe
Skærtorsdag den 5. april kl. 10.30 Korskirken 

ved Vibeke von Oldenburg 
Langfredag den 6. april kl. 19.30 Korskirken 

Dybbøl kirkes kammerkor medvirker 
læsninger og liturgi ved Marianne Østergård 

Påskedag den 8. april kl. 10.30 
i Rinkenæs Korskirken ved Marianne Østergård 

2. påskedag den 9. april kl. 10.30 
Rinkenæs gl. kirke (Marianne Østergård) 
Gudstjenesten er fælles med Sottrup sogn

Kliplev KirKe
Skærtorsdag den 5. april kl. 19.30 

ved Eva Wiwe Løbner og Anne-Mette Damkjær Larsen 
Langfredag den 6. april kl. ingen gudstjeneste se Ensted 

Påskedag den 8. april kl. 10.30 
ved Eva Wiwe Løbner 

2. påskedag den 9. april kl. 10.30 
ved Eva Wiwe Løbner

varnæs KirKe
Skærtorsdag den 5. april kl. 19.00 ved Poul Callesen 
Langfredag den 6. april kl. 10.00 ved Poul Callesen 
Påskedag den 8. april kl. kl. 10.00 ved Povl Callesen 

2. påskedag den 9. april kl. 9.00 ved Oliver Karst

nyBøl KirKe
Skærtorsdag den 5. april kl 19.30 
ved Henrik Nygaard Andersen 

Langfredag den 6. april kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen 
Påskedag den 8. april kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen 

2. påskedag den 9. april kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Skærtorsdag den 5. april kl. 19.30 

ved Vibeke von Oldenburg 
Langfredag den 6. april kl. 10.30 

ved Vibeke von Oldenburg 
Påskedag den 8. april kl. 10.30 

ved Vibeke von Oldenburg 
2. påskedag den 9. april kl. 10.30 , kl. 10.30 
i Gl. Rinkenæs Kirke. Vi tager på besøg i 

Rinkenæs Gl. Kirke. Bussen kører fra kirkens 
parkeringsplads. Tilmelding til bus, se inde i bladet

ullerup KirKe
Skærtorsdag den 5. april kl. 19.30 ved Kingo 
Langfredag den 6. april kl. 10.00 ved Kingo 
Påskedag den 8. april kl. 10.00 ved Kingo 

2. påskedag den 9. april der henvises til Nybøl

nordschleswigsche gemeinde 
(Den tyske frimenighed)

Langfredag 6. april kl. 10.30 Gråsten 
Påskedag den 8. april kl. 05.30 Egernsund påske 

(nadver) 
2. påskedag den 9. april kl. 10.00 Bov konfirmation

Gudstjenester

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

Onkel Preben 
fylder 50

Onkel Preben fylder 50 år den 9. april
Vi ses på dagen i festsalen. Du ønskes 

tillykke og alt godt fremover
Ønskes fra os fra Bolderslev, med børn, 

svigersønner og vores børnebørn
Gurli og Bjarne

Det lille Teater, Gråsten
har

40 ÅRS JUBILÆUM
den 17. april 2012

I den anledning indbydes til

RECEPTION
Tirsdag den 17. april fra kl. 16.00

på Det lille Teater
Ladegårdskov 14 Gråsten

JUBILÆUM
1972-2012

40 år med teater

tak  tak  tak
Jeg sender hermed min hjerteligste tak for den store opmærksomhed 

som blev mig tildelt i anledning af min 75 års fødselsdag.
Mine tanker går til alle, som sendte mig en tanke, 

en kærlig hilsen, en buket, en gave, et besøg.
En stor tak til alle som fl agede på dagen.

Alt dette var med til, at jeg fi k en uforglemmelig dag,
en dag som jeg sent vil glemme.

Annemie Christesen
Stjernevej 36, Gråsten

LANGFREDAGS 
GUDSTJENESTE

i Rinkenæs Korskirken
kl 19.30

dybbøls Kirkes Kammerkor
ved Frank laue medvirker

Rinkenæs Menighedsråd

Kære Bedste og Bedstefar
Hjertelig tillykke med guldbrylluppet den 7. april

Der er ingen morgensang på dagen men en 
højtidelighed i Adsbøl kirke kl. 11.00
Hilsen Claus, Naomi, Karen, Bo, Niels,

Annelise og alle børnebørn

GRÅSTEN 
BOLDKLUB

90 års jubilæums 
reception

Gråsten Boldklub bliver 90 år den 4. april
Det vil derfor glæde bestyrelsen, hvis nuværende og 

tidligere spiller, trænere, ledere , forældre, sponsorer, 
øvrige foreninger og samarbejdspartnere vil besøge os 

LØRDAG DEN 7. APRIL KL. 13.00 -16.30

og tilbringe nogle hyggelige timer i godt selskab
Receptionen afholdes i vores klublokaler 

på Årsbjerg, Buskmosevej 2

Bestyrelsen i Gråsten Boldklub

GENERAL
FORSAMLING

TIRSDAG DEN 17. APRIL 2012 KL. 19.30
i ”E Arnstej”, Ravnsbjergvej 8, Gråsten

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 generalforsamling og kaffen vil Mogens 

Jacobsen fortælle om FDF og de øvrige 
ungdomskorps i Gråsten kommune.

Bestyrelsen

Historisk Forening for 
Gråsten By og Egn
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Svend Hedegaard
Bedemand   

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand  

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Rabøl Jørgensens 
Begravelsesforretning

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Ikke medlem af Folkekirken
hvad så?

Borgerlig begravelse – også for andre trosamfund

Ceremoni efter eget ønske

Få gratis udleveret folderen “Min sidste vilje”

Gratis opbevaring af Min sidste vilje

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten

Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i binderi

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet

Bisættelse 10.000,- kr. inkl. moms.

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

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

Se vores hjemmeside for mere information

www.bedemandlarsjensen.dk

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

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

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

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

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

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

Hjertelig tak
for deltagelse og opmærksomhed ved

Hans Knud Madsen’s
bisættelse

På familiens vegne
Carla Madsen

Dødsfald
Fhv. gårdejer Hans Knud 
Madsen, Bækken ved 
Rinkenæs, er død, 86 år.

Fra sin tidlige ungdom 
drev han slægtsgården i 
Bækken med stor flid og 
dygtighed. Gården brændte 
i juledagene 1978 i en 
snestorm, men Hans Knud 
Madsen fik bygget en ny 
gård og stuehus op, og han 
kunne i sit otium nyde at 

gården fortsat drives videre 
af sønnen Knud Erik.

Hans Knud Madsen var et 
roligt og afholdt menneske, 
som gik meget op i andres 
ve og vel, ligesom han in-
teresserede sig for, hvad der 
skete i lokalområdet.

Indtil for kort tid siden var 

han dagligt ovre på gården 
for at se til kalvene.

Hans Knud Madsen efter-
lader sig sin hustru Carla, 
og udover sønnen, Knud 
Erik, som driver gården, 
døtrene Birgit og Hanne og 
5 børnebørn.  Dødsfald

Jørgen Jessen, Gråsten, er 
død, 85 år. 

Dødsfald
Hans Peder Hansen, 
Gråsten, er død, 71 år. 

Hjertelig tak
Vores far jens jaenicke er stille sovet ind.

Vores far:
- som fandt glæde i fortidens og nutidens mangfoldige historier.

- som interesserede sig for fremskridt og udvikling.
- som med store visdom blev delt ud i dialog og på skrift.

- som havde humor og altid et glimt i øjet.
- som var fuld af varme og kærlighed.

Vil vi mindes med glæde i vore hjerter.
TAK TIL ALLE

for jeres opmærksomhed og
varme ord ved hans død og bisættelse.

Willi, Inge-Marie, Kurt,
Anette og farmilie

Dødsfald
Helga Grinsted, Sundeved 
Ældrecenter, Nybøl, er død, 
87 år. 

Dødsfald
Erling Madsen, Kliplev, er 
død, 75 år.

Han var et stabilt, velop-
lagt og positivt menneske, 
som interesserede sig for 
jagt og musik. Helt tilbage 
i sine unge år var han ud-
øvende musiker i orkestrene 
"HPC-Kvaliteten" og "Les 
Moustaches". Her udgjorde 
han den ene fjerdedel af 
gruppen, som den taktfaste 
og dygtige trommeslager.

Han var gift med Tove, og 
senest ved deres guldbryl-
lup optrådte vennerne med 
sang og musik. 

Dødsfald
 Fhv. gårdejer Peter 
Callesen, Rinkenæs, er 
død, 77 år. 

Guldbryllup i Adsbøl
Af Gunnar Hattesen

Dorte og Jørgen 
Sørensen, 
Kobberholmsvej 33, 
Adsbøl, kan lørdag den 
7. april fejre guldbryllup.

De er et kendt, respekteret 
og vellidt par, som har en 
stor omgangskreds.

Dorthe Sørensen er født 
på en gård i Oksenvad ved 
Vojens, mens Jørgen stam-
mer fra Hammelev, men er 
opvokset i Kolding

Som ung kom i lære som 
postelev i Ribe og kom 
senere til Kolding, hvor hun 
mødte sin mand, Jørgen.

Efter at have boet otte år i 
Kolding flyttede ægteparret 
i 1973 til Adsbøl. I starten 
var hun hjemmegående 
og tog sig af opvæksten af 
de tre børn, men senere 
blev hun ansat på Gråsten 
Postkontor. I 1983 blev 
hun ansat i DATS i 
Ladegårdskov, hvor Arne 

Aabenhus var hendes store 
læremester.

Dorte Sørensen har i 19 år 
været en dygtig formand for 
Gråsten Ældreklub.

Gymnastikken har spillet 
en stor rolle i hendes liv. 
Hun har været gymnastik-
instruktør i Gråsten Idræts- 
og Gymnastikforening 
siden 1977. I nogle år var 
hun formand for den store 
idrætsforening.

Jørgen Sørensen blev som 
16-årig ansat i postvæsenet. 
Han begyndte som postbud, 
blev assistent og senere 
overassistent, da han kom 

til Gråsten. Han gik på 
pension i 2003.

Jørgen Sørensen var i 10 år 
formand for menighedsrådet 
i Adsbøl, og stod i spidsen 
for den store restaurering 
af kirken. Han er med i 
flaglauget og bestyrelesmed-
lem i Frihedsfonden.

