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Gråsten Boldklub fejrede 90 års jubilæum
Af Gunnar Hattesen

Allerede i 1922 blev
der spillet så meget
fodbold i Gråsten, at
36 mand mødte op på
det daværende kurhotel
i Gråsten for at stifte
Gråsten Sportsklub,
som senere blev til
Gråsten Boldklub.
Klubben markerede lørdag
sit 90 års jubilæum i klubhuset på Årsbjerg, og dagen
blev festligholdt med en
reception, hvor formanden
Mogens Hansen ridsede
klubbens historie op.
I starten var hovedsporten
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Hvorfor er Sønderjyllands
historie speciel?
Torsdag den 12. april kl. 19.30

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

Museumsinspektør Inger
Adriansen, Sønderborg slot
fortæller hvorfor Sønderjylland
skiller sig ud.
Det sker i kirkeladen,
Kirkevej 1, Bov. Gratis adgang.
Kaffe og kage kan købes.

Home
ServiCe
PCPC
Home
ServiCe
Hokkerup Gade 3

Siden 2004

Hokkerup Gade 3
Kruså/Hokkerup
6340 6340
Kruså/Hokkerup
74677467
5257 /5257
2462 /
8659
2462 8659

Bov og Holbøl sikrer lokalt
kulturliv . www.bogsogn.dk

PC Siden
Home
ServiCe
2004
Hokkerup Gade 3
6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

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

Karina Hahn Kjær
Advokatfuldmægtig
kh@thomassen-fischer.com

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

Haderslevvej 13 a 6200 Aabenraa
Grundtvigsallé 181 6400 Sønderborg

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen
Telefon 74630800
Ringgade 3 - 6300 Gråsten

fodbold, men foreningen
kunne også tilbyde idrætsgrene som herre- og damegymnastik, kurvebold,
boksning, brydning og fri
idræt.
De seneste 35 år har fodbold været den eneste disciplin i Gråsten Boldklub.
Fodboldmæssigt var
højdepunktet i begyndelsen
af 1970'erne, da klubben
spillede i Jyllandsserien.
I jubilæumsåret består
bestyrelsen af formand
Mogens Hansen, næstformand Klaus Schou og
bestyrelsesmedlemmerne
Michael Jessen, Kenn
Merrild, Bo Mortensen,
Daniel Stubbæk, Jan
Skursch og Torben
Groening. 

Nyvej 5 · 6320 Egernsund

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

40 års Jubilæum

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

Slotsgade 1, 1. sal ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 68 56 00
chregnskab@chregnskab.dk ∙ www.chregnskab.dk
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VÆRSGO'
Danbo guld ost

Kelloggs
Cornflakes

stykker af
ca 1500 gram

Gråsten
Pink lady
æbler

Begrænset
parti

kun

69

95

Nakkekoteletter

500 gram
kun

12

hel kasse

35

00
max 4 pk pr kunde

1/1 fersk
kylling

00

Roastbeef
af inderlår

500 gram
kun

24

00

1100 gram
kun

35

DELIKATESSEN TILBYDER

Stjernekaster

19

49

00

95

Harmonie
mælk

Flere
varianter

Spar 10.00

kun

pr ½ kg
kun

95

1 liter
kun

5

00

HUSK FASTE LAVER PRISER PÅ BLEER HVER DAG

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00
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NYE ÅBNINGSTIDER
I SUPERBRUGSEN
Gråsten
GRÅSTEN

Alle hverdage nu
8.00 - 20.00
Friske rundstykker fra Rathjes Bageri
hver morgen kl. 8.00

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00
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Åbningstilbud d. 13/4
Bilvask 3 kun 1 kr.

edag
r
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r
e
d
t gæl kl. 9-18
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d
u
b
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a
.
3
1
den

Fredag d. 13/4 kl. 12-17 kan du også få et OK Benzinkort og mere end
670 steder at tanke billig benzin og diesel.
Vasketilbuddet er gældende fredag d. 13/4 kl. 9-18.

Gråsten
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Landsmester i
3-bande carambole
Billard-spilleren Henning
Nielsen fra Gråsten
Billard Club vandt
forleden på hjemmebane i Ahlmannsparken

landsmesterskabet i 3-bande carambole i kategorien
oldboys.
Det blev som forventet en

spændende finale, som blev
afgjort på den sidste bal.
Henning Nielsen er både
formand og turneringsleder
i Gråsten Billard Club. 

Røde Kors formand
taler i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Præsident for Dansk
Røde Kors, Susanne
Larsen, besøger
Gråsten lørdag den 21.
april.
Brandmændene var hurtige på stedet for at slukke ilden, der gav en kraftig røg.

Foto Søren Gülck

Bigballer gik op i røg
Omkring 20 bigballer
brændte forrige tirsdag hos
gårdejer Knud Erik Madsen
på Krusåvej 9 i Rinkenæs.
Der er formentlig tale om
gnister fra afbrænding af

grene, der har antændt
halmballerne.
Røgudviklingen fra
branden var en overgang så
kraftig, at man i en periode
måtte spærre Krusåvej for

trafik. Det tog Rinkenæs
Frivillige Brandværn
og Gråsten Frivillige
Brandværn et par timer at
slukket ilden. 

Besøget starter i den nye
butik i Gråsten kl. 11.00,
hvor alle interesserede vil
få lejlighed til at hilse på
præsidenten.
Kl. 13.00 er samtlige
medlemmer og frivillige fra alle Røde Kors
afdelinger i Sønderborg
Kommune - Gråsten,
Broager, Sundeved,

alle medlemmer og alle
de frivillige. Både dem
som samler ind for os,
butikkernes frivillige,
besøgsvennerne og alle
vore nørklere, fortæller den
lokale formand Thomas
Brink Thomsen.
Man skal tilmelde sig
senest den 14. april til sin
aktivitetsleder eller på mail
ttbrink@live.dk eller telefon
21241695. 

Sønderborg, Augustenborg
og Nordborg - inviteret til
et arrangement på Gråsten
Landbrugsskole, hvor
Susanne Larsen vil besvare
spørgsmål og fortælle om
Røde Kors værdier og
aktuelle emner, og om det
at gøre en forskel – også i
Danmark. Mødet afsluttes
med fælles kaffebord kl. ca.
15.00.
Arrangementet gælder

DIN LOKALE
VINHANDLER
Gode vine

forårstilbud

…Kig ind

RING 74 65 17 48

Nordal

Skjorte el. Strik
Pr. stk.

2 stk.

spar

spar

500,-

503,Bison Vindjakke
Normalpris
1.500,-

NU KUN

1.000,-

400,-

600,-

spar

Nordal Blazer 1.200,Lindberg Jeans 500,Morgan Skjorte 400,2.100,-

sætpris
Gråsten

1.597,-

Morgan Skjorte
Pr. stk.

2 stk.

400,-

600,-

spar

750,-

500,Morgan Skindjakke
Normalpris
1.500,-

Habitjakke
m/ stretch
Bukser

1.500,500,-

750,-

sætpris

1.500,-

NU KUN

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

www.optik-hallmann.dk

Køb 1

Solskinspriser!

...få 2

*

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Fodpleje

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

· glidende overgang
· super antirefleks
· hærdning fra DKK

Højbjerg/Rundhøj Center Risskov/ Veri Center
Ikast
Kolding
Odense
Padborg
Tlf. 87340221
Tlf. 86784337
Tlf. 97154515 Tlf. 75531053 Tlf. 63123230 Tlf. 74673070

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Gråsten Fjerkræ trækker sig i protest fra at
byde ind på økologisk
fjerkræ og lam til det
offentlige via SKI,
der er Statens og
Kommunernes indkøbs
Service.
- SKI har ikke villet
lytte til Gråsten Fjerkræs

Saengjan

indsigelser imod det stive,
lukkede SKI-system. Det
er et system, der pålægger
producenter at sælge via
grossister eller konsortier, hvilket vil betyde
dyrere indkøbspriser for
det offentlige, siger direktør
Gunder P. Jensen, som afviser, at Gråsten Fjerkræ vil

LP/SINGLE PLADER
Sælges: LP/single plader fra 60'erene samt
musikanlæg, forstærker & højtalere.

Velvære Thai Massage

Priside kr. 1.200,00,-

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

HENV. 7465 0087 ELLER 2328 2830

JAGT SØGES

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

Bukkejagt og alsidig jagt søges, alt har interesse.

M.V.H. MARK TLF. 2893 6850

Så er du
i de beds
t
hænder! e
Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Pragh
Bjarne Brendstrup

Ribe/Høm
Sønderborg
Tlf. 75441544 Tlf. 74422300

Vejle
Vojens
Tlf. 75720512 Tlf. 74541550

Gråsten Fjerkræ trækker sig
i protest fra offentligt udbud

KLINIK

Åbningstider:

799.1500.-

eller

*plus ekstra
Solbriller eller læse
eller skærmbrille (i samme styrke)
Aabenraa
Tlf. 74623470

Enkeltstyrke med antireflex
og hærdning fra DKK

ADRIA UNICA 462 PH
velholdt med dobbeltseng, cykelstativ, antenne
samt udstyr og nyt rejsetelt sælges

Fysiurgisk Massør
Anto Piljic

tilbyde via grossister eller
konsortier.
- Vi er store nok til selv
at kunne løse opgaven,
siger Gunder P. Jensen,
der mener, at SKI's krav
er i direkte modstrid med
fødevaremister Mette
Gjerskovs udmeldinger om,
at der skal mere økologi i
det offentlige.
Gråsten Fjerkræ

opfordrer derfor alle indkøbere indenfor staten og
det kommunale system til
at henvende sig direkte til
virksomheden.
- Vi kan garantere, at vi
kan tilbyde til priser langt
under SKI-systemet, hvilket må være formålet med,
at det offentlige skal have
mere billig økologi, siger
Gunder P. Jensen. 

Både i vandet
Gråsten Sejlklub har standerhejsning lørdag den 21.
april kl. 13.00. Både sættes
i vandet over et par lørdage
i april.

Sejlklubben består af en
juniorafdeling for børn
og unge, en seniorafdeling og en afdeling for
kapsejllads. 

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.

Pris kr. 32.000,-

Fysioterapeut
Lasse Rumley
Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

TELF. 7465 0087 ELLER 2328 2830

www.kiro-kongevej.dk

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

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

HENVENDELSE TLF. 60 80 31 63
www.graasten-avis.dk
redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

Følg os på Facebook

Ansvarshavende
redaktør

Fotograf

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

redaktion@graastenavis.dk

avisgra@gmail.com

Grafisk
tilrettelæggelse

Regnskab

Tlf. 29 25 95 50

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

CH Regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal
Gråsten

jimmy@pr-foto.dk

graasten-avis@graphos.dk

Telefon 74 68 56 00

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
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Vær klar til forårssalget!
Ring til danbolig Sønderborg og lad os komme
igang!
Af erfaring ved vi at boligkøberne begynder at
titte frem og købe boliger i takt med at
foråret kommer.
Så hvis du går med overvejelser om at sælge
din bolig, så er det, det rette tidspunkt.
Ring nu for en gratis og uforpligtende
salgsvurdering på 7442 6055

Lis Petersen, Indehaver, Statsaut. ejendomsmægler,
MDE.

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

Åbent hverdage 8-21

Lørdag - Søndag 8-18

Dansk Medister

Oksekød i strimler

Dansk Svinebryst i skiver

Kg pris v/3 stk. 47,62

Kg pris v/3 stk. 111,11

Kg pris v/3 stk. 74,07

Danske
svinekoteletter
90-100 gr

Pakket med 6 eller 10 styk
kg. pris 50 - 55,55

Hakkebøffer med røget
oksebryst
4 stk.
Kg pris v/3 stk. 66,67

500 g

300 g

450 g

Bakkemarked
3 bakker

5,-

Danske
Skinkeschnitzler
3-4 stk
Kg pris v/3 stk. 83,33

100,-

400 g

Oksekød
i skiver

Danske
Nakkekoteletter
4-5 stk.

Oksekød
i tern

Kg pris v/3 stk. 111,11

Kg pris v/3 stk. 66,67

Kg pris v/3 stk. 95,24

10 styk frisk frugt
klasse 1
Granny Smith æbler
Udenlandske

Golden Delicious æbler
Italien/Frankrig

Royal Gala æbler
Udenlandske

Pærer

Udenlandske

Appelsiner
Udenlandske

Bananer

Mellemamerika

300 g

500 g

Åbent hverdage 8-21

GRÅSTEN
Adresse, postnr by (vist nødvendigt)

Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt

1 kg

350 g

Kiwi

Italien

18,-

10,-

Lørdag - Søndag 8-18
Tilbuddene gælder fra
onsdag den 11. april t.o.m.
søndag den 15. april 2012
ÅBNINGSTIDER

Hverdag 9-21

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter
og delikatesse 74 65 08 75
Lørdag og Søndag 9-18

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Så længe lager haves

700 g

Kløver
yoghurt

Jubilæum
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det muligt, at teateret kan fejre 40 års jubilæum.
Jubilæet fejres med åben
reception tirsdag d. 17.
april kl. 16.00 på teateret i
Ladegårdsskov. Her er alle
naturligvis velkommen til at
deltage. Lørdag d. 21. april
fortsætter festlighederne med
en stor jubilæumsfest for indbudte deltagere.

40 års teaterjubilæum
Af Søren Gülck

af kulturelle oplevelser. Vi har
set tilbage på de 40 år og samlet lidt teaterhistorie.

Tirsdag d. 17. april kan
Det Lille Teater i Gråsten
fejre 40 års jubilæum. Igennem 40 år har Det Lille
Et teater der gennem årene
er vokset og har beriget teaterinteresserede med et utal

Teater i Gråsten underholdt
publikum.
I 40 år har teateret trylle-

bundet publikum, og flere
af dem der tidligere sad på
stolerækkerne, står i dag selv
på scenen.
Det har været 40 fantastiske
år, som man kun kan takke
de ildsjæle for, der siden 1972
har lagt et utal af frivillige ar-

bejdstimer i teateret.
Normalt er det amatørskuespillerne, der høster applaus på scenen, men lad os
i dette jubilæumsskrift også
hylde dem der står bag scenen
og i kulissen og som har gjort

- Trods sin alder er teateret
populært som aldrig før med
ungdoms- og dukkeafdeling,
der forhåbentligt kommer til
at tegne teateret i fremtiden.
Nej, vi frygter ikke for
teaterets fremtid, siger formand Ole Gaul Nilum, der
blot er den tredje formand i
teaterets 40 årige historie.
-Kigger vi i krystalkuglen, så
er jeg ikke i tvivl om, at vi
også vil bestå de næste mange
år ,sige Ole Gaul Nilum.
Teateret har gennem årene
fostret flere store skuespillere
og sangere, der har gjort
teateret til deres levevej.
Arne Aabenhus, der var den
store drivkraft bag teateret,
var mentor for den folkekære
skuespiller Asger Reher, også
kendt fra Ørkenens Sønner.
Christoffer Brodersen, der

i dag er solist, er det nyeste
og yngste medlem af Basix.
Christoffer Brodersen har
medvirket som sanger og
skuespiller i forestillinger
som Jesus Christ Superstar,
Cyrano og Be-bop-a-lula.
Lars Thiesgaard, også en af
teatrets første bestyrelsesmedlemmer, blev siden uddannet
skuespiller på Odense Teaterer og er kendt fra TV.
Ikke mindst fra et utal af
tegnefilm, hvor han ligger
stemme til bl.a. Peter Plys og
Tigerdyret. I reklameverden
har han reklameret på TV for
Lotto på Danske spil.

