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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

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

ALL INCLUSIVE
NYHED − KUN HOS PROFIL OPTIK

3 PRODUKTER
− ÉN PRIS

FRIT VALG I HELE BUTIKKEN

FRA KR.

PR./MD.249,-
 

 

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

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

Siden 2004

NYHED på enjoy resorts
Fiskespa i wellness afdelingen
Fra lørdag den 20. april

25 minutters behandling

199,-

TILBUDSPRIS
fra den 20. til den 30. april

99,-
Tidsbestilling nødvendigt

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

Roastbeef

Pr ½ kg

4995
GRÅSTEN TELEFON 73 65 26 00 PADBORG TELEFON 74 67 31 36

GRÅSTEN
PADBORG

Smørrebrødsfestival
Fredag den 10. maj kl. 18.30
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun kr. 138,-

Børn under 12 år kr. 70,-

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

HUSK AT

RESERVERE BORD

PinseJazz og Brunch
Fra kl. 10-12.   Kr. 155,- Sæt kryds i 

kalenderen!!

Maj
1. pinsedag

19

Trælast
Hverdage: 7.00-17.30

Byggemarked
Hverdage: 7.00-17.30

KUN
20 STK

UGENS TILBUD 

NU KUN

99,-
spar 210

00

DANBØREN 
HAVEBØR 
80 LTR. M/LUFT
GUMMIHJUL
LEV. USAMLET
vejl. 309,- Begrænset antal

Tilbuddet gælder lørdag den 20. april

Trælast
Hverdage: 7.00-17.30

Byggemarked
Hverdage: 7.00-17.30

SKAL DIN BÅD VÆRE 
FORÅRS KLAR?

20%
RABAT

I HELE UGE 16

Gælder til og med lørdag den 20. april

Bygma Gråsten forhandler

bådmaling samt plejeprodukter

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

Gardiner Tæpper Trægulve Fliser Maling

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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 ( Er du ikke medlem, så tilmeld dig i kassen eller på superbrugsen.dk )FØDSELSDAGSTILBUD

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

SUPER

Fyldt svinemørbrad
med kartofl er og salat

1 stk

UGENS MENU
NEMT OG LÆKKERT

100,-
Lille 
Leverpostej

Croissant 
med Choko

8 skiver 
Roastbeef
med remulade

SKINKEMARKED
Tern, schnitzler, 
strimler, gyros

Kartoffelbrød

Othello 
lagkage
DYBFROST

½ Als Oksekødspølse

Tykstegsbøffer

Spandauer eller
snegle

Hjemmelavet 
Rygesalat

Roastbeef

Durum brød

1 stk

12,-

2 stk

15,-

1 stk

8,-

1 pakke

2495

Pr ½ kg

2495

1 stk

2200

1 stk

45,-

1 stk

2995

1 pakke/2 stk

59,-

Pr 100 g

10,-

Pr ½ kg

4995

1 stk

20,-

UGENS BRØD
MANDAG TIL TORSDAG

Kom ned og se det spændende udvalg

D E L I K A T E S S E

S L A G T E R E N

BAGEREN GRÅSTEN BAGEREN PADBORG
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 ( Er du ikke medlem, så tilmeld dig i kassen eller på superbrugsen.dk )FØDSELSDAGSTILBUD

 
( Er du ikke medlem, så tilmeld dig i kassen eller på superbrugsen.dk )

FØDSELSDAGSTILBUD

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 9-19

Gråsten
PadborgBRUGSEN

HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,-
Tilbuddende gælder fra tirsdag den 16. april til og med
lørdag den 20. april 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

UGENS MENU
NEMT OG LÆKKERT

Iceberg
Spanien, kl. 1

Coop Bacon

Coop mel

Royal Greenland 
kutterrejer

Ariel vaskemiddel

Coop Pølser og Kartoffelsalat

Coop Pålæg

Coop Pasta og 
grissini

Dit valg Havregryn

Den gamle fabrik 
marmelade

Druer

Skrabeæg

Kærgården Coop Kartofl er

1 stk

15,-

3-pak

15,-

1 pose

10,-

1 stk

15,-

1 stk

18,-

1 stk

15,-

1 stk

9,-

1 stk

6,-

1 pose

10,-

1 stk

15,-

1 bakke

13,-

1 bakke

15,-

1 stk

9,-
1 pose

10,-



4

  

 

 

✂

www.optik-hallmann.dk

DKK  1500.- 
*

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

             

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

      STÆRK TILBUD + EKSTRA BONUS!