I ægteskabet er der tre 
børn. Annelise er lærer og 
bor i Gråsten, Karen Marie 
er cand. psyk og bor i Sorø 
og Claus er marketingschef 
og bor i Hillerød.

 Der er ingen morgensang, 
men en højtidelighed kl. 
11.00 i Adsbøl Kirke. 

Dorte og Jørgen Sørensen Sørensen i Adsbøl kan fejre guld-
bryllup. Foto Fuzzy Mikmak
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DGI Sønderjylland og de 7 arrangerende 
lokalforeninger takker for den 
store opbakning til Motorvejsløbet 
lørdag den 24. marts 2012.

Vi er overvældet over den store 
interesse, der er blevet vist 
fra både løbere, sponsorer, 
samarbejdspartnere og tilskuere.

Samtidig vil vi takke de over 300 
frivillige, der gjorde en kæmpe indsats 
for, at dette store arrangement blev 
afviklet efter planen, og til glæde 
for rigtig mange mennesker.

Arrangører af Motorvejsløbet 2012:
DGI Sønderjylland i samarbejde med 
Kliplev Løbe Og Motions Klub, Bov IF Atletik & Motion, 
Broager Ungdoms & idrætsforening, Vidar Motion,
AAIG atletik, tri & motion, 
Gråsten Idræts- & Gymnastikforening, 
Rødekro-IF Motion

Samarbejdspartner:

Hovedsponsor:

Topsponsorer:

Vil du spille golf? Senior kontingent 
495 kr. pr. md. 

via PBS
(Intet indskud)

Vi starter nye begynderhold
På Benniksgaard kan vi tilbyde dig en af Danmarks smukkeste 
golfoplevelser. Vores 18 hullers bane ligger direkte ned til fjor-
den i en meget smuk og varieret natur. Vi har naturligvis også en 
Par-3 bane, driving range, putting green og et indspils område.

Turbo weekend incl. 5 ugers prøvemedlem:
Vi begynder nye hold den: 13. - 15. april
        04. - 06. maj
        08. - 10. juni
       17. - 19. august
        14. - 16. september

Vores turbo begynderkurser henvender sig til dig, som gerne vil 
hurtigt i gang som golfspiller. Forløbet er intensivt, og giver dig 
mulighed for at erhverve golfkørekortet på bare 3 dage.

Individueltkursus incl. 5 ugers prøvemedlem:
Vores 5 ugers individuelt forløb starter når du har tid og lyst, så 
kontakt os med det samme. Enten for dig selv, eller i en gruppe 
af familie, venner, eller arbejdskollegaer.

Vores almindelige begynderkurser er for dig, som gerne vil 
have lidt bedre tid til, at komme i gang som golfspiller. Begyn-
derholdene løber over en 10 ugers periode. I den periode får 
du 6 x undervisning, fri leje af udstyr, samt fri adgang til vores 
træningsfaciliteter.

Pris for kursus incl. 5 ugers prøvemedlem
NU KUN 1.195,-
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Informationsmøde  

 
 

Gråsten Fjernvarme afholder informationsmøde om fjernvarme 
for alle interesserede. 
 
Mandag 16. april 2012 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300  Gråsten 
  
Dagsorden: 
 
1.  Velkomst 
2.  Orientering omkring det nye solvarmeanlæg. 
3.  Orientering omkring det nye halmværk. 
4.  Det fremtidige forsyningsområde. 
5.  Fremtiden – udfordringer og muligheder. 
6.  Spørgsmål.  
7.  Afslutning. 

 
Mødet er åbent for alle 
 
Med venlig hilsen 
 
Gråsten Fjernvarme  
 

Bustur til Rhinen
Gråsten Pensionistforening og Quorps Busser tilbyder 5 dejlige dage ved Rhinen

fra onsdag den 8. til søndag den 12. august
Vi bor på Hotel Zwei Mohren med halvpension

Pris for busrejsen inkl. ud� ugter og entré 3.350 kr. Tillæg for enkeltværelse 400 kr.
Program udleveres ved henvendelse.

Tilmelding til Aase Christensen tlf. 7465 1809 
eller Quorps Busser tlf. 7465 0850

De Gamles Jul
Hermed o� entliggøres regnskabet 2011 

for salg af lodsedler og for bankospil

Indtægter
Salg af lodsedler og lotto 43.310 kr.

Udgifter
Gevinster 10.410 kr.
Annoncer 1.605 kr.
Andre udgifter 2.942 kr.
Udgifter i alt 14.957 kr.
Overskud 2011 28.353 kr. 

Hele overskuddet er anvendt i forbindelse med 
seniorfesten i januar måned i Ahlmannsparken

EFTERMIDDAGSTUR 
TIL FLENSBORG

LØRDAG DEN 28. APRIL
Der er afgang med bus fra Ahlmannsparken kl. 12.45

Henrik Vestergaard vil fortælle om Istedløven, 
Den gamle Kirkegård og Bundsenkapellet. Derefter 

fortsætter turen til Sct. Knudsborg, hvor Knudsbroder 
Erik Jensen over kaffen vil fortælle om Sct. Knudsgildet.

Pris for turen i alt kr. 150,-
Max 50 personer. Foreningens medlemmer 

har fortrinsret. HUSK PAS.
Tilmelding senest den 21. april til Birgitte Hell

telf. 74659186 eller 20825924
Bestyrelsen

Historisk Forening for 
Gråsten By og Egn

Ny stald
Sønderborg Kommune har 
meddelt miljøgodkendelse 
til en udvidelse af svinepro-
duktionen på Gl. Kirkevej 
21 i Rinkenæs, og der skal 
bygges en ny stald til små-
grise og polte og slagtesvin, 
samt opsættes en ny foder-
silo på 20 tons. 

10 års 
jubilæum
Judith Marcussen, 
Dyrkobbel 29, Gråsten, 
har 2. påskedag, den 9. 
april været ansat 10 år på 
Danfoss A/S. 

Indbrud
En villa på Sandagervej ved 
Rinkenæs har været udsat 
for et indbrud. Tyven har 
brudt et vindue op og har 
været over hele huset. Det 
er ikke opgjort, hvad der er 
stjålet. 
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VESTERGADE 34 
(VED PARKSØEN)
P-PLADSER VED KIRKEN

LØRDAG 29.10. KL. 11.00
Ekstra åbent til kl. 18.00

Designersalg i påsken
Oplev nyhederne fra paris, 

lOndOn Og MilanO

ekstra åbent i påsken

Skærtorsdag kl. 11 - 15

Langfredag kl. 11 - 15

Lørdag Kl. 11 - 15

Påskesøndag kl. 11 - 15

tøj til piger i alle aldre...
Nye mærKer - kan kun købes 
hos Ny mode Broager

slå en 5’er Og få 

50% 
på fOrårsMOden
10% 20%

30%

40%
50%

Hyldest til Bent Gundesen
Af Frede Weber Andresen

Den mangeårige for-
mand for Ældre Sagen 
i Broager, Bent 
Gundesen, trak sig helt 
ud af bestyrelsesarbej-
det på foreningens års-
møde på Degnegården.

Bent Gundesen var i perio-
den fra 2003-2004 næst-
formand og blev formand 
i 2004. Han nedtrappede i 
2011, hvor han ikke genop-
stillede som formand, men 
fortsatte yderligere et år 
som suppleant.

Der var stor tak til hans 
mangeårige virke, og han 
modtog bl.a. Æædre Sagens 
æresbevis. Helt slut er det 
dog ikke. Bent Gundesen 
fortsætter som frivillig 

med at have kontakten til 
Ældre Sagens sponsorer. 

Den ledige plads blev besat 
med Jørgen Jørgensen. Der 

deltog 81 medlemmer i 
årsmødet. 

Bent Gundesen blev hyldet for sin mangeårige indsats i Ældre Sagen i Broager.
 Foto Flemming Æbelø
















Med venlig hilsen






BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

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

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

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

Egernsund Lotto
Påskespil 2. påskedag

Mandag den 9. april kl. 19.00
i Egernsund ny skole

Vi glæder os til at se dig
Frem Fodbold Egernsund HK 71

Generalforsamling
i Broager Antennelaug

Tirsdag den 17. april kl. 19.30
i Broager hallen – mødelokalet

Vedtægter kan fi ndes på www.broager-antennelaug.dk
Bestyrelsen
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Velkommen i Broager Sparekasse
- Vi er klar, når du er klar!

Sundsnæs 3
6300 Gråsten

Tlf. 7418 3838

Træt af bank?

SKELDE GF
Skelde Gymnastikforening

BØRNEFODBOLD
FRA 3  6 ÅR

Træning start på stadion
Onsdag den 18. april – kl. 17.00 til 18.00

Herefter hver onsdag

Trænere: Jana Ravn og Heidi Laursen

SOMMERSJOV I SKELDE
Kom og vær med til sommersjov i Skelde

Det starter
mandag den 14. maj kl. 17.00 – 18.00

på sportspladsen i Skelde

Vi tilbyder en masse forskellige aktiviteter 
og lege for børn fra 3 år til ?

Se det fulde program på www.skelde.com 
eller www.dyntskelde.dk

Nærmere oplysning til begge aktiviteter 
fås hos Elise tlf. 28180446

Kontingentprisen er Kr. 125.00 pr. aktivitet 
pr. barn  - 1 prøvetime er gratis

VEL MØDT

Bil 
stjålet
En mørkerød Renault Clio 
er stjålet fra P-pladsen i 
Møllegade i Broager. Bilen 
havde indregistreringsnum-
mer SU 39 410. 

Udstilling
Der er fire udstillere ved 
forårsudstillingen på 
Cathrinesminde Teglværk. 
Det er Tina Tramp, 
Marianne Fossgreen, Hans 
Ruprecht-Leiss og Wübke 
Rohlfs Griguli. 

25 års 
jubilæum
Kim Jacobsen, Fyrtårnsvej 
16, Egernsund, kunne 1. 
april fejre 25 års jubilæum 
ved Danfoss A/S. 

Fem indbrud
Der blev forleden begået 
fem indbrud i Broager og 
Egernsund.

På Nejs Bjerg blev der 
begået indbrud i et hus. En 
rude blev aflistet, og der 
blev stjålet kontanter, sol-
briller og en mobiltelefon.

På Brombjerg gik det 
ud over tre huse. Tyvene 
aflistede en rude det første 

af stederne, hvor huset blev 
gennemrodet.

Der er stjålet tre bær-
bare og smykker. Ved det 
andet sted mislykkedes 
aflistningen, og der blev i 
stedet knust en rude. Ved 
det tredie sted er der stjålet 
kontanter.