Lars Thiesgaard
Lars Thiesgaard kender de
fleste også fra hans årlige optræden til ringriderfrokosten
i Gråsten som Kalle P. fra
Dynt.

Teaterskolen i Elleygade i Gråsten
Det Lille Teater fik til
huse på Teaterskolen i
Elleygade, der var ejet
af DATS, hvor de første
aktører gik over scenen
bl.a. med stykket ”De
ridder mod havet”
Glæden ved eget teater blev
dog forholdsvis kort. For d 1.
september 1973 brænder Hotel Hafnia i København. Den
værste hotelbrand i Europa til
dato. Branden skulle vise sig
at få indflydelse på teateret
i Gråsten. Nye restrektioner
til brandsikkerhed gjorde, at
teatervirksomheden fik begrænsede muligheder med
de små forhold, som var på
teaterskolen.
I årene 1975 – 1978 var Det
lille Teater så at sige hjemløs,
men fortsat en del af den
sønderjyske forsøgsscene.
Det var svært at lave og spille
teater. Det var hårde odds,
man var oppe imod, hvor

viljen

sikre Det Lille Teater et blivende spillested.

På den nedlagte skole i Ladegårdsskov havde DATS sekretariat til huse. Her blev haven
så stedet, hvor man sammen
med lånte lokaler på Gråsten
Skole forsatte teateraktiviteterne, mens der på sidelinjen blev arbejdet ihærdigt på
at finde egnede lokaler.

Skolen var naturligvis et gammelt hus, som krævede og
skulle vedligeholdes. Pengene
var små og træerne voksede
naturligvis ikke ind i himlen. - Men ser vi tilbage, er vi
taknemmelige over den store
hjælp vi fik fra den tidligere
Gråsten Kommune. Det har vi
ikke glemt, ej heller de mange
fonde og virksomheder, som
har ydet økonomisk hjælp
siger Ole Gaul Nilum.

sammenholdet og
skulle stå sin prøve.

I 1978 får Det Lille Teater imidlertid tilbudt Ladegårdskov gl. skoles gymnastiksal,
som var systue og ejet af
DATS og glæden var til at få
øje på for medlemmerne.
Dermed så det nu ud til, at
flere år som hjemløst teater
var slut. I slutningen af 1996
flyttede DATS til Nygade i
Gråsten. En række fonde og
et kommunegaranteret lån
gjorde det muligt for Det
Lille Teaterhus, at købe bygningerne og på den måde

Teaterskole i Ellygade, der
blev nedlagt i 1976

Jubilæum
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Barn af Flensborg Årets sommerspil
Det Lille Teater i Gråsten let trådene og med frivillige politimester Ivar Møller
d. 16. oktober 1972. Et amer en udløber af Det lille fik et teater på benene.
atørteater blev nemlig ligeTeater i Flensborg.
Et stigende antal folk fra
Gråsten med teater i blodet,
tog i 60erne og i begyndelsen
af 70erne til Flensborg for at
stå på de skrå brædder. På et
tidspunkt var gruppen fra den
danske side af grænsen så stor,
at man ville forsøge at lave et
teater i Gråsten.

Teateret blev efter kort tid en
lokalafdeling af den sønderjyske forsøgsscene under
Dansk Amatørteaters Samvirke.
Men ikke alt gik lige let. Man
kunne ikke bare starte et teater. For at drive teater skulle
der søges polititilladelse, og
den blev officielt givet af

stillet med al anden forretningsvirksomhed.
Jo, også dengang levede bureaukratiet i bedste
velgående.

Det betød masser af nye udfordringer, ikke kun med at
spille teater, men også at få en
organisation op at stå.
Den 17. april 1972 blev der
afholdt stiftende møde, hvor
ikke færre en 30 aktive og interesserede mødte op.

Sceneopbygning til sidste års sommerspil.

Årets sommerspil og
jubilæumsforestilling
er en egenproduceret
dramatisering af Bente
Lille Teater i Flensborg Löwe
Christiansens
fortælling.

Det første arbejdsudvalg
kom til at bestå af Poul Trier
Hansen, Rinkenæs, Mads
Erik Holst, Avnbøl, og Lise
Jensen, Ullerup, der fik sam-

Teateret i dag
Det Lille Teater er i dag
et velfungerende teater
med to scener. Gennem
tiden har de opbygget et
stort lager af kostumer,
deres egen teknik og
lys. De er næsten som
de store scener, blot under mindre forhold.
”Det Grå Guld” kan de ikke
undvære. Det er en gruppe
aktive pensionister med en
masse kvaliteter, som mødes
hver tirsdag formiddag for
at vedligeholde, renovere og
udbygge “Det Lille Teaterhus” udvendig og indvendig.
De er bogstavelig talt guld
for teateret. Det er dem, der
har skabt de rammer, de har
i dag.
Det Grå Guld har eksisteret
siden 2004. Her gik de to
første pensionister Gunnar Brodersen og Anton
Mortensen i gang med den
lange række af opgaver, som
der altid er ved en gammel
bygning og et teaterhus. Det

er også den gruppe af aktive
der klarer scenebyggeriet til
sommerspillene, som er blevet en fast tradition. Sommerspillene er en udfordring såvel
for dem på og bag scenen.
Vejret er en stærk medspiller
som man skal regne med på
godt og ondt og som man skal
respektere.
Sommerspillene giver udfordringer, men også anderledes muligheder for at lave
teater.

- Revyen får netop fat i et
bredere publikum end ellers,
så på den måde kan vi sprede
en bredere vifte af tilbud,
siger Ole Gaul Nilum.

- Det er sjovt og vi glæder
os hvert år til at komme ud,
og heldigvis er denne form
for teater også populært hos
publikum siger Ole Gaul
Nilum.
Det Lille Teater opfører hvert
år ca. seks forskellige forestillinger og har netop afsluttet
Gråsten Revyen med fuldt
hus til alle forestillinger.
Gråsten Revyen tager områdets begivenheder under
kærlig behandling til morskab for de medvirkende og
publikum.

Det Grå Guld på job.
Vinduesudskiftning på Det
Lille Teater.

Forestillingen opføres på
spillepladsen bag Det Lille
Teater i Ladegårdsskov.
Fortællingen udspringer af et
sagn fra 1400-tallet set med
nutidens øjne og ind i fremtidens univers.
Sommerspillet tager som bogen udgangspunkt hos Ahlefelderne på Søgård Slot. Men
det bliver rigtig spændende
og en forunderlig rejse ind i
mystikkens verden med hekse, trolde, magi og mystik.
Kampen om den udkårne,

forheksede og fortryllende
kugler i geværet.
Som optakt til sommerspillet
kan man spørge:
Vidste du, der har boet en
heks ved Søgård Sø?
-Vidste du, at grev Ahlefeldt
på Søgård Slot havde besøg
af ”ham hvis navn ikke må
nævnes” – ham med et rødt
ar i panden?
-Vidste du, at der er støbt
fortryllede lykkekug-ler på
en høj i nærheden af Kliplev,
og at der skulle bruges dødningehoveder hentet på det
nærliggende rettersted?

smykke fra paven i Rom reddede en smuk ung pige fra
døden under et opgør på
Søgård Slot?
Måske ikke - men det og meget mere bliver der kastet yderligere lys over i Sten Kruse og
Dorthe Fjeldgaards elegante
dramatisering og Kim Asmussens instruktion af jubilæumsårets sommerspil.
Sommerspillet går over scenen
syv gange:
Fredag d. 22. juni kl. 19.30.
Søndag d. 24. juni kl. 15.00
og kl. 19.00.
Tirsdag d. 26. juni kl. 19.30.
Onsdag d. 27. juni kl. 19.30.
Torsdag d. 28. juni kl. 19.30.

-Vidste du, at et kostbart

Reception og
jubilæumsfest på
Det LilleTeater
Tirsdag d. 17. april fra kl.
16.00 vil der være 40 års jubilæumsreception på Det Lille
Teater i Ladegårdsskov.
Alle sejl er sat til på denne
store festdag og alle med lyst
til at aflægge besøg skal være
hjertelig velkommen på te-

ateret i Ladegårdsskov.
-Vi glæder os naturligvis til
at byde velkommen og byde
på div. forfriskninger til vore
jubilæumsgæster.
Vores gæster vil denne dag
kunne opleve vore lokaliteter,

få en snak med skuespillerne, folkene bag scenen og
de mange frivillige siger Ole
Gaul Nilum.

Jubilæum
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Agrosami Rinkenæs
i Rinkenæs kan
næsten
alt. alt.
HosHos
Agrosam
kandudufåfå
næsten
Vi forhandler foder & artikler til Hunde-Katte-Fugle-GnavereFår-Høns-Grise-Heste & Vildt.
Hvad vi ikke har på hylderne kan vi som regel skaffe hjem på kort tid.
I Agrosam bytter vi gerne med et smil og selvfølgelig har vi
Smagsgaranti.
Vi har foruden Rigtig serien, følgende mærker af katte & hundefoder
på hylderne: Royal Canin-Eukanuba-Proplan-Techni-calNutra Nuggets-Henne Pet
Her hos os må man gerne tage sin hund med, vi ligger altid inde med en
lækkerbisken. Vi glæder os til vi ses i AGROSAM

Vi Ved
du kan

AGROSAM

www.agrosam.dk
Åbningstider i Agrosam: mandag til fredag 10.00 – 17.30 samt lørdag 9.00 til 13.00

74 65 09 49

Musik/Sports bar

Vi ønsker tillykke
med jubilæet

Ulsnæscentret

Tlf. 74 65 33 65
HUSK - tjek alle aktiviteter på:

www.centerpubgraasten.dk

Tillykke med jeres Jubilæum

Tillykke med jubilæet

Det opleves bedst
med briller og linser
fra

Kuglestøberen

Årets sommerspil 2012

efter
Bente Löwe
Christiansens
fortælling

kr.

298,Gråsten BoGhandel
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@bogpost.dk

ønsker “Det Lille Teater”
tillykke med 40 års jubilæet

Tillykke med
40 års jubilæet
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch
Golf Pay & Play

BENNIKSGAARD BED’INN

Det Lille Teater
i Gråsten

Bent Christensen

Sejrsvej 108 – 6300 Gråsten – Tlf.: 7465 3222 – Mobil. 2260 4020 - Fax.: 7465 4888

74 65 09 49

Vi vil gerne slå det fast,
at vi ønsker

’r
Det er os der klæ

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Har du hund eller kat?
Spar penge ved at købe foder på web-shop discount nethandel
Nemt, hurtigt og sikker levering til døren
uden ekstra omkostninger
Vi har et ekstra interessant tilbud
til storkøbere, som køber
¼, ½ og 1/1 paller
Tlf. 2970 6300
WWW.Danishpetfood.dk

Hunde-og katteforder discont nethandel

Jubilæum
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Sommerspil om et sønderjysk sagn
udgivelser udkom i 2009
bogen Kuglestøberen.
- At bogen blev til, var et
lykketræf. Jeg havde som
ung hørt flere gamle sagn,
også om Kuglestøberen. Jeg
tænkte ofte over, var det kun
overleveringer, eller var de
nedskrevet, og hvor fandtes
de?

Bente Löwe Christiansen som heksen i egen fortolkning af
Kuglestøberen.

Når Kuglestøberen går
over scenen, er der
tale om en historisk uropførelse af et gammelt
slesvigsk
folkesagn
reddet på kanten af
glemslen, genfortolket
af Bente Löwe Christiansen fra Egernsund.

Bente Löwe Christiansen har
en stor passion for sønderjyske sagn, historier og
fortællinger.
Flere af disse fortællinger
er udgivet i bogform. Bl.a
Krøllerier på kendte stier, og
sidst bogen ” Klap gællerne i
Tinnitus”. Imellem disse to

Tillykke

Jeg ledte overalt i håb om at
finde noget på skrift, men
min søgen var forgæves.
I min frustration ledte jeg
i mine private samlinger af
gamle bøger, og faldt over en
slidt bog af Fredrik Fischer fra
1861 med snørklet og gotisk
skrift.
Jeg havde ikke meget mod på
at gå i gang, grundet skriften.
Bogen fangede alligevel min
interesse, da jeg læste ordene
”Slesviske Folkesagn”.

Det Lille Teater har i den grad
forstået at bruge mulighederne. Det Lille Teater er et
teater, der vil noget med deres
teater, som er åbent over for
nye folk og nye idéer og som
gang på gang giver sig i kast
med nye, spændende og udfordrende opgaver – og oftest
slipper rigtig godt fra det.
Det Lille Teater laver hvert år
et stort sommerspil og formår

Jeg fik bearbejdet indhold-et,
og fortolket teksten, og fik sat
en bog op, der blev udgivet
i 2009.
Jeg må sige, jeg er utrolig
stolt over bogen i dag. Den
er med til at bevare den gamle
fortælling.
Selv om glæden over bogen

Tillykke med jubilæet
på den måde også at
tiltrække nye folk i alle aldre.
Revyen er kendt som egnens
suverænt sjoveste og den med
mest bid! Der er både en aktiv
ungdomsgruppe og en aktiv
’grå guld-gruppe’. Et teater
hvor man tit skal bestille billetter i god tid for ikke at blive
mødt af den røde lampe og
hvor aktive såvel som publikum kommer til - også langt
udenfor kommunegrænsen.

For et amatørteater er det altafgørende, at man har sit eget
sted med en scene og dertilhørende faciliteter i form af
publikumsfoyer, kostumelager, værksted mv. Har man
det, er der gode muligheder
for at blomstre og blive et aktivt kulturelt samlingssted for
hele lokalsamfundet.

Det viste sig hurtigt efter
lidt læsning, at jeg sad med
en gave, som var sendt fra
himlen.
En guldgruppe af de store
fyldt med fortælling og sagn,
deriblandt også Kuglestøberen fra 1400-tallet.
Jeg læste som besat til den lyse
morgen, jeg kunne bare ikke
slippe bogen.
Jo det var det fantastiske sagn
og præcis den fortælling, jeg
søgte.

Kort sagt et levende teater
som er en kæmpe gevinst for
det lokale kulturliv og som
fuldt ud forstår at udnytte
de muligheder, der ligger i at
have sit helt eget teaterhus til
stor glæde for både aktive og
publikum.
Et stort tillykke til Det Lille
Teater med de første 40 år,
men et mindst lige så stort
tillykke til Gråsten by og Sønderborg Kommune med, at I
er så heldige at have et sted
som Det lille Teater.