             
                     

      STÆRKT  TILBUD  + EKSTRA BONUS! 
                                                                                  

             
                     

* alle stel op til DKK 1500.-    

* Når du får høreapparater hos os.

                      Høreapparater 
UDEN egenbetaling og UDEN
ventetid !        Rabat Kupon* 
Fa en gratis brille op til:

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

DKK 3000.-

Telefon 0049-461-77 49 244

Chiropraktik Zentrum Wassersleben
v/ Hanne Futtrup
dansk autoriseret kiropraktor

GRATIS 
RYGSCREENING

Ring 
og hør 

nærmere

Sundhed starter indefra
- vil du have tjekket din ryg?
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Med mit nye høreapparat 
kan jeg være mere for mine 
børnebørn, end jeg kunne 
tidligere ”

”Høreapparaterne blev
hurtigt en del af min krop
og jeg tænker egentlig
ikke over at jeg har dem på ”

”

Morten Olsen, 
bruger af Widex høreapparater

Uffe Ellemann-Jensen,  
bruger af Widex høreapparater

Kom og få:  
 et unikt tilbud på Widex produkter
 forklaret de nye regler om offentlig tilskud
 klar besked om dine muligheder når du skal have høreapparat
 viden om den nyeste teknologi i høreapparater
 gratis 40 dage prøveperiode af de nyeste høreapparater, 
 som Uffe Ellemann-Jensen og Morten Olsen har valgt

Oplev selv hvorfor til Høreinfo reception 
hos Din Hørespecialist, Torvet 3 i Gråsten
onsdag d. 1. maj - kl. 12 - 17.00 - tel. 74 53 63 63

Hørelse i verdensklasse
Morten Olsen og Uffe Ellemann-Jensens valg af 
høreapparater er ikke tilfældigt! 

.

....

www.dinhs.dk

Ekspertråd 
hos Butik M

Af Søren Gülck

Torsdag og fredag kan 
kvinder hos Butik M i 
Gråsten få personlig 
vejledning om præcis 
det tøj, der klæder dem 
bedst.

Repræsentanter fra 
Brandtex, Imitz og Kaffe vil 
give personlig og individuel 

kunderådgivning. Skulle 
nogle af kunderne efter-
følgende blive fristet af de 
mange lækkerier, så er der 
gode rabatter af få sammen 
med den gratis rådgivning. 

Torsdag kl. 10.00 er der 
fokus og fremvisning af 
nyheder fra Brandtex. Kl. 
13.00 er der fokus på tøj fra 
Imitz.

Fredag fra kl. 12.00 er det 
repræsentanten fra Kaffe, 
der klæder kunderne på.

Dametøjsbutikken lægger 
op til en forrygende uge 
med nyheder og rabatter, 
der er værd at køre efter. 

Kunderne kan få personlig 
rådgivning hos Butik M 
og rabatter på kendte 
tøjmærker.
 Foto Søren Gülck
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Nygade 10-12, 6300 Gråsten
tlf. 74 65 10 19 – Slagter direkte tlf. 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Man-Søn 8.00-20.00

VI FORTSÆTTER MED DE GODE 
ÅBNINGSTILBUD

Slagterens hjemmelavede 
Grillpølser
vægt ca. 100 gr.
pr. styk

10 STYK

BEGRÆNSET 
PARTI

Faxe 
sodavand

Alfredo 
Shiraz 

MAX. 5 GLAS
PR. KUNDE PR. DAG

 

MAX. 5 STK.
PR. KUNDE PR. DAG

 

MAX. 6 FLASKER
PR. KUNDE PR. DAG

 
8 STYK

4995

1,5 LTR.

995

PR. STYK

1995

PR. STK.

1295

Rød Merrild 
kaff e

Fersk Dansk
Svinemørbrad
vægt 525-625 gr.

Afskårne
luksus 
Roser

Buko 
oste

Graasten 
remoulade 

Den Gamle Fabrik 
Marmelade

3 POSER

9900

FRIT VALG

795

MAX. 6 POSER
PR. KUNDE PR. DAG

 

Kalanchoe

PR. BUNDT

2500

PR. STK.