Det sidste indbrud 
fandt sted på Havnevej 
i Egernsund, hvor det er 
uvist, hvad der er stjålet.

Politiet formoder, at der 
er tale om de samme ger-
ningsmænd, da fremgangs-
måden ved indbruddene 
var ens. 

Trak 670 til garantmøde
Af Gunnar Hattesen

Der var ikke mange 
ledige pladser i Broager 
Hallen. 670 garanter 
var nemlig til stede, 
da bestyrelsesfor-
mand, dyrlæge Peter 
Johannsen bød velkom-
men til garantmøde i 
Broager Sparekasse.

Sparekassen har i 2011 
tjent 5,9 mio. kroner. Og 
det er ifølge både for-
manden Peter Johannsen 
tilfredsstillende.

Sparekassen er kernesund 
og bundsolid med et for-
nuftigt indtjeningsniveau, 
en komfortabel likviditets-
situation, styr på sparekas-
sens kreditrisiko, en god 
solvens, samt ikke mindst 
et solidt kapitalgrundlag.

Direktør Lars Christensen 
gennemgik regnskabet. 
Han var også på scenen 
senere på aftenen for 
at fortælle om Broager 

Sparekasses fremtid. Han 
opfordrede lokalbefolk-
ningen til at investere i 
garantbeviser for at bevare 
et lokalt pengeinstitut. 

EGERNSUND 
PENSIONISTFORENING

inviterer til

FORÅRSFEST
Onsdag den 18. april

på Holbøl Landbohjem
Afgang fra Broager Kirke kl. 11.00
fra Egernsund kl. 11.15

derefter opsamling som sædvanlig

Tilmelding senest den 14. april til Marie på tlf. 74 44 04 65

BREMEN
BREMERHAVEN TUREN

fra den 6. til den 10. juni
Tilmeld dig til Marie senest den 1. maj

HUSK

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

Garantmødet i Broager 
Sparekasse var et 
tilløbsstykke.
 Foto Fuzzy Mikmak
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Gratis Select-fodbold til

de første 75 OK Benzinkort-kunder

på lørdag fra kl. 11-14

OK holder
fest

Åbningstider
Onsdag den 4. april 8.30-19.00

Skærtorsdag LUKKET
Langfredag LUKKET

Lørdag 7. april 8.30-17.00
Påskesøndag LUKKET
2. påskedag LUKKET

Tirsdag 10. april 8.30-19.00

UDDELING AF 
SMAGSPRØVER

Flydende 
Becel

Kutter rejer  Bacon

Gård æg
Skrabeæg
Str. M/L/XL

Okseklump eller 
Gl. dansk oksesteg

Gullach
Stroganoff
Bankekød

Kærgården

Kisbæk 
rugbrød

Peter Larsen 
Kaffe
Grå

1000

170/330 gr.

1995
140 gr.

595

12 stk.

2000

½ kg

2495
1000 gr.

5995

250 gr.

1100

1000

4 x 400 gr.

9995

Frit valg

Flere 
slags

Under 
½ pris

Under 
½ pris

Under 
½ pris

Spar 
15.95

Spar 
60.45

Spar 
10.00

Lun selv 
rundstykker

Hørup Pålægspakke
½ Kartoffelspegepølse
½ Kogt Sardel
½ Knold og Tot
½ Jagtpølse

Pose a’ 8 stk.

2000

KOM OG MØD
Coco Pops
Onsdag den 4. april
kl. 11-12 og 15-16

10000

Max 5 fl . pr kunde

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Tilbudene gælder til og med lørdag den 7. april 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

B A G E R A F D E L I N G E ND E L I K A T E S S E N
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Malerafdeling
Spartel - Sigma Maling - Grunder - Vævlim

Træbeskyttelse Fugemasse - Tape

Filt - Glasvæv - Pensler

Tonemaskine 

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

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

Den lille

Kliplev

  Kartoffelskiver
eller pommesfrites
2 kilo

Anthon Berg
blomme i madeira

1100
800

Kærgården
250 gr

Pågen 
kanelgifl er

tag 2 poser

2500
langt under halv pris

2000
Begrænset parti

BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

POST UDLEVERING
Hverdage 10.00 - 17.00

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

Tilbudene gælder fra onsdag den 4. april
til lørdag den 7. april

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

SPAR 40,90PÅSKENS ÅBNINGSTIDER:
Alle dage åbent 9.00 - 19.00

Påskelørdag og første påakedag 
bageren åbner kl. 7.00

Skærtorsdag, langfredag og anden 
påskedag bageren holder lukket

Afholder sin årlige

General
forsamling

Torsdag den 26. april kl. 19.30
i Kliplev hallen

Dagsorden ifølge vedtægter
Evt forslag sendes til formanden 

Flemming Johansen
Mail: fj@jpjkliplev.dk

Hilsen Bestyrelsen

Idrætsforening 
20 års 

jubilæum i år

Salg af præmiespil til støtte af Felsted D. 14 april, kl. 14.00 – 16.00
Stemmes der dørklokker i Felsted og Omegn...
Er du ikke hjemme....så fortvivl ikke, du kan 
bestille præmie lodder helt frem til D. 14 juni 2012, 
via vores hjemmeside: www.felsted-if.dk

afholder ekstraordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 18. april kl. 14.30

på Kliplev Skole
Dagsorden:

Nedlæggelse af foreningen.
Bestyrelsen

Kliplev Pensionistforening

75 år
Peter J. Damm, Højtoften 
2, Felsted, fylder tirsdag 
den 3. april 75 år. 

Fiskegrej
En kasse med fiskegrej og 
otte fiskestænger er blevet 
stjålet fra en garage på 
Sønderborgvej i Felsted.

Tyvene havde klippet en 
hængelås op, hvorefter de 
trængte ind i garagen. 

Nyvalg 
i VBIF
Der skete en mindre ud-
skiftning i bestyrelsen, da 
Varnæs-Bovrup IF afholdt 
generalforsamling. Dorte 
Aarøe blev ny formand 
for Løbeafdelingen, mens 
Louise Bruhn blev ny i 
håndboldafdelingen.

De øvrige bestyrelsesmed-
lemmer fortsætter på deres 
poster i idrætsforeningen. 

175 til åbning af Kliplev Kirke
Af Gunnar Hattesen

Smilene var brede og 
tilstrømningen stor, da 
Kliplev Kirke efter en 10 
måneders stor indvendig 
renovering atter åbnede i 
søndags.

175 mennesker mødte op 
til festgudstjenesten, der 
markerede genindvielsen. 

For sognebørnene var 
det som at komme hjem 
igen. Det var provst Marlys 
Uhrenholt og sognepræst 
Eva Wiwe Løbner, som 
forrettede festgudstjene-
sten. Der blev sunget godt 
igennem og Aabenraa 
Vokalensemble med 
Mogens Dam i spidsen 
satte et smukt musikalsk 
aftryk på dagen.

Den indvendige renove-
ring har kostet 4 millioner 
kroner. 

Sognepræst Eva Wiwe 
Løbner og provst Marlys 
Uhrenholt ved genåb-
ningen af Kliplev Kirke.
 Foto Anni Mikmak
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Spar – der hvor du kan

Carlsberg Pilsner

BKI 
Kaff e
Extra
400 gr

Mad & Smag
Hakket Oksekød
8-12%
350 gr

Tilbuddene gælder
fra den 2. april

til og med den 7. april

FRIT VALG

1495

FRIT VALG

8995

PR. KASSE

9995

PR. PAKKE

1000

PR. BAKKE

1000
GO PRIS

PR. BAKKE

1000
GO PRIS

PR. POSSE

2500

FRIT VALG

1000

1-Enkelt Bitter eller 
Taff el Akvavit
70 cl

Masser af dagligvarer til

Bovrup
Bovrup Købmandsgård ApS
Bovrup Storegade 20, Bovrup
6200 Aabenraa
Telefon 7468 0109

Åbningstider
Hverdage 7.00 – 19.00
Lør – søn 7.00 – 16.00

Jordbær
250 gr
Italien kl 1

Glyngøre 
Sild
500-540 gr

Kohberg
Nyt Nordisk
Brød

Påskens åbningstider
Skærtorsdag 7.00 – 16.00
Langfredag 7.00 – 16.00
Lørdag 7.00 – 16.00
Søndag 7.00 – 16.00
Mandag 7.00 – 16.00

Danæg 
Danske Æg
Str. M/L
9 stk

+ pant

Åbent hele påsken

Scania
Vognmand Johs. Toustrup 
ApS i Kliplev ved vogn-
mand Svend Toustrup 
har fået leveret den første 
Scania lastvogn i 15 år. 
I mellemtiden har der 
udelukkende været andre 
mærker i vognmandsvirk-
somhedens vognpark. 

Konfirmation i Felsted

23 konfirmander blev søndag konfirmeret i Felsted Kirke af sognepræst Oliver Karst.
 Foto Anni Mikmak

Taske
En tyv har set sit snit til 
at snuppe en taske med en 
pung, dankort og småpen-
ge fra ejeren. Tyveriet skete 
på Præstestien i Kliplev. 

Pensionistforening i 
fare for at lukke
Af Gunnar Hattesen

Kliplev Pensionistforening 
har indkaldt til ekstraor-
dinær generalforsamling 
onsdag den 18. april kl. 
14.30 på Kliplev Skole 
for at afgøre foreningens 
fremtid.

- Vi mangler tre medlem-
mer til bestyrelsen. Hvis 
det ikke lykkes at få nye 

valgt, må vi nedlægge 
pensionistforeningen, siger 
Maja Langelund, der har 
været formand gennem 9 
år, og har siddet i forenin-
gens bestyrelse i 23 år.

- Jeg har nået en alder, 
hvor det er på tide at stoppe 
i bestyrelsen, fortæller 
Maja Langelund. Udover 
formanden ønsker også 
Karin Hansen og Christian 

Christiansen at træde ud af 
bestyrelsen.

- Efterhånden kommer 
der for få medlemmer til 
vores arrangementer, kon-
staterer Maja Langelund, 
som forudser, at foreningen 
lukker.

Klliplev Pensionist-
forening har 100 
medlemmer. 

Rift om at blive 
halbestyrer 
Af Gunnar Hattesen

Bestyrelsen for Felsted-
hallen har modtaget 32 
ansøgninger til stillingen 
som ny halbestyrer. Det 
oplyser formanden Lars 
Alsted.