Kristian Hald Jensen
Generalsekretær
DATS – landsforeningen for
dramatisk virksomhed

var stor, var glæden endnu
større, da jeg fik en henvendelse fra Det Lille Teater
i Gråsten. Teateret havde et
ønske om at omskrive sagnet
og fortællingen til et teaterstykke og sommerspil.
Jeg føler virkelig at det er en
stor ære for mig, at bogen
og min fortolkning af Kuglestøberen nu opføres som
teaterstykke med Danmarkspremiere i Gråsten. Bedre
bliver det ikke, siger Bente.
Mens der øves på stykket,
følger jeg med på sidelinjen.
Jeg blander mig ikke, men er
spændt på resultatet, som jeg
allerede nu kan love, vil blive
en god oplevelse.
Det skal ingen hemmelighed
være, jeg vil selv, sidde på
første række til premieren,
og måske knibe mig lidt i armen siger Bente Löwe Chris-

Jeg brænder selv for alt, hvad
der smager af kultur. Alt det,
der gør, at vi lige løfter hovedet op og kigger os omkring og
frem og tilbage i tiden. Hvad
har vi gang i, hvorfor gør vi
det vi gør, og skulle vi ikke
hellere gøre noget helt andet? Hvad er det, der binder

Det gamle Slesvigske
Folkesagn med gotisk skrift
fra 1861.

40 års jubilæum
os sammen, og hvor skilles
vore veje? Det er nogle af de
spørgsmål man må stille sig
selv og hinanden og reflektere
over, hvis tilværelsen skal være
meningsfuld og velovervejet.

”Vi er en forening af teatertosser, som har valgt at bruge
en del af vores tid inden
for teaterverdenens mange
spændende muligheder på amatørbasis”. Sådan præsenterer I jer selv på jeres hjemmeside, og hermed har I allerede
fortalt en hel masse om jer
selv. I er en flok ildsjæle, der
brænder så meget for teater,
at I ikke bare vil nøjes med at
gå i teateret. For teater – det
laver vi selv.

tiansen.
Bogen, der er rigt illustreret
med tegninger og fotos, kan
købes hos Gråsten Boghandel, men sælges også i forbindelse med sommerspillet, hvor
der vil være mulighed for at
få bogen signeret.

Og de spørgsmål har I stillet
jer selv her på Det Lille Teater
i nu fyrre år. Og I har givet
alle os andre mulighed for at
være med i jeres diskussioner og overvejelser, når I har
præsenteret dem på de skrå
brædder. I har gjort os rigere
på livet, og meget mere kan
man vist ikke forlange. Det
er godt gået.
For mig at se repræsenterer
i et meget fint og analogt
alternativ til tidens digitale
flimren på alle mulige platforme og sociale medier. I er
mennesker af kød og blod,
der er til stede i samme rum
samtidig. I flimrer ikke, men
kigger hinanden dybt i øjnene
og går på opdagelse i menneskets krinkelkroge.
Jeg håber, at I stadig er her
om fyrre år, for vi har brug
for jer.
Tillykke med første fyrre år.

Stephan Kleinschmidt
Formand for Kulturog Erhvervsudvalget i
Sønderborg Kommune

mer så ofte, at de røde lamper
må lyse gang på gang, kan gå
herfra efter en indholdsrig og
dejlig aften.
Gennem mange år har Det
Lille Teater været så heldig,
at både kommune og det private erhvervsliv aktivt og med
flotte donationer har støttet
op om teatret. En støtte, der
har været og vil være med
til at sikre at vi også i fremtiden er et attraktivt kulturelt
tilbud for hele Sønderborg
Kommune.
Når Det Lille Teater efter 40
spændende år med et væld af
flotte forestillinger kan fejre jubilæum, er det med en
kæmpe optimisme og tro på
fremtiden.
Det skyldes ikke mindst, at
vi har en stor gruppe af engagerede medlemmer, der
på alle planer yder en fantastisk indsats. Dette være
sig skuespillere, både børn
og voksne, instruktører, teknikkere, kostumefolk samt
alle der er med til at vores
teater fungerer i dagligdagen.
Udover at spille teater skal der
bygges om, renoveres, vaskes
gulve og toiletter gøres rene.
Inden hver forestilling skal alt
være i orden, så vores store og
trofaste publikum, der kom-

Ole Gaul Nilum
Formand

Jubilæum
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Rugekasse for musikalsk talent
Christoffer Brodersen
har bogstaveligt talt
trådt sine barnesko
på Det Lille Teater i
Gråsten.
Blot 10 år gammel fik Christoffer sin første rolle som
”splejsen” i forestillingen
”Da Hans blev bange”. Det
var ikke den største rolle, men
gav Christoffer en fornemmelse af at være i rampelyset.
Siden blev det til flere roller,
bl.a. i stykket Ronja Røverdatter. Men Christoffer fik
mere smag for sang og musik.
Det var her Christoffer havde
sit talent, og han blev måske
landets yngste teatermusiker.
Efter 9. klasse på Gråsten Skole
kom Christoffer på efterskole
i Varde. I det selvsamme år
skulle musicalen ”Grease”
opføres, hvor Christoffer fik
hovedrollen som Danny.

Tv. Christoffer Brodersen får en snak om tiden for 22 år siden med Gunnar Brodersen, Formand for Det Lille Teater,
Ole Gaul Nilum og formand for teaterhuset Tage Nielsen.

Hjemme og på gymnasiet
i Sønderborg kaldte skolebøgerne, og mens der blev
læst, drømte Christoffer sig
tilbage på scenen. Men så
længe skulle der ikke gå for i
3. g var der igen en hovedrolle
på skolen i en musical om
Den Franske Revolution.
Efter gymnasiet og efter forskole i Vojens kom Christoffer til musikakademiet i Fredericia, og fik her en tre årig
uddannelse i musik og sang.
Men skolen gør det ikke alene.
Kunsten var efterfølgende at
finde en vej at gå udad. Det
var musical, der trak og det
blev til roller som i Jesus
Christ Superstar, Cyrano,
Be-bop-a-lula og Chess.
Siden 2006 er Christoffer fast
medlem af Basix, der turnerer
Damark rundt og som i marts
gav koncert i Flensborg.

Flygtning 76: Det lille Teater opfører på Rinkenæshus forestillingen
Kalkmaleri d. 29. okt. 1976.
Entreen på kr. 10,- går ubeskåret til Dansk Flygtningehjælp.

Teaterets sønner
Vi har mødt den gamle
Gråstenerdreng, Asger Reher, under en
turné med Ørkenenes
Sønner.
Asger Reher viste allerede
som dreng, hvor han spillede
med i flere skolekomedier på
Gråsten Skole, talent som
skuespiller. Hans åbenlyse
talent så Arne Aabenhus med
det samme, og fik Asger med
til Flensborg, hvor han fik lov
at spille med i flere forestillinger på Det Lille Teater.
Det blev til mange forestillinger i Flensborg, som dog fik
en brat ende, da Asger blev
indkaldt til soldat i Holstebro. Teateret slap han ikke, og
dannede i Holstebro sit eget
amatørteater, under navnet
”Gadespejlet”
I 1975 søgte Asger optagelse
på elevskolen i Århus, hvor

han blev uddannet skuespiller, og blev som færdiguddannet efterfølgende ansat på Det
Kongelige Teater.

i Gråsten tillykke med jubilæet, og held og lykke i årene
frem-over, siger Asger Reher.

Efter 7 år på de skrå brædder
valgte Asger at blive freelance
og blev en fast del af Ørkenens Sønner sammen med
Niels Olsen, Henrik Koefoed
og Søren Pilmark.
For Asger Reher vil Arne
Aabenhus, der døde i 2008
94 år gammel, altid være en
legende og have en ganske
særlig betydning.
- En dag jeg særligt vil tænke
tilbage på, var da Arne fyldte
90 år. Da havde vi samlet
den gamle garde af glade og
garvede amatører fra 60 ernes
Gråsten for at spille stykket ”
I Rum Sø”.
Det var en forrygende oplevelse jeg stadig tænker på med
glæde.
Jeg vil ønske Det Lille Teater

Gamle venner Asger Reher
fra Ørkenens Sønner og
Fini Dyrgaard får en
teatersnak om gamle dage.
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TILSTANDSRAPPORTER

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

Mariane Pedersen, Kystvej
1, Gråsten, tidligere
Felsted, fylder onsdag den
11. april 90 år.
Der er åbent hus fra kl.
9.30. 

GRÅSTEN
Lejligheder til leje
Pr. 1. juni. Ca. 90 m2
med fantastisk udsigt
over slotssøen. To
franske balkoner. Flot og
nyistandsat overalt.

Bronze
Ulrik Bilde fra Gråsten
Billard Club kom hjem
med en bronzemedalje, da
han forleden deltog i landsfinalen i fri carambole,
klasse c i København. 

Pr. 1. maj
Ca. 110 m2. Nyistandsat.

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

HUS UDLEJES I KVÆRS
Nyrenoveret på 120 m2

3500 kr plus lys og varme
Ledig 1. maj. Tre måneders depositum.

VELHOLDT VINKELHUS SÆLGES
STJERNEPARKEN 18, GRÅSTEN
Huset ligger i rolige naturskønne omgivelser, få meter fra skov,
strand, badeland og lystbådehavn. Gode indkøbsmuligheder og kort
til skole og offentlig transport. Huset er opført i gule sten i 1974 med
et boligareal på 121 kvm. på en 955 kvm. grund. Opvarmes med
fjernvarme. God mulighed for udbygning med ekstraværelse
• Carport på 20 kvm. med
tilhørende hobbyrum
• Stort bryggers
• Stort køkken-alrum med nyere
køkken med guldvarme
• Stor vinkelstue med
brændeovn / pejs
• Soveværelse og stort
børneværelse
• Stort badeværelse med
bruse, karbad og gulvvarme
• Gæstetoilet og mindre
gangareal

Lille lejlighed på 46 m , pæn og velholdt,
udlejes fra 1. maj 2012
2

Husleje 2750 kr plus lys og varme

HENVENDELSE TLF. 2044 9897

105 kvm. 3 værelser, Stue. Spisekøkken,
Bryggers. Bad med brus og skabe.

Udsigt til Flensborg fjord mdr. leje 6250,- + forbrug

HENVENDELSE TLF. 2031 9963

Tlf.: 29 49 00 34
Jeg reparerer alle slags hårde hvidevarer
Træffes på telefon fra kl. 7.00

Huset er delvis nyrenoveret og velegnet
for den lille familie få meter fra hundeskov
der byder på mange naturoplevelser

Pris

1.275.000

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

HENVENDELSE 2044 9897

GRÅSTEN BYMIDTE

PARCELHUS RINKENÆS

Hus i Broager

109m2 + garage og have.
Beliggende på lukket vej, nær rekreativt område.
Udlejes pr. 1. Juli evt. før til enlig eller par.
Ingen hus dyr. Husleje 5300,- kr. pr. md.
+ forbrug. Depositum 3 mdr.
Tlf. 74 44 10 73 / 20 14 14 16

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?
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 indbringe. Lav provision ved udlejning.
Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

100412

90 år

Æ Gårne’s
Madehusvej 14

Stort krukkemarked
ange specialkrukker
halv pris

Kæmpe udvalg i

Blomsterfrø

læggekartofler

Hvorfor gi fuld pris for
nye frø til haven, når du
kan få dem ved Æ´Gårne
for halv pris

i mange sorter

Plante
sække
Pr. stk. fra

9

95

maks. 3 stk. pr.
kunde pr. dag

Ekstra flotte
krydderurter

Spang • Sønderborg • www.aegaarne.dk

Stort blomstermarked

Stedmoder, primula, Hyacint, Perlehyacint,
Påskeliljer,MF
7 stk
2 stk

20,-

40,-

fra Italien til udplantning
Mange varianter
5 stk
1 stk

25,- 100,-

Åbningstider
Lørdag, søndag og helligdage 10 -16.00
Hverdage kl. 9 – 17. 30
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

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

Bygningskonstruktør
Sundsnæs 21
Aut. Installatør
Murermester
6300 Gråsten
R.Pedersen
VVS
Tlf. 74 65 18 65
Bygningskonstruktør
og aut. kloakmester

www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

Murermester
og aut. kloakmester

v/ VinduesMester
Peter Veng
Godt håndværk
der er omfattet af

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

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

Benzin- og kiosksalg

Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
Nybygning
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
Belægning
•
Reparationer
og
aut.
kloakmester
Belægning • Reparationer
Vi gennemfører opgaverne
Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision

Egernsund Malerforretning

med seriøsitet og præcision

ndd 1

Vi har fået forhandling af Danske Spil

v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Problemer Padb 25/02/11 9:37 Side 2
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946
28-01-2010 08:49:09

Elektriske problemer?

28-01-2010 08:49:09

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

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

www.lunddal-el.dk

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

Vi passer godt på din bil...
Vi
passer
på din bil...
Vi
passer godt
Plade- og rustarbejde
Serviceeftersyn
Serviceeftersyn
Rep.
af alle person- og
Serviceeftersyn
varebiler
Rep.afafalle
allepersonperson- og
og
Rep.
varebilerog lygtekontrol
Bremsevarebiler
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Autoruder
og stenslag
Aircondition
Autoruder og stenslag
Autoruder og stenslag

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

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

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, udflugter osv.

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

bestil@el-tekniq.nu
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Sejersbæk
Biler
ApS
Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
• 6300
63007465
Telefon
7465 22202
2270
Nederbyvej
Gråsten
Telefon7465
74652220
2220 •• Telefax
Telefax 7465
7465 2270
2270
Telefon

Tlf. 2155 6470
Autoriseret elinstallatør

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Quorp Busser

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk

SVEND AAGE THOMSENS

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

MALERFORRETNING

mobil nr.: 2533 2182

Biltelefon 23 39 10 90

Varnæs • Telefon 74 68 03 23

e-mail: macjoy@bbsyd.dk
H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Kliplev Service Center

tlf. 2323 7337

74 68 74 55

Skovbøl El-Service

DAME- OG HERREFRISØR

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl
6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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
•

Bryllup og portræt
fotografering

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

VinduesMester

Tlf. 74 65 40 60
Bil. 51 26 65 99
Jens T. 21 47 95 90

SG Foto Gråsten

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

S A LO N H EL EN
Va r n æ s Ve s te r ve j 4 a , Va r n æ s
6200 Aabenraa
T l f . 74 6 8 0 0 8 6

Køb og salg af nye og brugte biler

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

Autoriseret elinstallatør

E’ Handymand fra Ketting

AUTO
REPARATIONER
• Serviceeftersyn • Syn
Gisselmann
• Motortest
• Rust
Kongevej 85
• Bremser
• Trafikskader m.m. 6300
Gråsten
• Dæk
• Opel Service
74
65
01 70
Ruder
•

TV-inspektion

•

Spuleservice

•

Aut. kloakmester

Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

Køl – Frost Varmepumper
FRI-KØL

aut.kølefirma
v/Dion Jensen
dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Tlf. 74 48 90 30

www.frankthomsenaps.dk

FELSTED
FORSAMLINGSHUS
Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Tlf.: 7468 6066
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Tove Hansen hjalp til på
børnehjem i Honduras

Grænseforeningen Sønderborg
holder ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00
på Idrætshøjskolen, Sønderborg

Af Gunnar Hattesen

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 10.april.
Foreningens hæderspris uddeles.
Efter generalforsamlingen - under kaffen - taler
konsulent i Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Lisbet Mikkelsen Buhl over emnet “Flere sprog
i en hjerne - om sprogene i Sydslesvig”

Tove Hansen fra
Rinkenæs er netop
hjemkommet fra et
fire ugers spændende
ophold i Honduras i
Mellemamerika.
Under opholdet arbejdede
hun på et børnehjem og
deltog i et gadebørnsprojekt
for at få et indryk af det
fattige land.
Jeg arbejdede på børnehjemmet “Emmanuel”,
som ligger oppe i bjergene
ca. 2 timers kørsel syd for
hovedstaden Tegucigalpa.
Hjemmet har lige nu 580
børn i alderen 0 til 18 år,
fortæller Tove Hansen.
Hendes opgave var
primært at være noget for
børnene.
Hverdagen på hjemmet
er nødvendigvis meget
struktureret og stramt.
Personalet og de mange
volontører gør alt hvad de
kan, men 580 børn er rigtigt mange at holde styr på,
lyder det fra Tove Hansen,
som er hjemkommet mættet med indtryk.