1000

FRIT VALG

1495

MAX. 5 STK.
PR. KUNDE PR. DAG

 

Kærgården

FRIT VALG

600

MAX. 5 BAKKER
PR. KUNDE

 

TORSDAG
18.  aPril Pril

UN FreDag

PoSe

fredag
5.  aPrIl

I

 FreDag

95
r. PoSe

fredag
5.  aPrIl

BegræNSet P

19

Hele 
Kyllinge Lår

MAX. 3 POSER
PR. KUNDE

 

BEGRÆNSET 
PARTI

PR. POSE

1995
KUN FREDAG

Kronekilde
skæreost
MAX. 3 STK.
PR. KUNDE

 

BEGRÆNSET 
PARTI

PR. STK.

1995
KUN LØRDAG

F
BegrÆNSet P

LøRDAG
20.  aPril

FLERE FARVER

PR. FLASKE

7995
SPAR OP

TIL 9000

KUN TORSDAG

Pril

dYBFrOst

UN FreDag

PoSe

+ PANT

 

LAVPRISSUPERMARKED

Se vejledning på bagsiden af skrabeloddet

Vind 
præmier for mere end kr.

SKRAb 3 EnS - Så hAR DU VUnDEt !

5 millioner

VELKOMMEN I ALLEVORES BUTIKKER!

SMÅ PRISER,STORE PRÆMIER

Si
kk

er
he

ds
fe

lt
, 

m
å 

IK
K

E 
sk

ra
be

s5
VInD
mIllIoneR
PRæmIeR foR meRe enD

SKRAB 3 ENS OG DU 
HAR VUNDET!
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

BORUP FLISERENS 
Koncentreret � iserens 
E� ektiv grundrengøring 
/ a� edtning samt 
behandling af � isepest 
blandingsforhold 1:2

STORT KRUKKEMARKED
50 - 100 - 150 - 200 - 250 KR. 

RESTPARTI - BEGRÆNSET MÆNGDE

2,5 ltr

9995

NYHED

KOM TIL STIGA DAG

Foråret nærmer sig. Det spirer og gror. Kom ind til din Stiga forhandler og 
få inspiration til haven samt se alle Stiga nyhederne inden for havemaski-
ner. Derudover kan du deltage i konkurrencen om Stiga maskiner.

3.495,-
inkl. moms

lørdag 20. april 2013

Tilbud på Stiga Dagen

1. præmie

2. og 3. præmie 4. og 5. præmie 6. og 10. præmie

VIND en Stiga

KOM TIL STIGA DAG

Foråret nærmer sig. Det spirer og gror. Kom ind til din Stiga forhandler og 
få inspiration til haven samt se alle Stiga nyhederne inden for havemaski-
ner. Derudover kan du deltage i konkurrencen om Stiga maskiner.

3.495,-
inkl. moms

lørdag 20. april 2013

Tilbud på Stiga Dagen

1. præmie

2. og 3. præmie 4. og 5. præmie 6. og 10. præmie

VIND en Stiga

KOM TIL STIGA DAG

Foråret nærmer sig. Det spirer og gror. Kom ind til din Stiga forhandler og 
få inspiration til haven samt se alle Stiga nyhederne inden for havemaski-
ner. Derudover kan du deltage i konkurrencen om Stiga maskiner.

3.495,-
inkl. moms

lørdag 20. april 2013

Tilbud på Stiga Dagen

1. præmie

2. og 3. præmie 4. og 5. præmie 6. og 10. præmie

VIND en Stiga

Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

6400 Sønderborg 
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag 9.00 - 14.00

Lørdag 20. april 2013
Foråret nærmer sig. Det spirer og gror. Kom ind til din Stiga forhandler 
og få inspiration til haven samt se alle Stiga nyhederne inden for 
havemaskiner. Derudover kan du deltage i konkurrencen om Stiga maskiner.

DENNE DAG ÅBENT FRA 9-14

Gråsten Garden holder 

ÅBENT HUS
Mandag den 22. april kl. 19-21

på Gråsten Skole
• Kom og få et indblik i garderlivet.
• Vi stiller instrumenter og uniformer til garden

gratis til rådighed.
• Hvert 2. år er medlemmerne 

på en udenlandsrejse.
• Gråsten Garden spiller til ringridninger, 

byfester, konfi rmationer og runde fødselsdage.