- Vi har gransket og nær-
læst samtlige ansøgninger, 
og udvælger 5-6 stykker 
til samtale, der finder sted 
efter påske, fortæller Lars 
Alsted.

Den nye halbestyrer skal 
tiltræde 1. september, og 
afløser Carsten Nielsen, 
der har været halbestyrer 
siden Felsted hallens indvi-
else i 1976.

Carsten Nielsen fylder 60 
år i oktober, og den sidste 
måned af sin ansættelse er 
det meningen, at han skal 
køre parløb med den nye 
halbestyrer. 

Mørks Kro
Mørks Kro i Kliplev 
har netop modtaget 
Aabenraa Kommunes 
bygnings forbedringspris.

Den nedlagte kro, der 
ligger over for Kliplev 

Kirke, ejes i dag af Ulla 
og Iver Mørk. Ægteparret 
blev i 2010 færdige med at 
restaurere bygningen, og 
resultatet var så godt, at 
det indbragte dem prisen.

Det er første gang, prisen 
bliver uddelt og gives til 
personer, der har gjort det 
godt i forbindelse med 
istandsættelse af et beva-
ringsværdigt hus eller af en 
bygning, der er opført før 
1950. 
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Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

Scootere El-cykler

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Påsken
i Sottrup Kirke

Palmesøndag, den 1. april, kl. 10.30
”Palmer og påskedåb”
Familiegudstjeneste for små og store

Skærtorsdag, den 5. april, kl. 19.30
Altergangs-gudstjeneste
På violin medvirker Thorbjørn Larsen

Langfredag, den 6. april kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste ”Jesus og røveren på korset”

Påskedag, den 8. april, kl. 10.30:
Kirken står smukt pyntet
Musikledsagelse af Thorbjørn Larsen

2. Påskedag, den 9. april, kl. 10.30
Vi kører til Rinkenæs gl. kirke
og fejrer gudstjeneste

1. s. e. påske, den 15. april,
kl. 19.30
Aftenkoncert med
Sønderjysk Pigekor under 
ledelse af Mette Rasmussen

BNS Træningstider 2012
Udendørs

HOLD DAG TIDSPUNKT STED TRÆNERE START

U1-U3
Piger/drenge Søndag 9.30 -10.30 V. Sottrup 

Anita Schubert
Fodbold og motorik for 

de helt små fødder
06.05.12 

U4-U5
Piger/drenge 
(årg. 2007–8) 

Torsdag 16.30 -17.30 V. Sottrup Kenneth Sølund 
starter holdet op 19.04.12 

U6
Piger/drenge 
(årg. 2006) 

Torsdag 16.30 -17.30 V. Sottrup Michael Mathiesen 
Peter Larsson 12.04.12 

U6 Piger/drenge 
(årg. 2006) Torsdag 16.45-17.30 Nybøl Lars Dorf 19.04.12

U7 Piger/drenge 
(årg. 2005) Tirsdag 16.00-17.30 V. Sottrup Jens Lauritzen 

Jeroen Hinse 10.04.12

U8 Piger
(årg. 2004) Onsdag 16.30-17.30 Nybøl Claus Jensen  11.04.12

U8 Drenge
(årg. 2004)

Tirsdag- 
Torsdag 16.30-17.30 V. Sottrup Bjarke Sørensen Dorte 

Jessen Bo Elneff 10.04.12

U9 Piger
(årg. 2003) Onsdag 16.30-17.30 Nybøl Claus Hansen 11.04.12

U9 Drenge
(årg. 2003)

Mandag- 
Onsdag 17.00-18.30 V. Sottrup Kenneth Sølund Svend 

Larsen Tom Kyndesen 11.04.12

U10 Drenge
(årg. 2002)

Mandag- 
Onsdag 16.30-18.00 V. Sottrup

Henrik Hvid
Erik Lyck

Henning Hansen
11.04.12

U11 Drenge
(årg. 2001)

Mandag- 
Onsdag 17.30-19.00 V. Sottrup Michael Vongesen 02.04.12

U11-U12 Piger 
(årg. 2000-01) Onsdag 17.00-18.30 Nybøl Brian Sørensen 

Lars Poulsen 11.04.12

U12 Drenge
(årg. 2000)

Mandag- 
Onsdag 17.30-19.00 V. Sottrup Ronnie Philip 

Kenneth Mathiesen 02.04.12

U13 Piger
(årg. 2003) 

Tirsdag- 
Torsdag 17.00-18.30 Nybøl Jonas Thykær Jesper 

Hansen Rasmus Otzen 10.04.12

U13-U14 Drenge
(årg. 1998-99)

Tirsdag- 
Torsdag 17.00-18.30 V. Sottrup Casper Eggen 

Steffen Kaiser Er startet

U15 Piger
(årg. 1997-98) 

Tirsdag- 
Torsdag 17.00-18.30 Nybøl Bente Knudsen 10.04.12

U15-U17 Drenge
(årg. 1998-99)

Tirsdag- 
Torsdag 17.30-19.00 V. Sottrup

Træner søges
Per Eggen

starter holdet op
10.04.12

Seniordamer Mandag- 
Onsdag 19.00-20.30 V. Sottrup Bo Lorenzen Er startet

Seniorherrer Tirsdag- 
Torsdag 19.00-21.00 V. Sottrup Jesper Faaborg 

Michael Jensen Er startet

www.BNS-fodbold.dk

Nyvalg i landsbylaug
Avnbøl-Ullerup 
Landsby laug har på 

generalforsamlingen 
fået valgt tre nye ind i 
bestyrelsen.

Det er Robert Johannsen, 
Ulla Johannsen og Erik 
Nissen. De afløser Hanne 
V. Jensen, Jette Moos og 
Jan-Erik Rasmussen.

Den øvrige bestyrelse 
består af formand Asmus 
Madsen, næstformand Bo 
Bonde samt Jan Vollsen og 
Lars Christian Jensen. 

Kampen mod 
besættelsesmagten
Af Gunnar Hattesen

Forfatteren Henning N. 
Larsen fra Sundeved 
har atter udgivet en 
bog. Den nyeste bog 
hedder "MODSTANDEN 
- valgene der skilte".

Bogen indeholder portræt-
ter og dramatiske hændelser 
fra modstandskampen 
1940-45, først og fremmest 
fra det syd- og sønderjyske 
område, men også med 
afstikkere til både Fyn og 
København.

I bogen Modstanden 
er den sønderjyske mod-
standskamp ajourført 

med den nyeste viden, og 
der er frembragt helt nye 
beretninger som aldrig tid-
ligere har været omtalt i sin 
helhed fx. da kunstmaleren 
Viggo Kragh-Hansen kun 
undgik Gestapos kugler, 
fordi de tog fejl af det hus 
tyskerne troede han boede 
i og skød en uskyldig ung 
mand eller fx. beretningen 
om Sheriffen fra Tinglev, 
der blev forsøgt myrdet af 
nazistiske varulve næsten 
et helt år efter befrielsen. 
Her er beretningen om den 
unge Herman Boye-Møller, 
der blev angivet af en kolle-
ga, der udgav sig for også at 
kæmpe mod tyskerne. Her 
er fortællingen om mod-
standskæmperen Torben 
Wolden-Ræthinge, bror 
til journalisten Ninka og 

senere mangeårig direktør 
for Bornholmertrafikken, 
dødsdømt og sendt til 
Tyskland og kun reddet, 
fordi 5. maj var så tæt på.

Henning N. Larsen er i 

dag en populær foredrags-
holder. Han er uddannet 
økonom, er autodidakt 
historiker og høstede ros 
for sin bog Stikkeren, der 
udkom i august 2010.

Han er kendt for sin 
omfattende research, hvor 
han ofte finder data og vid-
nesbyrd, så begivenhederne 
må revurderes. 

BOGSIGNERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatteren Henning N. Larsen signerer sin nyeste bog 
”Modstanden” om den sønderjyske modstandskamp  

 
LØRDAG DEN 14. APRIL 2012, KL. 10-12 

 
I Arnold Buscks boghandel, gågaden i Sønderborg. 

 

Den nye bog om Modstanden 
er på 360 sider og koster 
299.95 kr.

I bero
Det lykkedes ikke på den 
ekstraordinære general-
forsamling i Nybøl og 
Omegns Pensionistforening 
at få valgt tre nye be-
styrelsesmedlemmer. 
Ingen af de 20 frem-
mødte ønskede at deltage i 
bestyrelsesarbejdet.

Ud trådte formanden 
Marie Carstensen, næstfor-
manden Tove Jacobsen og 
kassereren Andrea Ritter.

Pensionistforeningens 
virke er stillet i bero indtil 
januar 2013. Der udsendes 
hverken program eller op-
kræves kontingent. 
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Hørt i byen
Det 40 år gamle køkken 
på Gråsten Slot bliver 
udskiftet med et nyt 
Svane køkken.

Alnor Kro er sat til salg 
to år før Kenneth og 
Bente Sonnichsen når 
pensionistalderen. De 
forventer, at det vil tage 
lang tid at få kroen solgt 
og forventer at drive 
kroen flere år frem. 
Ægteparret har drevet 
kroen i godt 20 år.

Lærerne Jens Jørgensen, 
Gråsten Skole, Lilian 
Kaad, Gråsten Skole, 
Erik Hansen, Bakkens-
bro Skole, og Annette 
van Buren, Broager 
Skole, er blevet valgt til 
bestyrelsen for Sønder-
borg Lærerkreds.

Fhv. borgmester Bendt 
Olesen, der er formand 
for Socialdemokraterne i 
Sønderborg Kommune, 
opfordrer partiets knap 
900 medlemmer til at 
stemme på gruppefor-
manden Erik Lauritzen, 
Blans, som partiets 
borgmesterkandidat. 
Medlemerne har netop 
modtaget stemmesedler.

En 45-årig mand fra 
Broager blev forleden 
nat klokken 02.46 stop-
pet af en politipatrulje 
i Rinkenæs. Han talte 
i mobiltelefon, kørte 
uden kørekort, bilen 
var ikke indregistreret 
og uden forsikring og 
i bilen fandt politiet et 
glatløbet jagtgevær. Den 
45-årige havde ikke lyst 
til at tale med politiet 
ved anholdelsen, så han 
fik lov til at overnatte i 
detentionen for at blive 
afhørt senere. Det var 
tredie gang i frakendel-
sesperioden, han kørte 
bil.