Ekstra kærlighed

Børnene har et stort behov
for indimellem at opleve
ekstra kærlighed og nærvær
fra voksne, som vil dem.
Dette mundede ud i samvær omkring symaskinerne
med syning af tasker, forskellige lege i det fri, snobrødsbagning over bål og
ture i bjergene, hvor ikke
mindst det, at holde i hånd
var en væsentlig detalje.
“Har du 10 fingre, kan du
være sikker på at have en
barnehånd i hver”, havde
arrangørerne fortalt, og det
viste sig at passe, så godt
og vel.
Børnene, som alle er
uden forældre, var meget
tillidsfulde, og tog imod alt
og alle med store åbne sorte
øjne, beretter Tove Hansen
og tilføjer, at børnene har
det godt på Emmanuel, og
der gøres et kæmpe arbejde
i forhold til skolegang,
uddannelse og udslusning

Grænseforeningen Sønderborg

Historisk Forening for
Gråsten By og Egn

GENERAL
FORSAMLING

TIRSDAG DEN 17. APRIL 2012 KL. 19.30
i ”E Arnstej”, Ravnsbjergvej 8, Gråsten
Tove Hansen sammen med hjemløse børn på et børnehjem i Honduras.
til det barske liv uden for
Emmanuels grænser.
Børnehjemmet er en privat institution uden nogen
form for statslig støtte.
De væsentligste indtægter
får Emmanuel gennem
de baptistiske og de metodistiske kirker i USA,
men også mange danske
organisationer som “Leve
Børn” og private støtter
børnehjemmet dels gennem
bidrag og adoptioner, dels
gennem volontør arbejde i
kortere eller længere tid.

F.eks. var et nygift dansk
par på bryllupsrejse og
besøgte Emmanuel. De
besluttede at blive der, og
i år - 15 år senere - rejser
de så tilbage til Danmark
mange oplevelser og tre
børn rigere, fortæller Tove
Hansen.
Opholdet på Emmanuel
blev en rørende, givtig og
spændende oplevelse, hvor
man kunne glæde sig over,
at der findes et sted, der
rummer plads og omsorg
til alle børn, uanset hvilken

GeneralforsamlinG
i Kværs, Tørsbøl og Snurom Medborgerhus.
mandag den 16. april kl. 19.00

HÅNDBOLDKLUBBEN

GRÅSTEN

HK Egene indbyder til

Generalforsamling
mandag den 30. april 2012 kl. 19.00
i Ahlmannsparken
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse og 1 suppleanter som anført i § 11
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt
Hilsen
HK Egene

HÅNDBOLDKLUBBEN

GRÅSTEN

baggrund de kommer med,
fortæller Tove Hansen. 

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

Så er det igen tid til at

HARLEY SÆSONEN
STARTER
Harley Club Syd har igen i år valgt at starte
deres sæson i UlsnæsCentret i Gråsten

Lørdag den 14. april
Program:
Kl. 12.00-15.00 Spiller Soupsteak & Ice
Kl. 12.00-13.00 Ankommer Harleyer til Centret
Kl. 13.00 Kører de en rundtur
Kl. ca. 13.45 kommer de tilbage igen til Centret
Hvis vejret er godt regner vi med ca. 70-100 Harleyer
Der er salg af pølser, øl og vand
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Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

TILLYKKE

WWW.KVAERS-KRO.DK

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

Hjertelig tak
for opmærksomheden til min 80 års fødselsdag
Jeg havde en fantastisk dag
Hilsen Helga Nissen
Gråsten

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
afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

tusind tak
for al opmærksomhed til Helenas konfirmation
Tak til alle jer der hejste flaget, tak til Gråsten Garden og tak til
familie og venner. I var med til at gøre dagen uforglemmelig.
Venlig hilsen Jens og Heidi Matthiesen

tillykke
nåår lille Günther så blev du
60 år. Det er længe ventet
Tillykke med det
knus fra dine børn ;)

Indbrud
En villa på Hvedemarken
i Rinkenæs har i påsken
været udsat for indbrud.
Indbruddet blev opdaget
sønag aften, da beboerne

kom hjem. Tyven er kommet ind ved at bryde et
vindue op. Det er endnu
ikke opgjort, hvad der er
stjålet. 

Historisk Forening for
Gråsten By og Egn

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

INVITATION
Til alle Røde Kors medlemmer og frivillige
i hele Sønderborg Kommune
Mød Susanne Larsen, præsident for Røde Kors,
lørdag den 21. april 2012
på Gråsten Landbrugsskole
Arrangementet som er gratis, starter kl. 13.00
hvor Susanne vil besvare spørgsmål og fortælle
om Røde Kors værdier og aktuelle emner om
det at gøre en forskel – også i Danmark
Der afsluttes med fælles kaffebord kl. ca. 15.00
Vi håber, at alle som har mulighed for det, vil benytte sig
af lejligheden til at møde vor præsident Susanne Larsen
Tilmelding til telefon 21241695,
mail ttbrink@live.dk med navn og telefon eller
til jeres aktivitetsleder senest den 14. april

GRAASTEN
SKYTTEFORENING
VANDTÅRNSVEJ 3, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 7465 2232 / 2166 9599

iindkalder hermed til

tak
for de mange hilsner, gaver og opmærksomhed
ved vores sølvbryllupsdag
Speciel stor tak til venner og naboer for den flotte krans
Bjarne og Ulla Bohsen
egernsund

Kære Keld/
far/bedstefar
Rigtig hjertelig tillykke med
fødselsdagen
Vi håber du får en
god og dejlig dag
Kærlig hilsen Alma, Ditte, Morten,
Jakob, Stine, Fie, rasmus og Lone

Ordinær
generalforsamling

JUBILÆUM
1972-2012
40 år med teater

Det lille Teater, Gråsten
har

på skydebanen, Ravnsbjergvej 4, Gråsten

40 ÅRS JUBILÆUM
den 17. april 2012

Dagsorden iflg. vedtægterne

I den anledning indbydes til

Udendørssæsonen på 50 m

RECEPTION

Tirsdag den 24. april kl. 19.30

begynder torsdag den 19. april
kl. 18.30
og derefter hver torsdag kl. 18.30

Tirsdag den 17. april fra kl. 16.00
på Det lille Teater
Ladegårdskov 14 Gråsten

WWW.GRAASTEN-SKYTTEFORENING.DK

Gudstjenester
Broager Kirke

Søndag den 15. april kl. 10.30 ved Karin Kofod

Felsted Kirke

Søndag den 15. april kl. 10.00
Konfirmation Kirkekaffe ved Oliver Karst

Egernsund Kirke

Søndag den 15. april Ingen gudstjeneste

Rinkenæs Kirke

Nybøl Kirke

Ullerup Kirke

Søndag den 15. april kl. 10.30
i Rinkenæs Korskirken ved Marianne Østergård

Søndag den 15. april kl. 14.00 ved Kingo

Søndag den 15. april kl. 10.00 ved Kingo

Kliplev Kirke

Søndag den 15. april kl. 19.30
Forårskoncert med Sønderjysk Pigekor, under
ledelse af Mette Rasmussen. Entré 50 kr.

Vester Sottrup

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)

Søndag den 15. april kl. 10.30 ved Eva Wiwe Løbner

Varnæs Kirke

Søndag den 15. april kl. kl. 10.00 ved Povl Callesen

Søndag den 15. april kl. 10.00 Holbøl
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Dronning Margrethe på
sommerophold i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Regentparret vil traditionen tro opholde sig
nogle uger på Gråsten
Slot.
Tirsdag den 10. juli er
der residensforlæggelse,
når Dronning Margrethe
og Prins Henrik ankommer med kongeskibet
Dannebrog til Aabenraa kl.
10.00 for at tage på sommerophold på Gråsten Slot.
Også i år vil Dronningen
samle en stor del af familien på det hvide slot. Således
vil børn, svigerbørn og
børnebørn lægge vejen forbi
Gråsten, ligesom Prinsesse
Benedikte har meldt sin
ankomst.

Hjertelig tak
For venlig deltagelse ved vores far og morfar
Peter Callesens
død og bisættelse
TAK for blomster og venlige ord
TAK til præst Jan Unold for den personlige tale
TAK til bedemand Steffen Jensen for din omsorgsfuldhed
TAK til Plejepersonalet på Dalsmark Plejecenter
for kærlig omsorg og pleje

Dronning Margrethe og
Prins Henrik vil den 10.
juli ankomme til Torvet i
Gråsten ved 10.30-tiden,
hvor Sønderborg Byråd og
hundredvis af mennesker
vil byde Regentparret velkommen til slotsbyen.
Dronningen og Prinsen
bliver i Gråsten til
slutningen af juli, hvor
Regentparret fortsætter sommerferien på
Chateau Cayx i Cahors i
Sydfrankrig. 

På familiens vegne
Lone og Anette

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud
Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Dronning Margrethe
ankommer tirsdag den 10.
juli på Gråsten Torv.

Alt i binderi
Slotsgade 26 Gråsten

Arkivfoto Jimmy Christensen

Foredrag om Alsingergildet
De fleste indbyggere i Søn
derjylland har lagt mærke
til, at der er stor forskel på
dialekterne i landsdelens
forskellige egne. Når man
i Sønderborg-området skal
omtale sig selv, siger man
"æ". "Jeg er ude på øen i
åen" hedder således "æ æ
u å e ø i e å", medens man
omkring Haderslev siger
"a" - og i Vestslesvig sondrer man ikke mellem "en"
eller "et", men bruger "en" f.
eks. "en hus" om det hele.
Men der er endnu flere
forskelle mellem de sønderjyske dialekter, og i en
verden, der er præget af stor

Dødsfald
Finn Høgsbro, Gram, er
død, 79 år. 

mobilitet blandt befolkningen, arbejder foreningen
"Alsingergildet" ihærdigt
med at holde ikke blot den
alsiske dialekt, men også
den alsiske kultur, levende.
Foreningen er oprettet
den 19. maj 1946 af en
kreds af alsinger med
bl.a. hjemstavnsdigteren
Martin N. Hansen. Gildets
væsentligste formål er at
fastholde brugen af den
alsiske dialekt. Siden oprettelsen har gildet arbejdet
med udgivelse af en alsisk
ordsamling, hvilket skete i
2002.
I følge gildets love, gildeskråen, skal Alsingergildet
bestå af op til 12 indfødte
alsingere og af 7 bisiddere,
som ikke behøver at være
født på Als.

Tirsdag den 17. april
2012 kl. 19.30 har Søn
derborg-kredsen af
Historisk Samfund for
Sønderjylland formået at få
Alsingergildets oldermand,
Hans Jørgen Clausen
fra Augustenborg, til at

Rabøl Jørgensens
Begravelsesforretning

fortælle om Alsingergildets
virke, om dialekternes
fremtid og om Martin N.
Hansens betydning for det
alsiske.
Foredraget finder sted på
Sønderborghus, og alle er
velkomne. 

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Svend Hedegaard
Bedemand

26 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede
26 spillere til sin klubaften
forleden. Harald Jørgensen,
Gråsten, besatte 1. pladsen med 2322 point. 2.
pladsen gik til Flemming
Marschall, Egernsund,
med 1738 point, mens
Orla Rodenberg, Padborg,
tog 3. pladsen med 1650
point. John D. Hansen,
Alnor, besatte 4. pladsen
med 1610 point. 5. pladsen

Ring 74 65 17 48

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Min sidste vilje
“Min sidste vilje” er et rådgivende dokument,
hvor du kan nedskrive tanker og
ønsker for din egen begravelse

gik til Werner Clausen,
Felsted, med 1568 point.
6. pladsen gik til Jürgen
Krüger, Sønderborg, med
1526 point.
Næste klubaften er
onsdag den 18. april kl.
19.00 i Ahlmannsparkens
cafeteria. 

Værdifuld information for dine nærmeste

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten
Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Gratis opbevaring af Min sidste vilje

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
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Broager

Kunstner udstiller i Sydbank

Broagerlands Ungdomsog Idrætsforening

Kunstneren Lissi Scheel
Jacobsen ses her sammen med
Louise Viereck Vestergaard,
Sydbank Broager, i færd med
at hænge billeder op.

TRADITIONELT STARTER BUI-MOTION
NYE HOLD OP EFTER PÅSKE
Kom og vær med til den mest effektive motionsform.
Anbefalingerne fra de kloge siger, at vi skal motionere
mindst 30 minutter om dagen for en sund livsstil.

Foto Jimmy Christensen

Lær at løbe/powerwalke - og dyrk
motion sammen med os andre.

Powerwalk:
Hold tilpasset de enkeltes behov.

Løb:
Hold på forskellige niveauer. Afhængig af behov
og tilslutning regner vi med følgende hold:

A. Begynderhold: du har aldrig løbet før
B. Genstarthold: du har løbet før, men har
svært ved at løbe mere end 3-5 km

C. Øvet: du kan løbe 5-8 km og
vil komme videre derfra

D. Trænet: du kan løbe 10-15 km
og har ambitioner for mere
Alle hold træner søndage kl 10.00 fra
Broager Idrætscenter, Nejsmøllevej og onsdag
kl. 18.00 fra Broagerhallen, Vestergade

Opstart: søndag den 22. april, kl 10.00

Af Gunnar Hattesen

Billeder af kunstneren Lissi
Scheel Jacobsen fra Dybbøl

kan for tiden ses i Sydbanks
lokaler i Broager.
- Hver dag oplever jeg
nye situationer, blot ved at

åbne øjnene og se, hvad der
sker omkring mig. Ting
som giver mig inspiration.
De kan være komplicerede

eller mere enkle i deres
fremtoning, men ved at
bearbejde disse indtryk
formes billeder i mit indre.
Det kan være en svær proces, men giver glæde og ro,
siger Lissi Scheel Jacobsen,
der har udstillet siden 1980
på censurerede udstillinger,
forretninger, banker og
firmaer. 