Vi serverer 
kaffe og kage 

og en sodavand 
til børnene
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Hele ugen giver vi 

20% 
RABAT

ved køb over kr. 500,-*

RELAX SHOE

Konkurrence
Vind gavekort på kr. 500,-

fra Brandtex
Kom ind
i butikken
og udfyld
kuponen

Torsdag den 18. april
Sælgeren fra Brandtex klæder 

damerne på fra kl. 10.00

Torsdag
den 18. april

Sælgeren fra Imitz giver 
fra kl. 13.00 damerne

nye indfaldsvinkler
på deres tøjstil

KVINDEN I CENTRUM
Vi sætter altid

Fredag den 19. april
Sælgeren fra Kaffe sætter kvinden i centrum 

fra kl. 12.00. – Forny din stil

* Tilbuddet gælder dog ikke Ilse Jacobsen 
all weather coats, boots, bælter, tasker, 
tørklæder, strømper og smykker samt 

nye og i forvejen nedsatte varer

Konkurrence
Vind gavekort
på kr. 500,-

fra Ciso
Kom ind i butikken
og udfyld kuponen

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

Personlig vejledning og service
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LEJLIGHED 
I GRÅSTEN

Centralt beliggende 
udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje 2600 kr ex. forbrug.

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 7465 2653

LEDIG LEJLIGHED 
I EGERNSUND

Sundgade 17 st. th. 
2. vær. lejlighed på 87 m² i stueplan udlejes.

Stor stue, værelse køkken og bad.
Lejligheden fremstår lys og velholdt.

Husleje 3.500,- pr. mdr.
Aconto Vand/varme 750,- pr. mdr.

Depositum 3 mdr. husleje. 10.500,-

HENV. MORTEN 2117 3971

KANON UDSIGT
110 m2 lejlighed på 2 sal udlejes til rolig lejer uden husdyr. 

Den er nyistandsat. Lejligheden består af: Bad med 
bruser og plads til vaskemaskine, spisekøkken med nyt 

komfur, dejlig lys stue og to værelser med skabe.

Leje 3950,00 kr + forbrug.

HENVENDELSE TLF. 7465 1746

BENEDIKTE 
DAABECK

En ny stærk 
rådgiver sidder 
klar ved 
telefonen.

- nu hos Frøs i Sønderborg

Ring allerede i dag 
og aftal et møde med 
Benedikte på 7342 5268
eller på mail bd@froes.dk

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

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

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

graasten-avis@graphos.dk

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

 Følg os på Facebook

GRÅSTEN CENTRUM
Dejlig lys 1. sals nyrenoveret 3-v. lejlighed 

på 88 kvm. med sydvendt altan.
Stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler, 

gæstetoilet, køkken med spiseplads, cykelskur 
og èn parkeringsplads. Er ledig fra 15. maj.

Husleje kr. 4.400,00 + forbrug, depositum 3 mdr. husleje.

HENVENDELSE TLF. 2168 9017

Gråsten løbere til 
Hamborg Marathon
Af Søren Gülck

Gråsten Løbeklub 
sender i weekenden 
til Hamborg for at 
deltage i det 28. Haspa 
Marathon Hamborg løb.

Løbet afvikles søndag den 
21. april fra kl. 9. Når alle 
8 har gennemført svarer 
det til, at de tilsammen 
har løbet fra Gråsten til 
Malmø.

Det er første gang, at lø-
beklubben er så rigt repræ-
senteret ved dette populære 
løb, hvor der er tilmeldt 
hen ved 15.000 løbere.

For 3 af løberne fra 
Gråsten er der tale om 
deres første marathonløb. 
Det drejer sig om løbe-
klubbens formand Mette 
Jochimsen, Mike Grandt, 
som fornylig blev DGI me-
ster på halvmarathon i sin 
aldersgruppe, samt Ulrik 
Jeppesen.

De 5 øvrige er Birgitte 

Bille Schøning, Margit 
Abramsen, Line 
Christensen, Thomas 
Machoreck og Orla 
Støvring, som før har 
deltaget i et eller flere 
marathonløb.