Anita Meilandt, tidli-
gere kommunal dag-
plejer i Rinkenæs, blev 
fyret 1. marts. Hun er 
imidlertid så glad for 
børn, at hun har beslut-
tet at åbne en privat 
dagpleje. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER DAGWienerschnitzel kr. 110,-
  TIL AFHENTNING   

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

Pasfoto på 3 minutter

God buffet udaf huset
Vælg forret: Rejecocktail m. flutes, eller tarteletter med høns i asparges eller
*dampet kold laks m. cocktail dressing, rejer, asparges, kaviar og flutes.
3X STEG: mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt
svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat
og flødeporrekartofler.

Vælg dessert: Æbletærte med cremefraice eller

islagkage. (Sælges kun i hele á 6 pers.)
* Ved laks ekstra kr. 5.00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers.

LeVeRes GRatIs oVeRaLt WWW.Godbuffet.dK
blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved lev., og husk dep. for emballagen kr. 350.00

Med forret

Kr.10750
Med forret
og dessert

Kr.12250

tLf 74 65 92 06

Buffet

Kr.8750 Marinavej 1, Rendbjerg
6320 Egernsund
Tlf. 74 44 09 10

Åbingstider: MANDAG LUKKET
TIRSDAG-SØNDAG 17-22

Der kan betales med  

Tilbud i påsken
Skærtorsdag

Schnitzsel med
karto� er og salat kr. 79,-

Påskebuffet
Stor påskebuffet

Langfredag, påskelørdag,
påskesøndag og 2. påskedag  kr. 12900

Påskebrunch
Påskesøndag 11-16
2. Påskedag 11-16  kr. 10900

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

Giv mor en fridag i
PÅSKEN
Langfredag 18.00 – 20.00
Påskelørdag 18.00 – 20.00
Påskedag 12.00 – 14.00

MENU
Herregårdsbøf 220 g hakkebøf med sauce

Bearnaise pommes frites

Ta’ selv salatbar
****

Kr. 98,00
Kun mod forudbestilling

I lære hos Dronning 
Ingrid
Af Søren Gülck

Siden 1987 har Elin 
Johannsen været 
omgiver af duftende 
blomster og planter i 
Gråsten Slotshave, og 
1. april kunne hun fejre 
25 års jubilæum som 
slotsgartner. 

Elin Johannsen er ud-
dannet anlægsgartner og 
blev som 22-årig ansat i 
slotshaven.

Blomsterne, der også 
dengang dominerede 
slotshaven, fik hurtigt Elin 
Johannsens interesse, og 
den blev yderligere skærpet 
takket være Dronning 
Ingrid.

- Dronning Ingrid havde 
en enorm viden om blom-
ster og deres latinske navne, 
som man kun kunne 

beundre. Meget af den 
viden tog jeg til mig, når 
Dronning Ingrid fortalte 
om spændende blomster og 
frø, som hun havde fundet 
på sine udlandsrejser. 
Det har været 25 gode år. 
Kun én enkelt gang har 
jeg haft lyst til at smide 
det hele, men det kom jeg 
hurtigt over igen, siger Elin 
Johannsen med et smil.

Gamle traditioner
Slotshaven og gartneriet er 
på mange måder en speciel 
arbejdsplads.

- Vi dyrker og opformerer 
efter gammel tradition 

tusindvis af sommerblom-
ster hvert år, som plantes 
ud i slotshaven. Flere af 
dem er gamle sorter, som 
år efter år er gået gennem 
mine hænder. Når det hele 
blomstre, kan man også se 
et helt års arbejde, fortæller 
25-års jubilaren.

Elin Johannsen deler 
gerne ud af sin viden 
videre. Sidste år var der 
flere ture i slotshaven og 
gartneriet med hende som 

guide. Hun er parat til atter 
at gentage rundvisningerne.

25- års jubilæum blev 

fejret fredag i Gartneriet 
med reception for gæster 
fra etaten og kollegaer. 

Elin Johannsen fejrede fredag 
25 års jubilæum som slots-
gartner i Gråsten Slotshave.
 Foto Søren Gülck

arrangerer
Foreningens årlige 

”FOrÅrstur”
Mandag den 16. april

Vi starter fra Ahlmannsparken kl. 13.00.
Turen går til Christiansfeld, hvor vi får en 

guidet tur i Brødemenighedens by, som er en af 
de mest særprægede byer i Danmark. Herefter 
vil vi nyde vor eftermiddagskaff e med kage.

Den samlede pris for deltagelse er inkl. guidet tur 
i Christiansfeld i alt kr. 150, - pr. deltager

Tilmelding til: Aase Christensen, tlf. 74 65 18 09
Annemie Christesen. tlf. 74 65 05 57

Senest torsdag den 12. april
P.B.V.

Aase Christensen

Emhætte
En emhætte er stjålet fra 
en ejendom på Sandagervej 
ved Rinkenæs. Tyven 
har knust et vindue i 
badeværelset og stukket af 
med emhætten. 

Grill
Fra et skur på Ved Fyret 
ved Rinkenæs er der stjålet 
en plæneklipper og en 
grill. 

Valgt
Stig Sørensen, Broager, og 
H. C. Andresen, Sundeved, 
er begge blevet genvalgt til 
bestyrelsen i Sønderborg 
Idrætsråd. 
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Find dit drømmehus hos Estate i Gråsten

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Velindrettet bolig
Sagsnr. 25-16 1- familieshus

Tråsbøl
Tråsbøl Bygade 6

119 724 1/3 1 1969

SOLGT

Pænt parcelhus
Sagsnr. 330 1- familieshus

Kværs
Nørretoft 19

121 871 1/3 1 1971

SOLGT

Rummelig villa
Sagsnr. 344 1- familieshus

Rinkenæs
Sejrsvej 26

224/85 1.347 2/6 2 1963

SOLGT

Attraktiv feriebolig
Sagsnr. 467 Ejerlejlighed

Gråsten
Østersøvej 15

1/2 st. th./3 2007

NU KUN 6 TILBAGE!

SOLGT

I rigtig god stand
Sagsnr. 361 1- familieshus

Gråsten
Stjerneparken 28

170 779 1/4 1 1974

SOLGT

Charmerende hus
Sagsnr. 363 1- familieshus

Gråsten
Nalmadebro 34

119/69 1.063 1/3 2 1949

SOLGT

Pæn og attraktiv ejendom N. landbrug

Gl. Skovbøl
Velkær 14
Sagsnr. 169  Skønt nedlagt land- 
brug, som er blevet flot modernise-
ret i landligt stil af sælger. Til ejen-
dommen hører 1,78 ha. jord udlagt
i græs ved huset. Hertil kommer
278 m2 stald med 3 hestebokse og
garage/ladebygning på 158 m2

2.195.000Pris:
110.000Udb.:

12.149Brt.:
10.005Nt.:

239 17.800 2/5 2 1880

NY PRIS

En god 
ejendomsmægler

er guld værd!

SOLGT!

SOLGT!

En god 

SOLGT!

SOLGT!

SOLGT!

Kontakt os for en gratis salgsvurdering 
eller en uforpligtende boligsnak.

Flot moderniseret hus 1- familieshus

Kværs
Højtoft 62
Sagsnr. 436  Et super flot hus der 
løbende er blevet renoveret med
gennemtænkte løsninger, så den i
dag fremstår som en moderne og
meget funktionel bolig. Huset by-
der på gode muligheder med ud-
hus på 41 m2, (tidligere frisørsalon)

1.195.000Pris:
60.000Udb.:

7.330Brt.:
6.158Nt.:

149/9 1.156 2/4 2 1945

Attraktiv andelsbolig
Sagsnr. 342 Andelsbolig

Gråsten
Bryggen 19

98 1/2 2 tv/2 2004

SOLGT

Stationsbygningen
Sagsnr. 231 2- familieshus

Avnbøl
Rufasvej 2

302/40 2.456 3/5 2 1900

SOLGT

Flot ejerlejlighed
Sagsnr. 115 Ejerlejlighed

Gråsten
Østersøvej 1

97 1/2 st/3 2007

NU KUN 6 TILBAGE!

SOLGT

Flot villa nær vandet
Sagsnr. 335 1- familieshus

Alnor
Syrenvej 8

1.265.000Pris:
65.000Udb.:

7.460Brt.:
6.455Nt.:

152 700 1/4 2 1900

Velpasset og charmerende hus 1- familieshus Tumbøl
Blæsbjergvej 4
Sagsnr. 456  Søger du et hus som 
skal danne rammer om din første
bolig, eller er dit eget blevet for
stort og vil du ned i noget mindre?
Her sælger vi et charmerende lille
hus, som fremstår i meget pæn og
velholdt stand. Indeholder: Entré
med adgang til badeværelset. Væ-
relse. Stue som er indrettet med
både spiseafdeling og dagligstue.
køkken. Soveværelse samt bryggers
med skabe og vaskefaciliteter.

620.000Pris:
35.000Udb.:

3.805Brt.:
3.355Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.803/3.353

76 583 1/2 1 1960
MED GARAGE PÅ 40 M2 

NYHED

1- familieshus Ullerup
Kalvetoft 37
Sagsnr. 449  Her får du et solidt 
hus med en god indretning, som
både indbyder til den lille familie
samt til parret som ønsker et hus
med mange værelser. Indretning:
Entré og fordelergang. Badeværel-
se med klinkegulv med gulvvarme,
bruser og lyse skabe. Soveværelse
og 2 gode børneværelser. Køkken
med spiseplads og i åben forbin-
delse til stue hvorfra der er udgang
til overdækket terrasse.

495.000Pris:
25.000Udb.:

3.360Brt.:
3.205Nt.:

115 1.099 1/3 1 1971
VELINDRETTET PARCELHUS

NYHED
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mailto:6300@estate.dk
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Euro-pallEr
købEs og sælgEs

ErhvErv & privat
hElE & dEfEktE

alle typer paller købes/sælges

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

NYHED:

www.skandic-webshop.com

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

Forhandler af Dethleffs - Sunlight - Bürstner - Tec -  LMC

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

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

Vi taler 
alle dansk

industrivejens Grillbar

altid stort udvalg har.

Ring hvis du ej vil vente,

men selv det hente.