Holdene ledes af DGI-uddannede trænere.
Deltagelse i hold kræver medlemskab i BUI-motion,
som koster 130 kr årligt, men du kan prøve et
par gange først, inden du få et girokort.
Tilmelding på www.bui-motion.dk eller
ring/sms til formand Andreas Aupke 3058 0530
for mere information.

Forårsfest er
aflyst
Af Gunnar Hattesen

      
    
   

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

61 60 08 08




Forårsfesten lørdag den 21.
april i Broager Hallen er
aflyst. Det skyldes for få
tilmeldinger.
- Desværre må arrangørerne meddele, at forårsfesten er aflyst. Vi er meget
kede af dette, specielt for
dem der allerede har købt

billetter, fortæller halbestyrer Helle Nielsen.
Alle solgte billetter
bliver refunderet i Broager
Sparekassens afdelinger.
Forårsfesten var arrangeret af Broager Hallen i
samarbejde med Broager
Frivillige Brandværn &
Orkester og havde til
formål at skaffe penge til en
ny hal 2. 

ÅBNINGSTIDER

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

Mandag den 16. april kl. 19.00
i Egernsund ny skole

BROAGER BILSYN

V/ Christian Jørgensen
Ramsherred 3 ∙ 6310 Broager
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk

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

HUSK Vi er også motorkontor!

RAVNS MALERFIRMA

Tlf. 40 74 27 24

– alt malerarbejde udføres
– vi giver 20% på maling
i butikken
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag
Lørdag

Egernsund Lotto

14.30-16.30
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER

Fremgang i
Røde Kors
Af Gunnar Hattesen

På generalforsamlingen
i Røde Kors i Broager
gennemgik formanden
Inger Prüsse årets resultater. Genbrugsbutikken
havde en fremgang i
omsætningen på 30.000
kr: Omsætningen blev
på 175.850 kr. Det er
et fint resultat takket
være dygtige frivillige i
butikken. Til gengæld gav
landsindsamlingen 4.000
kr. mindre end sidste år,
først og fremmest fordi der
manglede indsamlere. Det

Dødsfald

Ellen Petrea Kammann,
Engvej 13, Egernsund, er
død, 76 år.
Hun var født og opvokset
i Egernsund og den yngste
i en børneflok på 11. Ellen
Petrea Kammann blev gift
Aut.
Kloakmester og Anlægsstruktør
Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
med Johannes, som hun
Søren Hansen ApS
Egernsund
mødte til bal på en kro i
Søren Hansen ApS
Egernsund
Vemmingbund.
24 43 97 62
De byggede hus på
Engvej 13, og sammen fik
Aut. Kloakmester
Anlægsstruktør
de sønnen Ivan.
Aut. Kloakmester.
Anlægsstruktør.
Tv-inspektion
Belægningsarbejde
Hun havde et virksomt
Separering regn / spildevand
Jordarbejde
Nyt anlæg / Reparationer
Fundamenter / Betonarbejde
liv, hvor hun i mere end 25
Tv-inspektion
Belægningsarbejde
Kortstrømpeforringer/pointliner
Asfalt reparationer
Separering
regn/spildevand
Jordarbejdeår arbejdede på teglværket
Rotte
Stop Propper
Snerydning

24 43 97 62

Omfangsdræn
Nyt anlæg /Reparationer

Kørsel minigraver, rendegraver
Fundamenter /Betonarbejde

Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Asfalt reparationer
Snerydning
Kørsel minigraver, rendegraver.

er bekymrende, da det var
det samme over hele landet.
Ungdommens Røde
Kors havde en tur til
Sommerland Syd med 23
børn, og der vil også blive
en tur i år.
6 familier fik julepakker
til en værdi á 900 kr., og
Super Best skænkede 18
gavekort á 700 kr.
Der var genvalg til formand Inger prüsse og til
kasserer Ulla Abrahamsen.
Næstformand er Gunnar
Andsager, sekretær Jette
Jönsson og besøgsleder Else
Schmidt. 

Grønland. Hun dekorerede
blandt andet urtepotter
med blomster.
Efter et langt arbejdsliv
gik hun på efterløn.
Fritiden blev brugt på bankospil, og så elskede hun at
cykle. Hun var også meget
glad for de tre børnebørn,
og de var glade for hende.
Hun mistede sin mand
i 1985, da han var 51 år.
Hun efterlader sig sønnen
Ivan i Vester Sottrup,
to børnebørn i Aarhus
og et barnebarn i Vester
Sottrup. 
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Nakke
filet

Palo Alto
fra Chile
6 fl.
Spar
220.70

Pr. ½ kg

Under ½ pris

Hakket
oksekød

Riberhus
Ost

95
19
3-4%

00
199
Endagstilbud
April

Flere
varianter

Fast pris

Ca. 800 gr.

Broager

MANDAG

5000

5500

Koteletter

Tulip pålækker

Mallorca
kartofler

Morgen æg

TIRSDAG

00
10
Tingleff

Harmonie
mælk

Vac.

12.00

10 stk.

ONSDAG

Flere
varianter

Pr. ½ kg.

5.00

Pr stk.

Agurk icebergsalat
samt 450 gr. tomater

95
4

TORSDAG
Franskbrød

95
99

Vej selv slik

B A G E R A F D E L I N G E N

D E L I K

Grovboller

Fiskefilet

4 stk.

3 stk.

00
12
Speltbrød

00
20
SuperBrugsen Broager

LØRDAG
Kærgården
325 g

Max 4 stk. pr. kunde

A T E S S E N

00
25

Stjerne
kaster

8.95

100 gr.

Pr. ltr.

00
5

12.00

FREDAG
Flere
varianter

3 x 500 gr.

20.00

00
22

10.00

Først
til
mølle
Store byttedag med fodboldkort
Fredag den 20. april
kl. 16.00-17.00 i Caféen
Select bold til de 30 første.
Billet købes i
Kundeservice
Kr.

20.00

Tilbudene gælder til og med lørdag den 14. april 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

tlf. 73441500
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Broager Sparekasse i god gænge

Formand for Broager Sparekasse Peter Johannswen

Direktør Lars Christensen
Af Gunnar Hattesen

Broager Sparekasse er blevet bedre til at tjene penge.
Både formanden for
Broager Sparekasse, Peter
Johannsen, og direktør Lars

Christensen, glædede sig på
garantmødet over, at den
lokale sparekasse kom ud
af 2011 med et overskud
på 5,9 millioner kroner før
skat.
Det er en klar forbedring

i forhold til 2010, hvor
overskudet kun blev på
300.000 kroner.
Direktør Lars Christensen
betegnede resultatet som
tilfredsstilende, og han
satser på et markant bedre

resultat i år, hvor målet er
et overskud på 12 millioner
kroner. 

60 år
Lærer Jytte van Gaever,
Sletmarken 14, Broager,
fyldte tirsdag den 10. april
60 år. 

læserbrev

Post Danmark
svigter
Tak til Post Danmark,
fordi vi af og til får post her
på Møllegården, hvor der er
20 lejligheder.
Som regel får vi ingen,
men når posten endelig
kommer, kan breve og aviser med videre dårligt være
i brevkassen.
Man har mere end blot en
fornemmelse af, at posten
bliver "gemt", så postbudet
slipper for at komme forbi
hver dag.
Ønsker man at stille
spørgsmål eller klage, ringer
man på et bestemt nummer
og får en medarbejder i
Langtbortistan.
Da jeg gjorde det

forleden og bad om at
måtte tale med Sønderborg
Postkontor, gik der syv
lange og syv brede - uden
resultat.
Damen fortalte mig så, at
"de tager ikke telefonen i
Sønderborg". Men de har jo
travlt med at være ude hos
folk for at fortælle dem, at
"nu skal de altså sætte deres
brevkasser ud til vejen".
Kan hænde, at de tillige er
ude at pille nogle af de røde
postkasser ned, som de har
bebudet at ville gøre.
Flemming Nielsen
Møllegården,
Egernsund

Klubmester i
Skelde

Skelde Gymnastikforening
har haft sæsonafslutning i
skatspil.
Preben Jensen blev klubmester med 2201 point.
2. pladsen blev besat af
I. V. Hansen med 2110
point, mens 3. pladsen gik

til Tage B. Jørgensen med
2048 point.
Nr. 4 blev Arne Hansen
med 1902 point, mens
Herbert Jürgensen besatte 5. pladsen med 1581
point. 

Broager Lokalbestyrelse

FAMILIEFISKETUR UGE SØ MULIGHED FOR MINIGOLF.
28. APRIL startende kl. 8.30 med information ved Uge Lystﬁskeri, Åbenråvej 95
Uge 6360 Tinglev – se mere under Uge lystﬁskeri- og camping. Der er planlagt
ﬁskeri ved søerne med start fra kl. 9.00. I er naturligvis velkomne til også at
tilmelde børn- og/eller børnebørn. Fiskeri med stang indtil 3 timer. Fiskeriet kan
evt. kombineres med minigolf. Afslutning fra kl. ca. 11.30 i telt med grillpølser.
Priser:
Voksne: Fiskeri 3 timer med én stang, afslutning med 2 pølser kr. 80,00.
Minigolf 3 timer, afslutning med 2 pølser kr. 35,00.
Børn 6-13 år: Fiskeri 3 timer med én stand, afslutning med 2 pølser kr. 40,00.
Nødvendig VOKSENLEDSAGELSE SØRGER DU/I SELV FOR.
Børn under 6 år: Gratis. SKAL VÆRE UNDER KONSTANT
VOKSENLEDSAGELSE.
Fiskestænger: Kan i begrænset omfang lejes til kr. 25,00 pr. stang. Ønske om leje
skal oplyses ved tilmelding. Evt. ﬁskegrej kan købes i butikken. Tilmelding fra
torsdag kl. 8.00 til ÆBELØ tlf. 7444 2139, hvortil der også kan stilles opklarende
spørgsmål. Seneste frist den 24. april.
Turen i ”Dronning Ingrids Slotshave” er ændret fra
den 21. maj til den 4. juni. Tilmelding senere.
Annoncen er støttet af:
Gråsten | Sundsnæs 4
Telefon 7460 8351
Rødekro | Brunde Øst 14
Telefon 7460 8354

Støt vore sponsorer – de støtter os.
Næste annonce forventes uge 17 her i Gråsten avis.

Lundtoft

Foredrag Hærværk

En god snak

Lokalhistorisk Forening
for Kliplev Sogn får tirsdag
den 17. april kl. 14.00 på
forsamlingsgården besøg af
Arlette Andersen, der er een
af de sidste overlevende fra
KZ-lejren Auschwitz. 

Beboerne på en ejendom på
Strandgade i Felsted Skov
vågnede natten til onsdag
ved lyden af en rude, der
blev knust.
Det var dog ikke et forsøg

Genvalg
Charles Kock fra Søgård fik forleden en god snak med Ruth
Brik Christensen, der ledede det danske soldaterhjem i
Afghanistan. Charles Kock kom tit hen på Soldaterhjem for
at få en kop kaffe og en snak med den 58-årige reservemor for
de danske soldater.
Foto Fuzzy Mikmak

Skærtorsdag blev i
Kliplev Kirke viet Tanja
Ruwald Olesen, dater af
Lise og Gerd Hansen,
Kliplev, og Thomas
Lohmann Olesen, søn af
Hanne og Bent Olesen,
Overby. Bryllupsfesten
blev holdt i Kliplev
Forsamlingsgaard. 

• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR

på indbrud. Nogen havde
kastet med sten mod huset.
Om det blot var drengestreger eller om gerningsmanden havde set sig gal på
beboerne vides ikke. 

Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332

Forårsafslutning

Sommergymnastik

Inst.: Mads Tagesen, Christian Deichgraeber
& Malthe Ebbesen
Start: Fredag den 13. april
Slut: Uge 25
Pris: 250,00 kr. (inkl. T-shirt)

Drenge og piger
fra 14-18 år
Onsdag i springcentret
på Sundeved Efterskole
fra kl.17.30-19.30

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

Musik Harlekin
Frokost som Hans Jørgen stå for

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Fredag i springcentret
på Sundeved Efterskole
fra kl.16.00-18.00

Spartel - Sigma Maling - Grunder - Vævlim
Træbeskyttelse Fugemasse - Tape
Filt - Glasvæv - Pensler
Tonemaskine

i Felsted Forsamlingslokale
Tirsdag den 24. april kl 12.00

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Drenge og piger
fra 10-14 år

Malerafdeling

Felsted - Bovrup - Varnæs

AUT. KLOAKMESTER

Start uge 15

Den lille

Pensionistforeningen

Bryllup

SØGÅRD MASKINSTATION

KLIPLEV AUTO& TRAKTORSERVICE

Søgård & Omegns Tennis
klub har konstitueret sig
med Jes Schramm som
formand, Elke Hansen som
kasserer, Preben König som
træner og Conny Wolff
som sekretær. 

Instr.: Kristian Franker Holm
og Steffan Backmann
Start: Onsdag den 11. april
Slut: Uge 25
Pris: 250,00 kr.
(inkl. T-shirt)

Pris 125,- kr
Husk tilmelding til Inge tlf 74685644
senest den 15 april
Kliplev Søndergade 10, Kliplev ∙ 6200 Aabenraa ∙ Tlf. 7468 1300
www-kliplev-lavpris.dk ∙ mail@kliplev-lavpris.dk

Bestyrelsen

www.vbif.dk

Kartofler

Kartofler

DYBFROST

2,5 kilo
Nakke
koteletter

600 - 900 gr.

500 gram

24

95

Naturmælk
Flere varianter

5

00

frit valg

5

Spar 4,95

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

BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

00

POST UDLEVERING
Hverdage 10.00 - 17.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 11. april
til lørdag den 14. april
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10

00

Spar fra 9,95

Løgumkloster
Rugbrød

12

95

Spar 12,00

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Kliplev
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Sundeved

Færgen frygter motorvejen
En kvart million personbiler
om året har hidtil brugt
færgen fra Ballebro til
Hardeshøj, og færgeselskabet sejler med overskud.

Foto Fuzzy Mikmak

Færgen Bitten mellem
Ballebro og Hardeshøj
kan allerede nu mærke,
at mange trafikanter
foretrækker den nye
motorvej fra Kliplev til
Sønderborg fremfor
sø- og smutvejen til
Nordals.

Færgeselskabet håber imidlertid, at bilisterne vender
tilbage og vil foretrække at
spare kilometer i stedet for
at køre stærkt.
Færgens fart er 14 kilometer i timen, og der er
mulighed for at slappe af i
de 10 minutter, turen varer.
På den nye motorvej til

Sønderborg kører der også
mange bilister til Danfoss
i Elsmark. Her er farten
130 kilometer i timen.
Spørgsmålet er, hvad det
kommer til at betyde for
den gamle færgerute.
Den nye motorvej mellem
Kliplev og Sønderborg har
kun været åben i knap to

uger, og har nyhedens interesse. Men for en rejsende,
der kommer fra Haderslev,
er turen med færgen godt
40 kilometer kortere end
turen ad motorvejen. Det
betyder en del i disse tider.
En kvart million personbiler om året har hidtil
brugt færgen, og færgeselskabet sejler med overskud.
Påskedag var der kun personbiler, men til hverdag er
der både lastbiler og traktorer, over 5000 om året, og
det spiller en væsentlig rolle
for økonomien. 