Siden begyndelse af året 
har løberne på trods af 
sne, kulde og blæst trænet 
flere gange om ugen med 
henblik på at ramme den 
rette form. 

BOLIG SØGES
Bolig søges af 2 voksne + baby.
Min. 3 vær. og helst i stueplan.
Husleje max. 4500 + forbrug.

TLF. 2238 5981

ANDELSLEJLIGHED SÆLGES
Andelslejlighed i Sønderborg, nær centrum
Husleje 2225,- husdyr tilladt. pris. 69000,- 

TLF. 2238 5981

Hang til 
strikkepinde
Det var en hyggelig stem-
ning i Vibekes Garnhule i 
Gråsten, hvor alle med lyst 

til at strikke var inviteret til 
strikkeaften.

Strikkeklubben starter 
op igen efter sommerferien 
den 11. september, hvor 
folk med hang til strik-
kepinde og strikketøj og 
hygge er velkomne.  Foto Søren Gülck 

Smedevænget 34, Guderup
6430 Nordborg

TREHJULET KNALLERT 

Bestil Brochurer: TMP 97740733 - www.TMP.dk 

Nu også som 

25 kmt. 
Invalide knallert der 
kan køres uden kørekort

NYHED

Nu også som

25 kmt.
Invalideknallert 
der kan køres 
uden kørekort

TREHJULET KNALLERT

Van

Cross Country
Top

BESTIL GRATIS FREMVISNING PÅ TLF. 7445 9428

GRÅSTEN 
LEJLIGHED

til leje fra 1. juli, ca. 80 m2, 
nyistandsat.

Husleje 4550 kr.

Pr. 1. juni
Ca. 40 m2, nyistandsat.

Leje 2750 kr.

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986

ELLER 7465 2451
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RESTSALG I WITT GASGRILL
SÆLGES FRA TORSDAG DEN 18. APRIL KL. 9.00

TORSDAG - FREDAG 
SAMT LØRDAG UGE 16

Trælast
Hverdage: 
7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 
7:00-17:30

WEBER GRILL 
BRIKETTER 
POSE 3KG
TA 6 POSER 

Tilbudende gælder torsdag fredag og lørdag
den 18. - 19. og 20. april så længe lager haves

Nogle vare for� ndes kun i stærk begrænset omfang

NU KUN

99,-
spar 10970

NU KUN

2999,-
spar 3500,-

WITT GASGRILL 
MODEL PREMIUM 323
• Elektronisk trykknap-tænding
• Passer til gas� aske 10/11 kg
• 1 støbejern varmeplade 
• Grill-areal 48 x 80 cm
• Varmehylde
• Termometer i låg

vejl. 6499,-

WITT GASGRILL 
MODEL ARGON 223
• Elektronisk trykknap tænding 
• Passer til gas� aske 5 kg
• 1 støbejern varmeplade 
• Grill-areal 38,7 x 37,7 cm
• Varmehylde 
• Termometer i låg

vejl. 5199,-

NU KUN

2499,-
spar 2700,-

KUN
3 STK KUN

5 STK

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

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag........... 9.30 - 17.30
Fredag............................ 9.30 - 18.00
Lørdag............................ 9.00 - 13.00

 
 

 
 

COMBI HABIT
M/STRETCH

NORMALPRIS 2.000,-

NU KUN 1.500,-
SPAR 25%

den mest 
 populære serie  

”Original” 

Kampagnen gælder hos de for-
handlere der skilter med tilbudet, 
og frem til 21. april (der tages 
forbehold for udsolgte varer)

 250,-
(gælder udvalgte modeller) 

nu kun kr.

 
 

 
 

SPAR OP TIL 40%
KØB 3 STK. NORMAL-
PRIS OP TIL KR. 420,-

NU KUN 250,-
Gælder udvalgte modeller

Der tages forbehold for udsolgte varer

FORÅRSTILBUD

 
 

 
 

STRIK/SKJORTE
POLO/CHINOS
1 STK. 300,-
2 STK. 500,-

 
 

 
 

POLO T-SHIRT
FLERE FARVER

1 STK. 300,-
2 STK. 500,-
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Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

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

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

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

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

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

Autoriseret elinstallatør

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Bred VVS A/S                     CVR 24 21 04 99  

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

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

til hulmursisolering nu.
Et godt sted at spare

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

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

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

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker

MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & 

bygningskonstruktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434
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Eksklusiv rabat til 
Kvinden i Centrum

SPAR

20%
på alle varer

og få yderligere

5% bonus
på dit imerco+ kort

Er du ikke medlem, så henvend dig til personalet, 
og få dig meldt ind med det samme.