PadborG
Kylling med

pommes frites
Bøfsandwich

Fiskefileter
Big Burger

Pølser
Is

m.m.

lækker 

Grov BurGer  

42,- kr.Åben:
Hverdage 09.00-22.00
Lørdag 10.00-20.00
Søn- og
helligdage 11.30-20.00

tlf:: 74673338
www.grillbaren.dk

Padborg  -  K ruså  -  Bo v  -  F røs l ev  -  Ho lbø l  -  Ko l l und   Uge  14   03 . ap r i l  2012   2 . å rgang

BovAvis
Historiens vingesus på Holdbi Kro

Af Søren Gülck

Holdbi Kro havde invi-
teret til historisk aften 
med journalist og radio-
vært på DR Syd, Torben 
Ølholm fra Hønsnap.
De 50 gæster fik en for-
rygende og oplevelsesrig 
rejse gennem 300 år. En 
rejse gennem krige, nød 
og elendighed, grevers 
storhedstid og fald og 
fortalt med en entusias-
me og fortællerlyst, der 
kunne få nakkehårene 
til at rejse sig.
Holdbi kro var en af de 
første privilegerede kro-
er. Dengang skulle der 
ligge en privilegeret kro 
for hver 4. mil for at be-
spise de rejsende og be-
skytte mod landevejsrø-
vere, der hærgede i ly af 
mørket. Kroerne var det 
sikreste sted at opholde 

sig, når mørket faldt på 
og sulten meldte sig.
Som krydderi på 
Torben Ølholms gode 
fortællinger blev der 
serveret historiske og 
solide bonderetter, så-
som kartoffelsuppe 
og kalvekæber. Dog 
tilberedt på moderne 
vis..
Det blev en rejse gen-
nem tiden, hvor man 
kunne fornemme kanon-
torden i baggrunden, 
en trampen af hove og 
støvler og tobakståge, 
der hang tungt som en 
dyne i krostuerne.
Dengang klagede man 
ikke over røgen, men 
over, at man ikke kunne 
se for sidemandens 
langpibe.
Jo, det blev en beri-
gende, lystig og ople-
velsesrig aften.

•	 Vinduespolering
•	 ALLE former for rengøring
•	 Ferieafløsning
•	 Medlem af hjemmeserviceordningen
•	 Udlejning og vask af måtter
•	 Tæpperensning

Søglimt 28
6340 Kruså

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

            HUSK!

							Du	kan		

			trække	udgifterne		

til	rengøring	fra	i	2012!

Kruså		
Rengøringsservice

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

Plantagevej 8a T +45 74 60 80 00
DK 6330 Padborg F +45 74 60 80 24
www.LBbilsyn.dk M LB@LBbilsyn.dk

TAK FORDI DU 
HANDLER LOKALT

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

http://www.hmgs.dk
http://www.skandic-webshop.com
http://www.skandic-webshop.com
http://www.grillbaren.dk
http://www.krusaaren.dk
http://www.LBbilsyn.dk
mailto:LB@LBbilsyn.dk
mailto:r-r-g@online.de
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Åbningstider: 
Tirsdag kl. 10-12 
Onsdag kl. 13-15 
Fredag kl. 13-15 
eller efter aftale

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

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

Ansvarshavende
Redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs

6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Salgschef

Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@bovavis.dk

Medie konsulent 
Annoncer

Finn B. Jacobsen

Telefon 51 51 94 13 

fbj@bovavis.dk

Regnskab

CH Regnskab
Conny Hansen

Slotsgade 1, 1.sal 
6300 Gråsten

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Ihle grafisk produktion
Storegade 23
6310 Broager

bovavis@ihle.dk

Gudstjenester
Bov Kirke  d. 05. april  kl. 18.00   Lundqvist

Kollund   d. 05. april  kl. 18.00   Kirkebil til Bov

Holbøl Kirke  d. 05. april  kl. 18.00   Kirkebil til Bov

Bov Kirke  d. 06. april  kl. 15.00   Kirkebil til Kollund

Kollund   d. 05. april  kl. 15.00   Daugaard

Holbøl Kirke  d. 05. april  kl. 15.00   Kirkebil til Kollund

Bov Kirke  d. 08. april  kl. 10.00   Daugaard

Kollund   d. 08. april  kl. 10.00   Lundqvist

Holbøl Kirke  d. 08. april  kl. 10.00   Christensen

Bov Kirke  d. 09. april  kl. 10.00   Kirkebil til Holbøl

Kollund   d. 09. april  kl. 10.00   Kirkebil til Holbøl

Holbøl Kirke  d. 09. april  kl. 10.00   Christensen

Tysk konfirmation i Bov Kirke den 9. april kl. 10.00

BovAvis

Bente Skødt dementerer rygter om, at dagligvarebutikken lukker. Foto Anni Mikmak 

Det lysner i Kruså

Af Gunnar Hattesen

Der er ikke hold i ryg-
terne om, at SuperBest i 
Kruså lukker 1. maj. Det 
fortæller Bente Skødt, 

der er daglig leder af 
butikken, mens hendes 
mand er sygemeldt.
- Min mand Svend er 
sygemeldt på grund af 
stress. Der går nok 3-4 

BovAvis

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

Fire konfirmander blev søndag konfirmeret i Holbøl 
Kirke af sognepræst Hanne Christensen.
Foto Anni Mikmak

Konfirmation i Holbøl

SuperBrugsen i Padborg markerede uddeler Pe-
ter Madsens 31 års fødselsdag med at udtrække 
et gavekort på 100 kr til hver 31. kunde. Blandt 
vinderne var Anne Lise Mathiesen.

Foto Anni Mikmak

Vinder i Padborg

måneder før han vender 
tilbage. I mellemtiden 
tager jeg over, men Sv-
end styrer butikken igen, 
når han vender tilbage, 
fortæller Bente Skødt, 
der sammen med sin 
mand har drevet daglig-
varebutikken i næsten 
9 år.
- Heldigvis ser det ud 
til at gå lidt bedre. 
Kunderne er atter be-

gyndt at vende tilbage, 
men januar og februar 
var barske. Vi mistede 
over 20 procent af om-
sætningen. Det gjorde 
ondt, fortæller Bente 
Skødt, der glæder sig 
over, at det lysner.
- Vi tror på, at daglig-
varebutikken atter kan 
blive rentabel, lyder det 
optimistisk fra Bente 
Skødt.

mailto:redaktion@bovavis.dk
mailto:gh@bovavis.dk
mailto:sg@bovavis.dk
mailto:fbj@bovavis.dk
mailto:bovavis@ihle.dk
http://www.bt-advokat.dk
mailto:padborg@bt-advokat.dk
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Diverse krukker & haveredskaber

 10-20-30 kr. marked
 Jord & gødning

Masser af smukke blomster til haven, 
altankassen eller terrassen

Velkommen til

havemarked 
lørdag d. 7. april

På gensynd i LokalBrugsen, Holbøl
Vi glæder os til at se dig.

 
Vi tænder griLLen kL. 11.00 

og PåskeHygger om Vores kunder
Kelstrupgaardvej 1
6340 Kruså • Telefon 74 60 81 82
Åben alle dage fra kl. 7.30 – 18.00

Dagligvarer i Kollund 
Butikken på Frigård Camping åbner igen Palmesøndag 
og holder åbent alle dage til og med efterårsferien  
– alle er velkomne til at handle hos os.

I år med brød fra Bager Nielsen i Padborg, alle dage.

 

Se mere: www.fricamp.dk

Kummelefort 14, Kollund
6340 Kruså

Tel. +45  7467 8830

fricamp@fricamp.dk
www.fricamp.dk

 Følg os på Facebook

YeS Det er forår ...
– forår er Camping

Den afgående formand Gunnar Paulsen fik overrakt 
en buket blomster. Foto Anni Mikmak

Travlt år i LokalBrugsen i Holbøl

Af Gunnar Hattesen
 
72 medlemmer havde 
forleden fundet vej til 
Holbøl Landbohjem, 
hvor Holbøl LokalBrugs 
afholdt sin ordinære 
generalforsamling.
Vanen tro leverede form-
anden Gunnar Paulsen 
en fyldig beretning, der 
kom vidt omkring.
I sin beretning om lokale 
forhold fortalte han, at 
det var Per Bejerholms 
første år som uddeler, 
og LokalBrugsen har 
været igennem en ind-
vendig renovering med 
nyt inventar, nye køl og 
nye frysebokse. Frugt- 

og grøntafdelingen er 
udvidet betydeligt.Bes-
tyrelsen og frivillige har 
udført en stor del af 
arbejdet for at mindske 
udgifterne.
LokalBrugsen leverede 
et underskud på kr. 
240.000 kr, men nu 
står dagligvarebutikken 
også i tip top form.
Fra 1 januar 2012 har 
forretningen åbent alle 
ugens 7 dage til kl. 
18.00. Dette har tydeligt 
kunnet mærkes på om-
sætningen de første 3 
måneder af 2012. Om-
sætningen er steget, og 
uddeler Per Bejerholm 
og bestyrelsen ser for-

trøstningsfuldt på fremti-
den, hvor man ikke skal 
ud og investere i større 
nyanskaffelser.
LokalBbrugsen kunne 
overrække 10.000 kr. 
til ungdomsarbejdet i 
Holbøl Idrætsforening 
fra Ok benzinsalget.
Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Ina Wittmann fra 
Hokkerup og Dorthe 
Holm fra Holbøl.
De afløser den af-
gående formand Gunnar 
Poulsen, der er flyttet 
til Hegnsvig ved Grind-
sted og Laura Winther.
Ny suppleant blev Claus 
Mammen, Holbøl.

Den nye formand for 
LokalBrugsen i Holbøl 
blev John Jørgensen.
 Foto Anni Mikmak

http://www.fricamp.dkKummelefort
http://www.fricamp.dkKummelefort
mailto:8830fricamp@fricamp.dkwww.fricamp.dk
mailto:8830fricamp@fricamp.dkwww.fricamp.dk
mailto:8830fricamp@fricamp.dkwww.fricamp.dk
mailto:8830fricamp@fricamp.dkwww.fricamp.dk


Opslagstavlen4

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

o Frankeret kuvert vedlagt
o ..............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 fredag kl. 18.00 før indrykningen.
kuponen kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller 
afleveres hos Frk. Himmelblå, Nørregade 13, 6330 Padborg

Tillykke
BovAvis

Alle former for fest fotografering.

Hjemmeside www.fm-foto.dk

Ring og hør nærmere.
Tlf. 60 80 31 63

Fotografering
til hverdag og fest, 
vores priser er bedst.