Flere ansatte 54 år på
lederposter
Danish Crown i Blans
har netop ansat 36
kontanthjælp- og dagpengemodstagere på
slagteriet. Det er sket
i et samarbejde med
Jobcenter Sønderborg.
Også fra politisk side er
man godt tilfreds.

Dødsfald
Erling A. Kristensen,
Nybøl, er død, 72 år. 

- Samarbejdet mellem
slagteriet og Jobcenter
Sønderborg er forbilledligt
og fortjener stor ros. Det
er rigtig længe siden vi i
Sønderborg-området har
oplevet et så stort aftræk
på arbejdsmarkedet, og
vi krydser fingre for, at
det snart sker igen, siger
formand for arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg
Kommune, Jens Peter
Thomsen (V). 

Niels Jessens Eftf.

68-årige Viggo
Petersen stoppede
forleden i Badminton
klubben Blans
Sundeved (BBS) efter
54 års aktivt virke.
Han var klubbens formand
i 25 år, og har trænet U11
hold i to omgange. I 12

år ydede han ligeledes
en stor indsats i badmintonudvalget under DGI
Sønderjylland.
Selv spiller han ikke længere badminton, da en af
hans skuldre er slidt efter et
liv som landmand.
BBS er stiftet i 1958
og har omkring 150
medlemmer. 

Mobility
scooter

El-cykler

Stenderup
BILER TIL SALG

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

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

private hjem i Flensborg.
Samlingen blev i 1920
flyttet til Flensborghus. Fra
1959 har den haft til huse
i Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig. Den er først
blevet offentligt tilgængeligt i 2010. De ældste
værker man har, stammer
helt tilbage fra 1500-tallet.
Samlingen benyttes i dag
i mange sammenhænge
både til hyggelæsning og
forskning.
Det var et meget spændende og lærerigt foredrag,
som var meget levende og
inspirerende fortalt. 

Tyveri af
cigaretter
Dagli'Brugsen i Nybøl
blev forleden udsat for et
frækt tyveri af 30 kartoner
cigaretter.
Kl. 19.45 kom tre mænd
med udenlandsk udseende
ind i forretningen. De to
af dem henvendte sig til
ekspedienten og afledte
dermed opmærksomheden
fra den tredje mand.
Mens ekspedienten blev

opholdt et andet sted i
forretningen, gik den
tredje mand om bag kassen, hvor cigaretterne er i
forretningen.
I løbet af ingen tid snuppede han 30 kartoner. Det
svarer til 6.000 cigaretter,
og blot tre minutter efter,
at de tre mænd var kommet, var de forsvundet fra
Dagli'Brugsen igen. 

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

Forårskoncert
med Sønderjysk Pigekor

SALG AF grus, sand,

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

Efter generalforsamlingen i
Lokalhistorisk Forening for
Sundeved holdt cand. mag.
Jan Jessen foredrag om
Den Slesvigske Samling i
Flensborg, som han har det
daglige ansvar for.
Den Slesvigske Samling
består af en meget omfattende bog- og materiale
samling på over 50.000
materialeenheder, der dækker alle forhold omkring
Sønderjylland/Slesvig.
Bogsamlingen blev
sidst i 1800-tallet etableret af rigsdagsmand
Gustav Johannsen i hans

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

Egenes 11, Gråsten

skærver, muldjord og flis
træflis og barkflis

Den slesvigske
samling

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

Søndag den 15. april kl. 19.30
afholdes der koncert i Sottrup Kirke
Det er Sønderjysk Pigekor under ledelse af
Mette Rasmussen, der vil synge foråret ind.
Entré 50 kr
(børn og konfirmander gratis adgang)
Menighedsrådet
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Hørt i byen Stegt flæsk med persillesovs
Tre medlemmer af
Gråsten Boldklub blev
forleden hædret med
DBU Jyllands sølvnål.
Det var Palle Hansen og
Hans Schøning, der er
to af ildsjælene ved det
store ungdomsstævne
"Sønderjyllands Cup"
og ungdomskonsulent
René Svendsen, der har
gjort et stort arbejde
for at få flere unge ind i
klubben.

eller pandestegte rødspættefileter



Foto Jimmy Christensen

Gråsten

Krolf - ny aktivitet
Vi starter med en prøvedag

Torsdag den 12. april kl. 9.30
Kom og prøv om det er noget for dig.
Den officielle indvielse af vores 3 Krolf-baner
i Ahlmannsparken med pomp og pragt

Tirsdag den 17. april kl. 15.00
Det bliver en festdag.
Fremover spiller vi

Af Gunnar Hattesen

Forretningsfører for
Gråsten Andelsboligforening, Jens-Christian
Lund, bebuder sin afgang til årsskiftet, så der
er god tid til at finde en
afløser.
Når han går på pension vil han dyrke sine
fritidsinteresser, som er
rejser, golf og dyrke sin
egen vin.

Planlægningen af
musikarrangementerne i forbindelse med
torvedagene i Gråsten
er i fuld gang.

Prisen på den tidligere
politi- og retsbygning i
Gråsten startede med at
være 7,5 millioner kroner, dernæst 4,95 millioner kroner, men staten
har nu sænket prisen
til 3,9 millioner kroner.
Bygningen bærer præg af
ikke at have været i brug
siden 2008. 

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

Vaskehallen indvies officielt
på fredag, hvor Jesper
Thomsen tilbyder bilvask for
1 krone.

Ejeren af frk. Snedkers
gamle ejendom i Jernbanegade i Gråsten har
søgt Sønderborg Kommune om at indrette
de to butikslokaler til
lejligheder.

De ansatte på Den
Gamle Kro holdt 2.
påskedag en velfortjent
hviledag for at tage på
tur til Helgoland.

78,-

Vaskehal åbner i Ulsnæs

Gråsten Garden drager
sidst i juni på tur til
Bornholm. Under opholdet skal garden bo i
Allinge og give to koncerter på øen.

Dorte og Jørgen Sørensen i Adsbøl fejrede forleden deres guldbryllup
med en fest på Agerskov
Kro, som ejes af Dortes
fætter, Peter Otte.

kr.

www.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

SuperBrugsen i Gråsten
åbner officielt den nye vaskehal fredag den 13. april.

Uddeler Jesper Thomsen
fortæller, at vaskehallen
fungerer som et fuldstændigt lukket system med
recirkuleret vand og uden

spildevandsudledning.
Vaskehallen reducerer forbruget af kommunevand til
under 15 liter pr. bilvask.
- Bilvaskehallen har en
bredde, så den også kan
tage varebiler, fortæller
Jesper Thomsen, som udelukkende har hyret lokale
håndværkere til at opføre
vaskehallen. 

Musik ved torvedage

- Et af indslagene bliver
Åben mikrofon/Scenen er
din. Vi opfordrer alle, som

spiller en eller anden form
for musik, men som ikke
rigtigt er kommet udenfor
øvelokalet til at vise, hvad
de kan og komme og opføre det for offentligheden,
fortæller Allan Venderby
fra Torvedagsudvalget.
Det vil hovedsagligt være

fredag den 3. august musiktalenterne får sceneplads.
Anlæg og scene stiller
Gråsten Handelsstands
forening til rådighed.
Interesserede kan kontakte Allan Venderby på tlf.
61 74 23 65. 

Iver Clausen vandt
vinterskydning
Ældre Sagen i Gråsten
har afsluttet vinterens
aktiviteter på 15 meter
banen.
Der blev skudt i to klasser: Reglementeret og
hyggeklassen.
Nr 1 ved beregnet
gennemsnits resultat for
samtlige skydninger blev:
Reglementeret: Iver
Clausen med 190,0 point

og Iver Clausen med 3,3
blinkere.
Hyggeklassen: Erik
Clausen med 188,2 point

Kontaktperson: Orla Kulby tlf.nr. 74 67 82 76

Kendte mennesker
jeg har mødt
Onsdag den 18. april kl. 14.30 – ca. 16.30
i Ahlmannsparken
kommer forfatter og journalist Poul Erik Thomsen
og fortæller om kendte mennesker, han har mødt
(kongelige, politikere og mange flere).
Pris kr. 50,- inkl. kaffe og kage

IT-café
Åben mandage fra kl. 13.30 – kl. 16.00
i Ahlmannsparken
Har du problemer med din pc, eller mangler du hjælp til
f.eks. NemID, foto eller mail, kik ind i vores IT-café eller
ring i åbningstiden på tlf. nr. 41 11 49 54

KÆMPE FORÅRSSALG
ALT EKSTRA NEDSAT
Kun

3.995,-

511 S1

Ladmål
Totalvægt
Nyttelast
Hjulstr.

og Holger Kuhrt med 2,3
blinkere.
Aktiviteten fortsætter på
50 meter banen tirsdag den
17. april. 

4.595,-

205 S1

Ladmål
Totalvægt
Nyttelast
Hjulstr.

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

Kun

205×122×35 cm.
500 kg. eller 750 kg.
375 kg. eller 625 kg.
13 ”.

260 S1

Ladmål
Totalvægt
Nyttelast
Hjulstr.

:
:
:
:

260×150×30 cm.
750 kg.
530 kg.
10 ”.

INKLUSIV
Flad presenning &
næsehjul med beslag

Kun

19.145,-

God buffet ud af huset

:
:
:
:

INKLUSIV
Flad presenning &
næsehjul med beslag

Fotograf og Fotohandel

Kr.

200×110×32 cm.
500 kg.
390 kg.
13 ”.

Kun

8.995,-

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.
Buffet
Vælg dessert: Æbletærte med cremefraice eller
islagkage. (Sælges kun i hele á 6 pers.)

:
:
:
:

INKLUSIV
Flad presenning &
næsehjul med beslag

Pasfoto på 3 minutter

* Ved laks ekstra kr. 5.00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers.

Tirsdage fra kl. 9.30 – 12.00 og
Torsdage fra kl. 18.30 – 21.00

2018 P3
Ladmål
Totalvægt
Nyttelast
Hjulstr.

:
:
:
:

320×180×35 cm.
2000 kg.
1575 kg.
13 ”.

INKLUSIV
Kip næsehjul &
surringskroge i ladbund

tLf 74 65 92 06
Med forret

Med forret
og dessert

Kr.

Kr.

8750 10750 12250

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

Alle priser er inkl. moms.
Forbehold for fejl og ændringer.

JØRGEN PETERSEN MASKINFORRETNING
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs
6300 Gråsten
74 65 11 74

24

Estate Gråsten - Når din bolig skal sælges!
Direkte ved skoven

Indflytningsklart hus

1- familieshus

1- familieshus

NYHED

Gråsten
Stjernevej 21
Parcelhus med en dejlig
beliggenhed i roligt og
børnevenligt kvarter direkte ved
Gråsten statsskov. Huset fremstår i
meget pæn stand med blandt
andet nye vinduer i 2002.

Pris:
Udb.:

1.490.000 Brt.:
75.000 Nt.:

8.611
7.570

Adsbøl
Sønderborg Landevej 95
Super flot og indflytningsklart hus
med en god boligindretning. Huset
er siden 2005 blevet flot renoveret
med bl.a. 2 badeværelser, køkken,
tag, gasfyr m.m. Et meget flot hus,
vi gerne fremviser.

Sagsnr. 143

140/34

863

1/4

1

1961

Pris:
Udb.:

1.190.000 Brt.:
60.000 Nt.:

6.904
5.972

Sagsnr. 210

174

432

2/3

2

1900

TIL HUSET HØRER DOBBELTGARAGE PÅ 47 M2.

Fantastisk udsigt til Flensborg Fjord

1- familieshus

Veludnyttet boligareal
Rinkenæs
Hvedemarken 121
Pænt parcelhus hvor der er lagt
vægt på, at udnytte boligarealet
maksimalt, hvorfor husets
indretning fremstår lidt
utraditionelt men stadig moderne
og meget funktionelt.

1- familieshus
Pris:
Udb.:

1.450.000 Brt.:
75.000 Nt.:

8.375
7.506

733

1/3

1

1998

ET HUS MED EN UDSIGT DER SKAL OPLEVES!
Pris:
Udb.:

1.995.000 Brt.:
100.000 Nt.:

734

2/4

Velindrettet rødstensvilla

Rinkenæs
Sejrsvej 65
Her får du et solidt hus med rigtig
god plads til familien, for få penge.
Huset fremstår endvidere med en
god indretning, her kan
fremhæves stort køkken, 2 dejlige
stuer og 2 badeværelser.

11.196
9.421

2

Gråsten
Østersøvej 9, st. th
Denne ejerlejlighed ligger direkte
ved vandet. Lejligheden fremstår
yderst charmerende med en
moderne og lys indretning. Her
kan du nyde en fantastisk udsigt i
dejlige og rolige omgivelser.

1973

1- familieshus

Pris:
Udb.:

695.000 Brt.:
35.000 Nt.:

4.325
3.877

Sagsnr. 282

156/7

573

2/3

Direkte ved Strandparken

Alnor
Gl Færgevej 44 B
Dejligt parcelhus i rolige område
ved Alnor Standpark. Huset har en
meget god indretning, hvor der
bl.a. er lagt vægt på, at have store
lyse værelser. Et hus der byder på
god rammer til hele familien.

DU HAR INGEN BOPÆLSPLIGT PÅ DENNE BOLIG.

Sagsnr. 229

203

2

1.295.000 Brt.:
65.000 Nt.:

7.645
7.057

Sagsnr. 418

152

868

1/3

1

1986

Pris:
Udb.:

Billigt hus med garage

Kværs
Nørretoft 27
Solidt hus med eternittag og
naturgasfyr fra 2005. Et billigt hus
på stille villavej, der via stisystem
har kort afstand til gode
sportsfaciliteter skole samt
børneunivers.

1- familieshus

Pris:
Udb.:

610.000 Brt.:
35.000 Nt.:

Sagsnr. 321

98

908

1/2

Villa med mange muligheder

Tørsbøl
Tørsbølgade 66
Her får du mulighed for, at
renovere et hus, så det bliver lige
som du vil have det. Huset ligger i
Tørsbøl, nær flot natur og gode
sportsfaciliteter. Ligeså ligger det
centralt til Sønderborg, Aabenraa
og Flensborg.

3.952
3.527

Pris:
Udb.:

1

390.000 Brt.:
25.000 Nt.:

2.816
2.612

Sagsnr. 421

134

850

1/4

2

1924

1/2

st./3

Pænt hus i roligt kvarter

Egernsund
Æblehaven 7
Pænt rødstenshus, beliggende på
lukket villavej i Egernsund. Huset
fremstår i god stand med et
velindrettet boligareal, som via
tilbygning fra 1986 bl.a. har givet
en stor og rummelig stue.