Tilbuddene gælder i butikken
Fredag den 19. april 2013

fra kl. 18-20

 Gælder ikke i forvejen nedsatte varer og gavekort

Borggade 2  |  6300 Gråsten
Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 650 047 

www.audionova.dk

VIDSTE DU, AT DU STADIG KAN

FÅ DET MEST 
POPULÆRE HØREAPPARAT

TIL KR. 0,-*
- OG HELT UDEN VENTELISTE

AudioNova har fortsat høreapparater til kr. 0,-*
Hos AudioNova får du NovaSense P101 til kr. 0,-*, 
og i modsætning til en o� entlig behandling helt 
uden venteliste – du kan komme til hos Audio-
Nova med det samme. NovaSense er AudioNovas 
mest populære høreapparater, og er produceret
af en af verdens største producenter.
*med o� . tilskud på kr. 4.000 ved et høreapparat og kr. 6.350 
ved to høreapparater

Ring og bestil tid til høretest 
på tlf. 74 650 047

Hos os får du:

•  Prisgaranti

•  Højtuddannet personale

•  God tid til hver kunde

•  Eget valg af apparater

•  Gratis prøveperiode 

NovaSensehøreapparater 
til kr. 0,-* 

1:1

RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Kl. 7.00-20.00 Alle dage

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

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

idé | foto | web | grafisk

Birthe Cornelius 
udstiller
Birthe Cornelius udstiller 
portrætter malet med kaffe 
den 22. april til 4. maj på 
Gråsten Bibliotek.

Teknikken at male med 
kaffe har hun lært på kur-
sus under et af sine mange 
besøg i Caribien.

Birthe Cornelius har lavet 
en del portrætter, bl.a. et 
selvportræt og portræt af 
Karen Blixen, der om no-
gen fortjener et kaffebillede. 

Hun har dog tilladt sig 
at bruge en enkelt akva-
relfarve som baggrund 
for at fremhæve de brune 
nuancer.

Der er fernisering man-
dag, den 22. april kl. 16.00 
på Gråsten Bibliotek, hvor 
Birthe Cornelius vil være til 
stede og fortælle om kaf-
fekunsten, og der vil blive 
serveret en kop kaffe. 

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04

12
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

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

TILLYKKE

Gråsten slotskirke
søndag den 21. april kl. 11.00 ved Jan Unold

Fredag den 26. april ,Bededag, 
kl. 11.00 ved niels refskou

AdsBøl kirke
søndag den 21. april kl. 19.30 

ved Jan Unold. Kirkekaffe

BroAGer kirke
søndag den 21. april kl. 10.30 
ved stefan klit søndergaard

Fredag den 26. april, Bededag, kl. 9.00 og 
kl. 11.00 Konfirmation ved Stefan Klit Søndergaard

lørdag den 27. april kl. 10.30 
Konfirmation ved Karin Kofod

Felsted kirke 
søndag den 21. april kl. 10.00 
ved oliver karst. Kirkekaffe

eGernsUnd kirke
søndag den 21. april kl. 10.30 ved keld rasmussen

kværs kirke
søndag den 21. april Ingen gudstjeneste

rinkenæs kirke
søndag den 21. april kl. 10.30 i korskirken 

konfirmander ved Marianne østergård

kliplev kirke
søndag den 21. april kl. 9.00 ved eva Wiwe løbner 

Fredag den 26. april, Bededag, kl. 9.30 
eva Wiwe løbner Konfirmation  

og 11.30 eva Wiwe løbner Konfirmation 

nyBøl kirke
søndag den 21. april kl. 10.00 
ved Henrik nygaard Andersen 

Fredag den 26. april, Bededag, kl. 10.00 
ved Henrik nygaard Andersen

vester sottrUp kirke
søndag den 21. april kl. 10.00 

Lille konfirmation, hvor der er plads til 
almindelige kirkegængere også. Kom og gør dagen 

ekstra festlig! ved Vibeke von Oldenburg 
Fredag den 26. april Bededag, kl. 10.00. 
Konfirmation ved Vibeke von Oldenburg 