Dt. Haus, Friedrich-Ebert-Str. 7
Arr.: SSF

Fr 20.04.12 • 20:00 • Flensborg

Almost Irish

Lø 28.04.12 • 20:00 • Frederiksstad
Hans-Helgesen-Skolen, Schleswiger Str. 23
Arr.: SSF i Husum & Ejdersted amter

Arr.: SSF

Fakiren fra Bilbao

To 03.05.12 • 18:00 • Læk
Nordfrieslandhalle, Am Süderholz 13 e
Arr.: SSF

Röntgen, Rachimaninov, Hartmann

Maria Magdalene 
- fra apostel til prostitueret

Ti 15.05.12 • 19:30 • Flensborg
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
Arr.: Kirkehøjskole, SSF, Dansk Centralbibliotek m.m.

Tritonus Koret

Arr.: Helligåndskirkens menighed & SSF

Willy Egmose Trio

Ma 23.04.12 • 20:00 • Bydelsdorf
Ejderhuset, Brandtstr. 29-31
Arr.: SSF Rendsborg-Egernførde amt

Det Går Over

Fr 11.05.12 • 19:00 • Flensborg

Flensborghus, Norderstr. 76

Efterfølgende præsenterer teater- og kultur-
udvalget den kommende sæson 2012/2013

Sø 13.05.12 • 16:00 • Flensborg
Helligåndskirken, Große Str. 43

Jacob Fischer Trio 
feat. Francesco Calì

On 18.04.12 • 20:00 • Flensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: SSF & SdU

Kammerkoncert
Grieg, Langgaard m.m.
Fr 27.04.12 • 19:00 • Rendsborg
Christkirche, Prinzenstr. 13
Arr.: SSF

The Pearl Children´s Choir
Sø 22.04.12 • 19:00  
Flensborg
Helligåndskirken, Große Str. 43
Arr.: Helligåndskirkens menighed & SSF

Sæsonafslutning
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THE
PEARLS

Foto: Birgitte Bech

Sønderjyllands 
AmatørSymfoniOrkester (SASO)

Ti 22.05.12 • 19:30 • Slesvig
A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1
Arr.: SSF

Foredrag ved Lisbet Kjær Müller

Peter & De Andre Kopier
(Danmarks bedste Gasolin‘ show)

To 24.05.12 • 19:30 • Flensborg
Idrætshallens lille sal, Moltkestr. 20c
Arr.: SSF Flensborg by B
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Kransenedlæggelse
Mandag den 9 april Kl.10.00 

(2. påsKedag)
gendarMhaven, padborg

Hist. Forening Bov & HolBøl sogne

Foredrag om Kenya
Benny Leed arbejder som udviklingsarbejder for mellemfolkeligt 
samvirke, og vil i dette enestående og spændende foredrag fortælle 
om sit frivillige arbejde i Kibira slummen i Kenya, der er et af 
østafrikas største slum. Kom og bliv klogere på Afrika og frivilligt 
hjælpearbejde. 

Mandag d. 23. april 2012 kl. 19.30 på Holbøl Landbohjem

Entré: 75 kr. incl. kaffe/the og kage
Der vil være mulighed for at købe smykker, lavet af beboerne i 
slummen. Pengene for smykkerne går ubeskåret til hjælpearbejdet. 

Alle er velkomne!
www.hfif.holbol.dk

Annonce til tirsdag d. 3. april og tirsdag d. 17. april

Holbøl Foredrags- og Idrætsforening

Foredrag om Kenya
Benny Leed arbejder som udviklingsarbejder for mellemfolkeligt samvirke, og vil i dette 

enestående og spændende foredrag fortælle om sit frivillige arbejde i Kibira slummen i Kenya, der 

er et af østafrikas største slum. 

Kom og bliv klogere på Afrika og frivilligt hjælpearbejde. 

Mandag d. 23. april 2012 kl. 19.30 på Holbøl Landbohjem

Entré: 75 kr. incl. kaffe/the og kage

Der vil være mulighed for at købe smykker, lavet af beboerne i slummen. Pengene for smykkerne 

går ubeskåret til hjælpearbejdet. 

alle er velkomne!

www.hfif.holbol.dk

Holbøl Foredrags- 
og Idrætsforening


 























Ordinær 
GeneralfOrsamlinG

Torsdag den 10. maj 2012 kl. 19.30
på frøslev Kro

Dagsorden  
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
 3. Endelig godkendelse af årsregnskab
  samt forelæggelse af budget.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
   forslag skal være kontoret i hænde senest  

26/4-12
 5. Sammenlægning afd. 12 og afd. 14
 6.  Valg af formand (Monika Löck er villig til 

genvalg.)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
   (På valg er Gerhard Hansen og Jeanette  

Villadsen, begge er villige til genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt.

Hovedforeningens regnskab kan afhentes/
rekvireres på kontoret fra 3/5-12.

efter generalforsamlingen 
underholder frøslev mandskor.

På bestyrelsens vegne
monika löck, formand

Hej Skat
1000 tillykke med de 50 år 

d. 9 april. Håber du får en god 
og uforglemmelig dag.

Knus Bodil

Campingvogn til salg
Flot campingvogn med nyt fortelt med gulvtæppe 

og annex er til salg for 115.000 kroner.
Den har alt udstyr: borde og liggestole, tv, gasflasker, bestik og 

kaffemaskine. Tag vognen og kør en prøvetur med campingvognen. 
Campingvognen er med centralvarme og både til gas og el. 

Der følger 2 letvægts flasker med og en del ekstra ting.

Henvendelse tlf. 60 80  31 63

Skarpe priser!

Græske Specialiteter

Holm 9 · D 23937 Flensburg · 0049 (0) 461 27840
I hjertet af Flensborg - ved siden af Karstadt · www.essen-in-flensburg.dk - og .de

Middagsbuffet g	 7,90
Aftenbuffet g	11,00
... naturligvis også à lá Carte!

Vi har extra ryge lokale

Med stor frisk 

salatbar til 

begge buffeter

Ny formand
Direktør Peter Provst-
gaard blev lørdag en-
stemmigt valgt som ny 
formand for ITD efter 
Mogens Therkelsen, der 
har varetaget posten i 8 
år.
Peter Provstgaard driver 
transportvirksomheden 

DKT A/S i Padborg sam-
men med hustruen Su-
sanne Provstgaard.
Han er et kendt navn i 
vognmandsbranchen og 
driver en veldreven og 
moderne virksomhed, 
der er på forkant med 
udviklingen.

http://www.graasten-avis.dk
http://www.fm-foto.dk
http://www.ssf-billetten.de
http://www.ssf-billetten.de
http://www.ssf-billetten.de
http://www.ssf-billetten.de
http://www.hfif.holbol.dk
http://www.hfif.holbol.dk
http://www.essen-in-flensburg.dk
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• Fleggaard

• Fleggaard

•

Wassersleben

Kruså �

LokaLe traditioneLLe retter
Restaurant på første sal og Bistro i stueplan

HoLd din

fest Hos os,

op tiL 65 pers.

ring og Hør

efter pris.

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

ring venLigst for bordbestiLLing

Gode parkerings muligheder
www.panorama-wassersleben.de

Påsketilbud
- Zanderfilet 

m/ Maudesauce på bladspinat 

og smørris €14,50

- Fyldt Kasslersteg 
m/ Bade-blomme sauce, smør grøntsager 

samt kroketter €10,50

- Svinefilet 
m/ Bommai sauce, Bacon Bønner 

og stegte kartofler €14,50

- Grillet Scampi
på Pesto grøntsager Aïoli

og stenovns flutes €15,50 

Ønsker de at afholde Brunch eller har de en 
festlig lejlighed, må de meget gerne henvende 

dem til os, vi står gerne til deres rådighed.

Nyd vores flotte udsigt med 
diNe gæster

Vi holder åben hele Påsken!

Besøg også vores hjemmeside 
www.avifauna.dk for aktuelle tilbud!

På gensyn i Avifauna

Egelund 11, Kollund - 6340 Kruså - 74 67 81 31 / mail@avifauna.dk

Du kan også møDe spænDenDe Dyr, som :
aber, kæmpe Leguaner, kæmpe LanDskiLDpaDDer

Vi har 
åben i heLe 

påsken!

•18 Store volierer  •20 Gnavere beholdere •80 terrarier •300 akvarier •76 havedamS anlæG (38000 l. vand) 

•Stor bruGSkunSt afdelinG •LegepLadS til de Små, indendørS •LegepLadS til de Store, udendørS

•18000m2 GræSplæne, hvor du kan tumle med din hund

Et oplevelsescenter på 3000m2

Den FamiLieVenLige DyrehanDeL

8000 
artiKlEr til 
dinE KælEdyr

http://www.panorama-wassersleben.de
http://www.avifauna.dk
mailto:mail@avifauna.dk
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Søglimt 28
6340 Kruså

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

Salg af  
professionelle  

rengøringsmidler og rekvisitter

- også til private!

Kruså  
Rengøring Center

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

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

støvsugere
•	 Vandsugere

• gratis lånebil
• lakering og istandsættelse
• reparations lakering
• Hente og afleverings service
• Miljøvenlig vandlakering
• autoskader og trafikskader
• karosseri reparationer

aM oxer 43 · Harrislee · tlf. +49 461 900 18 91

BC
vinduespolering

Kommer 
i Padborg, 

Tinglev 
og Gråsten

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

+ moms
Firmaer efter aftale

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

Tømrer-, Snedker-
og Glarmesterarbejde

Tlf. 74 67 14 93
Fax 74 67 45 75
Mail pms@p-ma.dk

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

● karrosseri ● lakering ● motor

Vi udfører service på alle bilmærker

Gewerbedamm 2 · 24955 Harrislee · Tlf. +49 461 840 24 00 
serhat03@web.de · www.kfz-meisterbetrieb-harrislee.de

Sicherheit ● macht ● mobil

Dit Autoværksted

Olieskift*
med 10W-40, incl. filter

€29,99
*op til 3,5 liter

Målerskab
Der er blevet begået 
hærværk på Kummele-
fort i Kollund. Der er ble-
vet ødelagt en udendørs 
lampe samt et måler-
skab.

En flok festglade piger fra Holbøl var fredag aften til 
krobal på Den Gamle Kro i Gråsten, hvor de spredte 
god stemning og højt humør.

Foto Jimmy Christensen 

Piger til bal på´kroen

Af Gunnar Hattesen

Navn: Gitte Svarrer
Alder: 45 år

Erhverv: Direktør i Basixx Liv-
ing
Bopæl: Humlebæk. Datter af 
Kai Hansen, Kollund.