1964

1- familieshus

1.850.000 Brt.:
95.000 Nt.:

Pris:
Udb.:

1.055.000 Brt.:
55.000 Nt.:

S tat S a u t. e j e n d o m S m æ g l e r & Va l u a r m d e

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
6300@estate.dk
Tlf. 74 65 09 33
www.estate.dk

5.982
5.401

Sagsnr. 404

720

1/3

Meget pænt og velholdt hus

Estate Kjeld Faaborg

2007

1- familieshus

127

Rinkenæs
Stenvej 3
Sælger har løbene renoveret huset,
så det fremstår med meget lidt
spildplads, hvilket giver store lyse
rum. Her kan fremhæves stor stue,
køkken, bryggers, badeværelse og
soveværelse. Til huset høre stor
muret garage på 45 m2.

10.990
9.553

Sagsnr. 290

89

1905

1- familieshus

Pris:
Udb.:

Ejerlejlighed

Sagsnr. 401

120

Alnor
Sundkobbel 42
Drømmer du om et hus der kan
danne rammer om hele familien,
og hvorfra du har en panorama
udsigt til vandet? Her har du huset,
der byder på det hele. Et hus med
en udsigt der giver ro i sjælen.

Idyllisk bolig på havnekajen

Pris:
Udb.:

1/1

1983

1- familieshus

1.150.000 Brt.:
60.000 Nt.:

6.768
5.888

Sagsnr. 384

150

665

1/3

2

1910

Tak fordi
du handler
lokalt

Pa d b o r g - K r u s å - B o v - F r ø s l e v - H o l b ø l - K o l l u n d

Uge 15 11. april 2012 5. årgang

Besættelsen mindet i Padborg
Af Gunnar Hattesen

72 år er gået siden den
tyske besættelsesmagt
invaderede Danmark.
Tidligt om morgenen
den 9. april 1940 blev
tre grænsegendarmer
skudt i Padborg. Det
skete få timer før landet
blev besat.

Sædvanen tro blev begivenheden markeret ved en
højtidelighed, hvor hen ved
60 mennesker var mødt op.
Det var Historisk Forening
for Bov og Holbøl Sogne,
som havde inviteret til
mindehøjtidelighed.
Der blev holdt tale og ned-

lagt tre kranse ved monumentet.
Traditionen tro blev besættelsen også højtideligholdt ved
de to mindesten i Hokkerup,
hvor to danske soldater blev
skudt den 9. april 1940. Her
var det Søgårdlejren, som stod
for kransenedlæggelsen.

Besættelsen af Danmark i
1940 blev markeret ved en
højtidelighed i Padborg.
Foto Fuzzy Mikmak

Tæt ved grænsen i Padborg og nær
Fleggaards indkøbcenter

Euro-pallEr
købEs og sælgEs

Kvalitetsdæk
til Tysklands

ErhvErv & privat
hElE & dEfEktE

laveste
dagspriser!

alle typer paller købes/sælges

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

Suvo
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7,90€

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

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

Din sikkerhed mod rust i bilen.

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

illbar

ns Gr
industriveje

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa

74 68 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Forårs TilBud

Træflis til haven

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

Etplanshus fra kr. 70,00
2 planshus fra kr. 92,00
+ moms
Firmaer efter aftale

valg har.
altid stort ud vil vente,
ej
u
d
Ring hvis
hente.
et
d
lv
men se

ruStBeSkyttelSe

lideligt
Reelt og på
håndværk

BC
BC
vinduespolering

150,-kr/pr. trailer.

Kommer
i Padborg,
Tinglev
og Gråsten

Åben:

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

PadborG

Kylling med
pommes frites
Bøfsandwich
Fiskefileter
Big Burger
Pølser
Is
m.m.

Lækker
rGer
Grov Bu

42,- kr.

tlf:: 74673338
www.grillbaren.dk



Inge
Adriansen
taler i Bov

Vindere
Petanque afdelingen i Bov
IF har haft præmiespil med
vinpræmier til følgende
vindere: Erik Petersen, Birthe

Sørensen, Herbert Johansen,
Mie Petersen og Svend Åge
Jessen.

“Hvorfor er Sønderjyllands
historie så speciel?”.

Udnævnelser i Sydbank
27-årige Martin Christensen
er udnævnt til ny leder af
privatafdelingen i Sydbanks
filial i Padborg. Sammen
med kæresten er han ved at
bygge hus i Kollund. Han
er ungdomstræner i Bov IF
og spiller med på klubbens
1. hold.

Det har Bov og Holbøl Menighedsråd bedt museumsinspektør Inger Adriansen
fra Sønderborg Slot komme
og fortælle om.

I Sydbanks afdeling i Kruså
er Berit Hock udnævnt til
ny filialchef. Hun ar tidligere
været
kunderådgiver
i
afdelingen og været ansat i
bankverdenen.

Der blev serveret grillpølser til kunderne. Foto Fuzzy Mikmak

Gudstjenester
Bov Kirke
Kollund Kirke
Holbøl Kirke
Bov Kirke
Holbøl Kirke

d. 15. april
d. 15. april
d. 15. april
d. 15. april
d. 15. april

09:15 - 10:30
10:00 - 11:15
10:00 - 11:15
11:15 - 12:30
19:30 - 20:30

Daugaard / Lundqvist
Christensen
Laue
Daugaard / Lundqvist
Christensen

Bov Kirkes d. 19. april 15:00 - 18:00 Bov Kirkes Kor: korprøve

Dødsfald Dødsfald
Bente Yvonne Øgendahl,
Bov, er død, 79 år.
1(7 21
1<c%
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'
1
8
+

Karen Margrethe Gormsen,
Holbøl, er død, 66 år.

Havemarked
i Holbøl
Af Gunnar Hattesen

Havemarkedet påskelørdag
i LokalBrugsen i Holbøl var
en succes. Bestyrelsen og de
ansatte have travlt med at

tale med de mange gæster
om blomster, krukker og
gødning.

Der blev serveret grillpølser
og bestyrelsen påskehyggede
om kunderne.

Tysk politi stoppede en stor
Mercedes varebil, som var
proppet med tyvekoster. To
litauere blev anholdt og ventes
udleveret til Danmark.
Fra gulv til loft var bilen fyldt
med varer. Der var cykler, bilfælge, elektriske redskaber, bl.a
hækkeklippere, og andre varer
- de fleste i uåbnede kasser.
Indholdet blev vurderet til en
værdi af 150.000 kroner.

+81'(3(16,21

-$*7+81'( '5(6685
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Begravelsesforretningen
Kirsten & rejner
ved Kirsten Madsen

Snakken gik livligt påske-lørdag i LokalBrugsen i Holbøl. Foto Fuzzy Mikmak

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

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

Vi Sønderjyder er noget helt
specielt. Men kom selv og hør
Inge Adriansen i Kirkeladen
torsdag den 12. april kl.
19.30.

Tyvekoster

9(-%.+86
9(-%.+86

s Respekt
s Ydmyghed
s Ansvarlighed

Sønderjylland er den eneste
del af Danmark, som på
afgørende vis skiller sig ud
fra resten af landet. Allerede
i begyndelsen af 1200tallet blev Slesvig udskilt fra
resten af kongeriget som et
Hertugdømme, og først i
1920 blev Nordslesvig eller
Sønderjylland, som vi nu
kalder det, igen en normal del
af Kongeriget Danmark. Hele
denne spændende historie
kommer Museumsinspektør
Inge Adriansen og fortæller
om på sin sædvanlige
medrivende måde.

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 18.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

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

Stenhuggeri

Ansvarshavende
redaktør

Stenhugger Peter Ehlert
.MMFWFK )PMCMt,SVTÌtUMG
#FTHWPSFTIKFNNFTJEFXXXFIMFSUTUPOFEL

Lokalredaktør
Foto

Medie konsulent
Annoncer

Søren Gülck

Finn B. Jacobsen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Telefon 51 51 94 13

gh@bovavis.dk

sg@bovavis.dk

fbj@bovavis.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Regnskab
CH Regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal
6300 Gråsten

Grafisk
tilrettelæggelse
Lisa Ylander
Telefon 26 91 54 02

lhy@bovavis.dk
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- og indfører tyske priser !
- bedre end i Tyskland !

På alle varer i butikken
- fratrækkes ved kassen

Billigere end Tyskland!!!
UdPlUk af vores sTore Udvalg i kamPagnen

Golden Phoenix
Kvalitetsris, slebne og
parfumerede, 1 kg.

Tristar Riskoger
Professionel udgave med
plads til 1,8 L.

LIMKA
Jasmin ris til daglig brug.
Her 20 kg. sæk

Normalpris 22,I uge 15 & 16:

Normalpris 295,I uge 15 & 16:

Normalpris 200,I uge 15 & 16:

Tysk pris 17,50

Tysk pris 236,-

Tysk pris 160,-

KTC Kokosolie
100% rent, 500ml.

Tsingtao
Færdige forårsruller
60 stk. á 15gr.

Maggi Würze
Kryddersoya
1 Liter

Normalpris 30,I uge 15 & 16:

Normalpris 28,I uge 15 & 16:

Normalpris 50,I uge 15 & 16:

Tysk pris 24,-

Tysk pris 22,50

Tysk pris 40,-

JH Foods
Wasabi Paste
43gr.

Yaki Nori
Havtang plader til Sushi,
10 plader á 28gr.

Vifter
Store Asiatiske Ass. Vifter
35” - 90cm.

Normalpris 24,I uge 15 & 16:

Normalpris 34,I uge 15 & 16:

Normalpris 198,I uge 15 & 16:

Tysk pris 19,-

Tysk pris 27,-

Tysk pris 158,-

Kruså Centret, Flensborgvej 22, 6340 Kruså
Tlf.: 20 85 88 96, www.asiatorvet.dk



Opslagstavlen

Tillykke

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

Kære Patrick
Du ønskes hjertelig tillykke
med konfirmationen d. 15 april.
Knus
Olivia, Philip, Mor og Far.

Så er der igen kvindeløb
Af Gunnar Hattesen

Har du allerede garderoben fyldt med stribevis
af kulørte løbe-T-shirts
kan du melde dig til
kvindeløbet i Padborg.
Startskuddet finder sted
lørdag den 28. april og
50 kvinder er på forhånd
tilmeldt.
Hovedsponsor er SuperBrugsen i Padborg, som har
indgået et samarbejde med
BOV IF. Sommerland Syd er
sponsor for pigeløbet
- Det gør vi, fordi vi i SuperBrugsen støtter lokalsporten.
Vi støtter først og fremmest
med overskuddet fra vores
lokale OK benzintanke,
men kvindeløbet hænger
rigtig godt sammen med den
tanke der i Brugsen om, at

vi støtter op om lokale sunde
initiativer, siger uddeler Peter
D. Madsen.
De voksne deltagere får en
goodiebag, som det hedder
i løbesproget, med nogle
af Brugsens änglamark
produkter.
- Det kunne være vaskepulver,
sæbe, cremer, eller økologiske
fødevarer, men det vil vi lade
være en overraskelse, som
vi først løfter sløret for på
løbsdagen. fortæller Peter D
Madsen.
Tøseløb

Pigerne op til 12 år kan
deltage i det 2 km lange
Tøseløb, der er sponsoreret
af Sommerland Syd, som
ud over at sponsorere pigernes deltagergebyr, donerer
en gratis adgangsbillet til
sommerlandet.

lokaleudlejning
Telefon
51 51 94 13

Steaks
fra LavaGrill

Südermarkt 9 · 24937 Flensborg

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

80 var til gudstjeneste i Bov kirke.
Foto Fuzzy Mikmak

NbmfsnftufsNpnnf I kirke i påsken
Mange benyttede påsken
til at gå i kirke. I Bov Kirke
var der skærtorsdag 80 til
gudstjeneste. Efterfølgende
deltog et halvt hundrede
mennesker i fællesspisningen
i Kirkeladen.

$ANSKE -ALERMESTRE

w0Dbstufo!Npnnf-!Tlpwcbllfo!27-!Lpmmvoe-!7451!Lsvt
Umg/;!85!78!96!73

Fotografering
til hverdag og fest,
vores priser er bedst.

Alle former for fest fotografering.
Hjemmeside www.fm-foto.dk

Ring og hør nærmere.
Tlf. 60 80 31 63

- Det handler ikke kun om
at komme hurtigst i mål. Det
handler om at deltage, få sig
knoklet igennem kilometrene
og komme i mål selv om
det var svært. Så vi håber at

Amnesty International har
åbnet en ny udstillings- og
informationsbarak W6 i
Frøslevlejren, som indeholder
3 nye temaudstillinger om
følgende problemområder:
Det arabiske oprør, også
kaldet Jasmin-revolutionen,
flygtninge og migranter og
skudsikker våbenkontrol.

Steakhaus
Argentina
...by Bosko
i City
af Flensborg

Tlbm!efs!nbmft!.!vef!fmmfs!joef!.
t!sjoh!ujm!NbmfsnftufsNpnnf!ph!g
fu!vgpsqmjhufoef!ujmcve!q!
umg/!31!58!96!74

Godt kæmpet pokal
Kvindeløbet er en sej tur. For
det er en halv hård 6 km rute
og ud over frugt og juice i
mål området, er der pokaler
til vinderne, men der er også
en “Godt kæmpet” pokal.

“Godt kæmpet” pokalen kan
hjælpe og motivere dem, der
undervejs i løbet er ved at give
op. Det giver en helt
speciel følelse, når man sætter
sig for at gennemføre et svært
løb, siger Bibbe Johansen.
Fortræning

Der er fortræning til
kvindeløbet torsdag den
12. april og torsdag den 19.
april med start kl. 18.00
ved Intersport i Padborg
Torvecenter.
Kvindeløbet blev startet af
DGI og Bov IF i 1995 til
Padborg bys 75 års jubilæum.
Ruten var dengang 3,5
kilometer og der var 175
deltagere.

Ny udstilling i
Frøslevlejren

Lions aktivitetshus Smedeby Kro

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

- På den måde er der noget
til alle aldersgrupper i
kvindeløbet. Mødre kan
derfor tage deres døtre med
eller bedstemødre kan tage
børnebørnene med. Det
synes vi er en rigtig god ting,
siger Bibbe Johansen fra butik
Bibbe. Hun har løbet i mange
år og ud over at være fast
deltager i løbet er butikken
sponsor af pokalerne.

Møbler og dødsboer
afhentes gratis.
Okslundvej 3
6330 Padborg

Tlf. 3091 3028
Åbent: man, ons og tors 10-17,
tirs og fre 13-17
1. lør i md. 10-14

Se og søg varer på
www.blaakorsgenbrug.dk

Sognepræst Malene Lundqvist prædikede.
Foto Fuzzy Mikmak

RepaRation
og seRvice

af alle porttyper udføres.
Stort reservedelslager for alle portmærker.
Salg og montage af nye
porte til erhverv og privat.

Dansk
v/Bjarne &
Marianne
Pedersen

Port

service

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

For at supplere og ”levendegøre” disse udstillinger har
Amnesty International lånt
og opstillet en række kvindeog flygtningefigurer, udført
af kunstneren Jens Galschøt,
Odense.