UllerUp kirke
søndag den 21. april kl. 10.00 Guldkonfirmation 

ved Anders kingo Fredag den 26. april, 
Bededag. Henvises der til Nybøl kirke

vArnæs kirke
søndag den 21. april kl. 10.00 ved povl Callesen 

Fredag den 26. april, Bededag, kl. 10.00 
Konfirmationer ved Povl Callesen

tyske GUdstJenester
søndag den 21. april kl. 14.00 Holbøl kirke

Gudstjenester

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

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Fodpleje

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

www.kiro-kongevej.dk

Så er du i de bedstehænder!

Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

Fysiurgisk massør
Per Møller

Massør:
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley

Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kiropraktik

Fysioterapi

Massage

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

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Guldbryllup
Birtha og Johannes Børm

kan lørdag den 20. april fejre guldbryllup
i ønskes hjertelig tillykke med dagen

der er ingen morgensang
Fra hele familien

Kobberbryllup
et stort tillykke med kobberbrylluppet den 20. april

vi glæder os til at fejre jer 
Tusinde knus

Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

REN BY I RINKENÆS
Der afholdes

REN BY DAG
SØNDAG DEN 21. APRIL

Vi mødes til kaffe på brandstationen kl. 10.00 og derefter får man 
udleveret et kort, hvor der står, hvor man skal samle affald fra.

Kl. 12.00 sluttes der med grillpølser og øl og vand.

RINKENÆS BORGER- & FAMILIEFORENING

Genvalg i 
Gråsten Sejlklub
der var genvalg til samtlige 
bestyrelsesmedlemmer, da 
Gråsten sejlklub holdt ge-
neralforsamling. det drejer 
sig om kassereren Bent 
Brüning, sejladsudvalgs-
formand niels Goosmann, 
broudvalgsformand ole 
rieck, klubhus-udvalgs-
formand Frede nielsen 
og juniorudvalgsformand 
Henrik Markussen.

sejlklubben holdt lørdag 
standerhejsning og skød 
dermed officielt sæsonen i 

gang, selvom de første både 
allerede er søsat.

Juniorerne har også været 
på vandet flere gange i løbet 
af vinteren i bidende kulde 
og snevejr.

i løbet af sæsonen afhol-
der klubben 2 jollestævner 
ligesom seniorerne som 
sædvanligt dyster hver 
onsdag aften i deres køl-
både på Flensborg Fjord. 
derudover afholder klub-
ben nogle fælles ture og 
sociale arrangementer. 

230 hørte 
lensgreve
Af Gunnar Hattesen

lensgreve preben Ahlefeldt-
laurvig, tranekær, er et 
trækplaster. 230 mennesker 
mødte op på Gråsten 
landbrugsskole for at høre 
lensgreven fortælle om 

dem af slægten Ahlefeldt, 
der har betydet mest for 
slægt og fædreland. preben 
Ahlefeldt-laurvig berettede 
om hver enkelt Ahlefeldt 
på søgård og Gråsten slot 
gennem gode og dårlige 
tider, i krig og fred. 

Fra venstre ses Birgitte Jensen, Ældre Sagen, Lisbeth Kistrup, 
Historisk Forening for Graasten By og Egn, Lensgreve Preben 
Ahlefeldt-Laurvig, Hanne Næsborg Andersen, Gråsten 
Bibliotek og Jette Knapp guide på Gråsten Slot.
 Foto Jimmy Christensen
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Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Gråsten 
Bedemandsforretning

Ikke med i folkekirken - borgerlig begravelse - andre religioner

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

Hjertelig tak
for al opmærksomhed
ved min kære hustrus

Johanne Marie Friis
begravelse.

Henry Friis & Børn

Gråsten Fjernvarme A.m.b.A

Ekstraordinær 
generalforsamling
afh oldes: 
Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.00 på Gråsten Fjernvarme, 
Sønderborg Landevej 3, 6300 Gråsten 

Med henvisning ti l vedtægternes § 6 stk. 9 indkaldes hermed ti l 
ekstraordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.a.

Dagsorden 
1. Valg af dirigent.
2. Fornyet behandling af de på ordinær generalforsamling den 11. april 

2013 vedtagne ændringsforslag om ændringer af vedtægterne. 