Fem skarpe til Gitte Svarrer

Direktør i Basixx Living Gitte 
Svarrer

Foto Anni Mikmak

Hvad ville du gøre om, hvis 
du fik chancen?
- Jeg ville gerne have levet 
mere i nuet. Jeg sætter stor 
pris på min dejlige families 
store støtte, kærlighed og 
hvad der gør for, at jeg er 
den, jeg er. Jeg vil gerne være 
i stand til at nyde det mere 
undervejs helt ind i hjertet. 
Uden min fantastiske familie 
og mine venner ville jeg ikke 
have haft dette fantastiske 
liv, jeg har. 
- Jeg er født og opvokset i 
Kollund og læste til akademi 
økonom i København. Jeg har 

altid haft meget lyst til even-
tyr. Min mor og far inspirerede 
mig til at rejse ud i verden. 
Efter et godt job i Royal Co-
penhagen blev jeg ansat på 
Det danske Generalkonsulat i 
New York. Det var dejligt at få 
suset i Big Apple. Her mødte 
jeg min mand, der er ansat 
i A.P. Møller Maersk. I 20 år 
har vi boet i udlandet. Vi har 
boet i Bangkok, Singapore, 
Tunesien og Vietnam. Jeg har 
arbejdet for Ecco, og havde 
et inspirerende samarbejde 
med firmaets grundlægger, 
Karl Toosbuy.

Nævn en person, der har æn-
dret dit liv
- Det har min mand Peter. 
Hvis jeg ikke havde mødt 
ham, havde jeg ikke fortsat 
rejsen ud i verden. Det har 
været fantastisk at møde en 
international dansker i New 
York. Det er også ham, der 
har trukket os hjem til Dan-
mark. Vi har to dejlige piger.

Hvad har været din bedste 
ferie?
- Jeg har et stort hjerte for 
Burma, som vi har besøgt 5-6 
gange. Landet oser af kval-
itet, stabilitet og enkelthed. 
Det er et smukt og uspoleret 
land. Folk lever meget enkelt 
og simpelt. Det er roen, som 
inspirerer mig. Mobiltelefoner 
virker ikke. De er 50 år tilbage 
i tiden. Det er det sidste para-
dis tilbage på jorden.   

Hvilken kendt person ville du 
helst spise en god middag 
sammen med?
- Kronprinsesse Mary. Hun 
står for noget rodfæstethed. 
Hun gør det, hun brænder 
for, fx hendes projekt mod    
mobning. Jeg kan godt lide 
hendes ydmyghed.

Hvad laver du om 10 år?
- Forhåbentlig udøver jeg noget 
inden for modebranchen, ind-
køb og produktudvikling. Jeg 
ville gerne sidde midt i verden 
– i Dubai – midt mellem øst 
og vest. Jeg er nysgerrig på 
nye kulturer. Ingen drømme 
er for store. Vi mennesker har 
hele tiden et valg om enten at 
tage et skridt længere væk 
fra vores drømme eller tage 
et skridt, som nærmer os 
vore drømme. 

http://www.krusaaren.dk
mailto:pms@p-ma.dk
mailto:serhat03@web.de
http://www.kfz-meisterbetrieb-harrislee.de
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• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

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

Norman 
Rudbeck

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

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

www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

Malerarbejde og engrossalg

www.louispoulsen.com

LC Shutters
Design: Louise Campbell

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon  74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

MAlERMEsTER

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

SteenS 
blik &

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

Mobil: 22 48 05 18

Portautomatik
•  Industriskydeporte/drejeporte 

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

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

Scan

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

MurerArbejDe
rePArATioNer
fliSeArbejDe
oM- oG TilbyGNiNGer

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

Hans emil nissen
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

Vi kan mere end du tror...

Haderslev · Vojens · Rødekro · Bylderup Bov · Kolding

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

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

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

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

• Fjernvarme
• Solvarme
• Stokerfyr
• Boligventilation
•  Blikkenslager- 

arbejde

Kückelhahn´s
Vestergades

Smede og 
VVS

er blevet  
en del af

VVS Søberg

Din sikkerhed 
for kvalitet!

Kückelhahn’s

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

• Lys og kraft
• Installationer
• Industri og landbrug

• Køl og frys
• Telefonanlæg
• EDB anlæg

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

ALC mALeren ApS
alt i malerarbejde

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

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

TiLbuD 

GivEs
rinG oG 

aFTal 

nærmere

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

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS

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

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

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS 

hAr pr. 1.1.2012 
ovErtagEt
Fårhus Tømrer og snedker

Tlf. 74 67 66 84

naturpleje A
p

S

6330 Padborg

www.naturpleje.com

Tlf. 74 67 51  79/40 56 51 78

VI uDførEr:
•  Plæneluftning - forbedringer af græsplænen.
• Belægning udføres + renovering af eksisterende
•  Anlæg/renovering af haver både privat og erhverv 

samt vedligeholdelse
• Fældning af besværlige træer
• Beskæring/topbeskæring udføres
• Rodfræsning
•  HÅNDVÆRKERFRADRAG: På en del af vores  

arbejder kan der søges fradrag via selvangivelsen.

Auto-værksted
v/Johannes Bøgh, mekanikermester

Service eftersyn, synsarbejde, 
rust og motor reparationer 

- godt og gunstigt.

Alle bilmærker repareres.

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

tlf. 20 64 80 54

NYt-NYt
Nu ogSå perfekt 

bilpleje

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

BovAvis

http://www.krusaa-el.dk
mailto:info@krusaa-el.dk
http://www.penselengros.dk
http://www.louispoulsen.com
mailto:info@bindzus-el.dk
http://www.bindzus-el.dk
http://www.scan-agentur.dk
mailto:vvs@soeberg.dk
http://www.soeberg.dk
mailto:Jan@hjas.dk
http://www.comfort.dk
mailto:philipp@alc-maler.dk
http://www.alc-maler.dk
mailto:alc.jbc@mail.tele.dk
http://www.alc-toemrer.dk
http://www.naturpleje.com
mailto:johs.r.b@mail.dk
http://www.elis.dk
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Af Gunnar Hattesen
Foto Fuzzy MikmakHvad skal du lave i påsken?

Alan Køhler, Bov
- Jeg skal arbejde på Arla i 
Kruså. Jeg er kantineleder, 
og skal lave varm mad til 
de 180 ansatte. Påske-
søndag har jeg fri, hvor vi 
skal besøge svigermor på 
Als. Her skal børnene finde 
påskeæg i haven. Langfred-
ag er det vores bryllupsdag, 
hvor vi skal have lidt godt 
at spise.

Mia Pariclaen, Kruså
- Jeg skal være sammen 
med familien. Vi skal spise 
påskefrokost med mor og 
far, søskende og børn. 
Haven er allerede klar, så 
påskedagene skal blot bru-
ges på at være sammen 
med vore tre børn.

Annegrethe Larsen, Smede-
by
- De første påskedage skal 
vi i sommerhus i Bork Havn. 
Derefter skal vi bo nogle 
dage i campingvogn i 
Bogense, hvor min yngste 
datter også ligger på camp-
ing. Ugen efter påske har 
jeg også ferie, så det bliver 
en dejlig påske.

Sandra Eggers, Kruså
- Jeg skal være sammen 
med familie og venner. 
Bilen skal gøres rent. Jeg 
regner med også at tage en 
tur til Sønderhav for at få 
en is i Annies Kiosk. Måske 
skal jeg også ud at spise 
med nogle venner og ellers 
hygge på terrassen.

Cladia De Kievit, Smedeby
- Jeg skal arbejde på Røn-
shave Plejehjem, hvor jeg 
er social- og sundhedsas-
sistent. Heldigvis har jeg 
nogle fridage, hvor jeg skal 
hygge mig med mine to 
børn, en dreng på 5 år og 
en pige på 3 år. Vi skal i 
skoven, og selvfølgelig skal 
jeg også hygge mig med 
min kæreste.

Jytte Reiss, Bov
- Jeg skal til bryllup påskel-
ørdag i Hammelev, hvor min 
søn skal giftes. I dagene op 
til brylluppet skal jeg have 
en masse forberedelser på 
plads. Jeg skal holde en 
tale og skrive en sang på 
vegne af børnebørnene. Vi 
bliver 52 gæster i Ham-
melev Forsamlingshus.

BovAvis

    
       

          
           






















Lørdag d. 26. maj 2012

Billetsalget starter

torsdag d. 12. april kl. 17.00

Til Hamborg

Lørdag d. 26. maj 2012
Tidspunkt Opsamlingssteder
10.00 Sønderborg v/ Mariekirken
10.15 Nybøl v/ Kirken
10.25 Egernsund v/ elektrikeren
10.35 Gråsten Ahlmansparken
10.45 Rinkenæs v/ bageren
11.00 Kruså v/ bankocentret

DANMARK   -   BRASILIEN

Kr. 850,-
•	1 fadøl ved afhentning af billet på  

Den Gamle Kro
•	Bustur t/r, opsamligssted -  

Volkspark, Hamburg
•	1 stk. sandwich og 1 øl ell. vand på udturen
•	Indgangsbillet til fodboldkampen

Kom hen på Den Gamle Kro på Slotsgade 6 

i Gråsten og køb din billet til fodboldturen. 

Så giver vi en kold fadøl.

Har du ikke mulighed for at komme på Den 

Gamle Kro, kan du bestille billetter på 

www.graastenrejser.dk.

Vi ses!

Hvad får du for pengene:

arrangerer:

Fodboldtur

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

Lions aktivitetshus Smedeby Kro

lokaleudlejning

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

www.smedebykro.dk

Valdemarshus
Brugerrådet for Valde-
marshus Sundheds- og 
Aktivitetscenter, Pad-
borg, har netop afholdt 
generalforsamling.

Brugerrådets besty-
relse består af form-
anden Mogens Thrane, 
næstformand Carlo 
Jensen, kasserer Ka-
rin Andersen, sekretær 

Leif Kiesbye samt bes-
tyrelsesmedlem Ernst 
Benkjer.
Suppleanter er Richard 
Andersen og Bodil Clem-
ent.

http://www.graastenrejser.dk
http://www.graastenrejser.dk
http://www.graastenrejser.dk
mailto:SeMu@mail.tele.dk
mailto:smedebykro@hotmail.com
http://www.smedebykro.dk