Desuden har foreningen
selv skabt “en kirkegård af
gravsten” med indskrifter,
der fortæller om den globale
våbenhandel.
Dertil
kommer
den
permanente plakatudstilling
om menneskerettighederne
og en plakatudstilling om
børnekonventionen. Denne
del af sæsonens udstillinger
sættes i relief af Jens
Galschøts masker - et råb om
retfærdighed.
Udstillingen er åbent indtil
den 31. oktober.

Kartoffeltyskere
i Sønderjylland
Af Gunnar Hattesen

Historisk Forening for Bov
og Holbøl sogne sætter
fokus på kartoffeltyskerne,
når
foreningen
holder
generalforsamling
onsdag
den 18. april kl. 19.00 på
Oldemorstoft i Padborg.

Det er Ruth Christensen,
Rens, som fortæller om
kartoffeltyskerne i Aabenraa,
Flensborg og Tønder amter.
Hun har forsket i temaet.
Ruth Christensen er en vældig
interessant foredragsholder, og
har rødder i kartoffeltyskerne,
der kom til Danmark i
1750’erne.



Hvad har du lavet i påsken?

Heidi Pedersen, Padborg

Finn Jørgensen, Frøslev

June Pedersen, Kruså

Bente Møller, Smedeby

Ida sandholdt, Bov

Tove Olesen, Padborg

- Jeg har været ude i baghaven
for at grave et hul til en
trampolin. Det var langfredag,
hvor det regnede allermest.
Lørdag var jeg i SuperBrugsen
i Padborg for at sælge OK
benzinkort til fordel for Bov
IF. Påskedag var jeg på besøg
hos mine forældre i Tarm.

- Jeg har været på arbejde i
Sydenergi, hvor jeg havde
påskevagt. Jeg var i Aabenraa
og Rødekro, hvor nogle havde
kørte et par gadelamper ned.
Det blev også tid at arbejde
i haven. Påskedag var jeg på
besøg hos min 85-årige mor
i Frøslev, som samlede hendes
tre sønner med familie.

- Skærtorsdag rydede jeg op og
vaskede tøj. Vi var i påskedag
på en dejlig køretur til Dyvig
på Nordals. Det er mange
år siden, vi var der sidst. På
søndag har jeg en søn, der
skal konfirmeres. Vi bliver 25
gæster på Fakkelgaarden. Det
kræver også lidt planlægning,
som jeg har brugt påsken
på.

- Skærtorsdag var jeg i
haven, og havde gæster til
kaffe. Langfredag var jeg
ude at gå en tur. Påskelørdag
var jeg til fødselsdag hos
min bror i Fårhus, der blev
61 år. Påskedag var jeg
til påskefrokost med hele
familien.

- Jeg har været på besøg hos
min svigerinde i Padborg.
Det blev også til familebesøg
i Billund, hvor jeg var til
påskefrokost med mine
forældre og søskende. Vi
var 12 personer. Derudover
har jeg løbet en tur på
Gendarmstien og gået en tur
i Frøslev Skov.

- Jeg er i gang med at
anlægge en ny have. Det er
spændende. Påskedag havde
jeg 14 gæster til frokost. Det
var børn og børnebørn. De
bor alle i omegnen. Vi spiste
god mad og hyggede os. 2.
påskedag ryddede jeg op efter
gæsterne.
Af Gunnar Hattesen
Foto Fuzzy Mikmak

Årets Bov IF’er blev Henning
Petersen fra fodboldafdelingen

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

Henrik Schroll, formandsskabet, Anette Christensen, Henning HEP Nielsen, Jesper Nielsen, Sara Thuessen, Leif Nielsen,
Katrine Sørensen og formand for Bov IF Folke Kryger. Foto Fuzzy Mikmak
Af Gunnar Hattesen

Bov IF samlede forleden
godt et halvthundrede
mennesker til fest i
Grænsehallerne i Kruså,
hvor der var uddeling
af pokaler og hæder
til spillere og trænere,
som har gjort en ekstraordinær indsats i
årets løb i klubben.
Årets Bov IF’er blev Henning
HEP Petersen fra Bov IF

Fodbold, mens Jesper Nielsen
fra Bov IF Håndbold blev
Årets seniortræner.
Årets seniorspiller blev
Sara Thuessen fra Bov IF
Håndbold. Pokalen som
Årets ungdomstræner gik
til Leif Nielsen, Bov IF
Badminton/Tennis og Årets
ungdomsspiller blev Katrine
Sørensen, Bov IF Håndbold.
Bov IF fejrer til efteråret 75
års jubilæum.

Henning HEP Petersen, Jesper Nielsen, sara Thuessen, Leif
Nielsen og Katrine Thuessen.
Foto Fuzzy Mikmak



Fem skarpe til Randi Karlsen
forældre. Jeg kender stedet,
for jeg har arbejdet her siden
jeg var 12 år.
Nævn en person, der har
ændret dit liv

Det har min mand Lasse. Vi
har været gift i 13 år og har
to børn. Det er ham, jeg har
bygget mit liv op omkring.
Han kommer fra Ringkøbing,
og tog alt sit kram med, da
han flyttede til Padborg.
Hvad har været din bedste
ferie?

Vi har i nogle år taget på
campingferie 14 dage i Italien.
Den første uge ligger vi ved
Adriaterhavet og den anden
uge ved Gardasøen. Det er sol
og varme. Vi slapper af, nyder
børnene og hygger os.
Hvilken kendt person ville du
helst spise en god middag
sammen med?

Hvad laver du om 10 år?

Jeg forventer stadig at stå
her. Jeg er glad for at have
kundekontakt. Det har
man ikke så meget af på et
skattekontor. Det er lange
arbejdsdage, men jeg nyder
det. Jeg er min egen. Det kan
jeg godt lide.

Det skulle være blærerøven
Mads Christensen. Han har
en holdning til mange ting,
og vi ville givetvis få en god
diskussion.

Pengeregn over Holbøl
Af Gunnar Hattesen

Bestyrelsen for Sønderhav Mødehuslegat havde
17.000 kroner at gøre
godt med ved forårets
legatuddeling.

Randi Karlsen, Industrivejens Grillbar. Foto Fuzzy Mikmak
Af Gunnar Hattesen

Navn: Randi Karlsen
Alder: 37 år
Erhverv: Indehaver af Industrivejens Grillbar
Bopæl: Padborg

Hvad ville du gøre om, hvis du
fik chancen?

Stort set ingenting. Jeg har
altid lavet det, jeg ville. Jeg har
haft Industrivejens Grillbar i
lidt over et år.

Tidligere var jeg i 12 år ansat
på skattekontoret i Bov
Kommune. Før det var jeg
ansat på et revisorkontor. Jeg
overtog grillbaren efter mine

Ældreklubben i Holbøl
modtog 1.000 kr., mens
Holbøl Foredrags- og Idræts
Forening modtog 3.000 kr. til
amatørteater.

Legatbestyrelsen bevilgede
7.000 kr. til mindestenen
for julemærkets skaber Einar
Holbøll. Grænseegnens Friskole modtog 5.000 kr og
endelig modtog Padborg
Sangkor 1.000 kr.
Legatets kapital stammer fra
salget i 1980 af mødehuset i
Sønderhav.
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Bestyrelsens formand er Ib
Krogh-Nielsen, Sønderhav.
De øvrige medlemmer
er
sognepræst
Hanne
Christensen, Holbøl, formand
for Holbøl Menighedsråd
Per Ihle, Holbøl, og Henrik
Meyer, Sønderhav.

2YLEVHYMKIR
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Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
Priser fra:

35,-

Kr. 275,Kr. *349,Kr. *421,-

45,59,-

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

85,-

15w-40 Kr. 250,10w-40 Kr. *324,5w-40 Kr. *396,stilling
Ingen tidsbe
ventetid
– max 15 min.

Bilvask

4-cylinder
dieselmotor

4-cylinder
benzinmotor
*

QIHÞPXIV

*

XMPJEMVTVMGI

Børstevask og tørring.

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

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

Åbningstider
Man. - fre.
Lørdag

09.00 - 17.00
08.00 - 15.00

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

%PXMHJEMVTVMGI



Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma

ALT I SALG
E/
SERVIC

Frøslevvej 81C, Frøslev, DK-6330 Padborg
Telefon 74 67 10 78, Fax 74 67 55 32
Mail: Jan@hjas.dk

-ALERARBEJDE OG ENGROSSALG

2ENÏ 0EDERSEN q +ISKELUNDMARKVEJ A q  +RUSÍ

Tlf. +45 21 26 74 85

Alt indenfor hårde hvidevArer

s Lys og kraft
s Installationer
s Industri og landbrug

&AX     
www.penselengros.dk
±BNINGSTIDER +UN EFTER AFTALE

Salg-Service-reparationer Såvel store som småt
eli hjort-Pedersen drosselvej 8, Kollund
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

SteenS

v/Steen Petersen
+RISTIANSMINDEVEJ  q  0ADBORG q 4LF    

MurerArbejDe

bil-Tlf. 22 25 84 07

Hans emil nissen
(RVEJEN  "OV  0ADBORG

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS
hAr pr. 1.1.2012

ovErtagEt

v/Johannes Bøgh, mekanikermester

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

Nu ogSå perfekt
bilpleje

tlf. 20 64 80 54

Alle bilmærker repareres.

s %L INSTALLATIONER
s 2EPARATIONER
s )NDUSTRISERVICE
s )(#WIRELESS

Tlf. 74 67 66 84

NYt-NYt

s 6ARMEPUMPESERVICE
s 0ARABOL!NTENNEANLG
s 4ELEDATA INSTALLATIONER
s 4YVERISIKRING
s %NERGIRÍDGIVNING

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

Norman
Rudbeck

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

WWWKRUSAA ELDK s INFO KRUSAA ELDK

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS

Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

alt i tømrer og snedkerarbejde
4NDERVEJ  +RUSÍ s 4LF         
-AIL ALCJBC MAILTELEDK s WWWALC TOEMRERDK

4ILBUD
OG OVERSLAG
GIVES UDEN
FORBINDENDE

VI uDførEr:
s 0LNELUFTNING FORBEDRINGER AF GRSPLNEN
s "ELGNING UDFRES RENOVERING AF EKSISTERENDE
s !NLGRENOVERING AF HAVER BÍDE PRIVAT OG ERHVERV
SAMT VEDLIGEHOLDELSE
s &LDNING AF BESVRLIGE TRER
s "ESKRINGTOPBESKRING UDFRES
s 2ODFRSNING
s (±.$62+%2&2!$2!' 0Í EN DEL AF VORES
arbejder kan der søges fradrag via selvangivelsen.

Portautomatik

s Industriskydeporte/drejeporte
i stål eller aluminium
s Industrihegn
s Aut. og manuelle bomme
s Pullerter
s Rambuksikring
s Personsluser
s Adgangskontrol
s Garageporte

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

-!,%2-%34%2

4LF         
-AIL PHILIPP ALC MALERDK q www.alc-maler.dk
TapeT & VæV · SparTlinG · alT malinG uDe & inDe · BoliG uDlejninG

Kiel Kristensens Eftf.

t4FSWJDFPQHBWFS
t3STLBEFS
t+PSEWBSNF
t7BSNFQVNQFS
t(BTLFEMFS
t#BEFWSFMTFS

www.louispoulsen.com

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

Tlf. 74 67 86 06

Vi kan mere end du tror...
Din sikkerhed
for kvalitet!

 0ADBORG
WWWNATURPLEJECOM
Tlf. 74 67 51 79/40 56 51 78

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

ALC mALeren ApS
alt i malerarbejde

naturpleje

ApS

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

Fårhus Tømrer og snedker

D
TiLbu
GivEs G
rinG ol
aFTa re
e
nærm

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

Auto-værksted

rePArATioNer
fliSeArbejDe
oM- oG TilbyGNiNGer

Tlf. 74 67 44 07

blik & rør

Mobil: 22 48 05 18

s Køl og frys
s Telefonanlæg
s EDB anlæg

t'KFSOWBSNF
t4PMWBSNF
t4UPLFSGZS
t#PMJHWFOUJMBUJPO
t#MJLLFOTMBHFS
BSCFKEF

,àDLFMIBIO}T
7FTUFSHBEFT
4NFEFPH
774
FSCMFWFU
FOEFMBG
7744CFSH
Kückelhahn’s

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

LC Shutters

Design: Louise Campbell

Aut. el-installatør
Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

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

BovAvis

8

Fodboldtur
arrangerer:

Lørdag d. 26. maj 2012

Til Hamborg

DANMARK - BRASILIEN
Lørdag d.
Tidspunkt
10.00
10.15
10.25
10.35
10.45
11.00

26. maj 2012
Opsamlingssteder
Sønderborg v/ Mariekirken
Nybøl v/ Kirken
Egernsund v/ elektrikeren
Gråsten Ahlmansparken
Rinkenæs v/ bageren
Kruså v/ bankocentret

arter
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Har du ikke n du bestille billetter
ka
Gamle Kro,
.
dk
r.
tenrejse
www.graas

Kr. 850,Hvad får du for pengene:
• 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

Tilhørerne fik et sjældent og underfundigt indblik i, hvordan hverdagen udfolder sig for
soldaterne i de danske lejre.
Foto Fuzzy Mikmak

Reservemor i krig
58-årige Ruth Brik
Christensen gæstede forleden Gråsten
Ældreklub
Hun fortalte om sine
oplevelser af krigen på

nært hold i Camp Einherjer
i Irak. Hun gav også glimt
af, hvordan de danske soldater kæmpede ved frontlinjen på den primitive base
Amadillo i Afghanistan.
Ruth Brik Christensen er

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

Vi ses!

De kan indløses hos byens handlende.

en kvinde, der efter hun
mistede sin mand, besluttede sig for at gøre livet
lidt bedre og sjovere for de
danske soldater i Irak og
Afghanistan ved at give
soldaterne et fristed fra
krigen på Kuffen, som
soldaterhjemmet bliver
kaldt.
Foredraget var det sidste
i denne sæson i Gråsten
Ældreklub. 

Bosch varmepumper

mærkevarebrille
med
mærkevarestyrke
fra
kun
brille med
styrke fra kun

– et trygt valg for fremtiden

498
,498,-

DEN STORE SERVICEPAKKE FØLGER MED. KVIT OG FRIT
Grundig synsprøve. Ultralydsrensning. Tilpasning og justering. 2 måneders
tryghedsgaranti. Udvidet 24 måneders garanti med brillesikring.

HUSK! I PROFIL OPTIK KAN DU ALTID KØBE PÅ ABONNEMENT

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.
Grundlagt i 1952

Fordel udgiften over 24 måneder. 0 kr. i udbetaling, 0 kr. i gebyr, 0 kr. i rente og 0 kr. i ÅOP.*
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.
*Samlede kreditomkostninger 0 kr., 0,0 % i ÅOP,
fast debitorrente 0,00%

Blikkenslager forr etning
Broager&Sønderborg
Aut. gas- og vandmester

OP TIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ W W W.PROFILOP TIK.DK

Aabenraavej 15
6400 Sønderborg
Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Tine Paulsen

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

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