3. Eventuelt. 

De nævnte forslag om vedtægtsændringer, blev vedtaget med 
ændringsforslag, på den ordinære generalforsamling den 11. april 
2013. Da mindre end halvdelen af alle andelshavere var ti l stede på 
generalforsamlingen, kræves det ti l forslagenes endelige vedtagelse, at 
de yderligere vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling med 
almindelig stemmefl erhed, som der hermed indkaldes ti l.

Vedtægterne med ændringsforslag kan ses på værkets 
hjemmeside (www.graasten-fj ernvarme.dk) og kan ligeledes 
afh entes på værkets kontor Sønderborg Landevej 3.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Heftig debat i Gråsten Fjernvarme

Af Søren Gülck

En heftig og til tider 
noget højstemt debat 
prægende generalfor-
samlingen i Gråsten 
Fjernvarme, der fandt 
sted torsdag aften på 
Den Gamle Kro.

Stribevis af indlæg, spørgs-
mål, kritik af dirigenten og 
revisor, ændringsforslag til 
vedtægterne og utilfredshed 
med afstemningsformen fra 
især Hans peter Toft, fik 
generalforsamlingen til at 
strække sig over tre timer. 

et par af de i alt 47 frem-
mødte andelshavere valgte 
da også at forlade general-
forsamlingen før tid.

1400 forbrugere
Formanden Bent Hylsebeck 
nævnte i sin beretning, at 
det havde været et usæd-
vanligt travlt år.

Dels med etableringen 
af et nyt fjernvarmeanlæg 
på Sønderborg Landevej, 
dels med udvidelse af 
fjernvarmenettet. 

Bent Hylsebeck nævnte, 
at Gråsten Fjernvarme har 
1400 forbrugere. De seneste 

nye kunder er fra Mågevej, 
vibevej, rylen og Brinken. 
I området er 13 % af hus-
standene blevet tilsluttet, 
men der er endnu et stykke 
vej til de 55 %, som har 
forhåndstilkendegivet, at de 
vil tilsluttes. 

- Næste etape er Alnor. 
Her lægges varmerørene 
ned samtidig med, at der 
kloakeres. Derved kan vi 
halvere udgiften til grave-
arbejdet og reetablerings 
arbejdet, der udføres i sam-
arbejde med kommunen, 
sagde Bent Hylsebeck.

Retssag
Fjernvarmeprojektet er 
finansieret med lavtfor-
rentede lån på i alt kr. 
114,8 mio. kroner, hvor 
Sønderborg Kommune har 
stille kommunegaranti.

Lånet blev i sin tid givet 
uden krav fra Sønderborg 
Kommune. efterfølgende 
har kommunen forlangt en 
provision på 1 % årligt af 
den til enhver tid gældende 
restgæld.

Gråsten Fjernvarme 
mener, det er i strid med 
de aftaler, der tidligere er 
indgået med kommunen. 
Sønderborg Kommune har 
efterfølgende fastholdt sit 
krav. Kommunen har ikke 
vist vilje til at forhandle om 
en nedsættelse af procent-
satsen. Derfor vil Gråsten 
Fjernvarme anlægge rets-
sag mod kommunen for 
aftalebrud. 

11,5 mio. tilbage 
til forbrugerne
Bent Hylsebeck oplyste, at 
energitilsynet har afgjort, 
at det varmeanlæg man 
overtog af kommunen, blev 
nedskrevet til nul kroner 
ved overtagelsen. Det 
betyder, at 11.5 mio. kroner 
skal tilbagebetales til for-
brugerne over seks år. Det 
første afdrag er faldet i år. 

Direktør i Gråsten 
Andelsboligforening, peder 
Damgaard, roste bestyrel-
sen for det store arbejde, 
den har gjort i de forgangne 
år.

- I har gjort et fantastisk 
stykke arbejde, som i fortje-
ner al mulig ros for, sagde 
peder Damgaard. 

Der var en livlig debat på 
generalforsamling i Gråsten 
Fjernvarme.
 Foto Søren Gülck
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 Gråsten Bridgeklub

Bridge
Drop-in bridge i Gråsten Bridge Klub

Vi spiller bridge hver torsdag
fra den 2. maj til 27. juni,
Undtagen uge 19, men 

igen fra 8. august til 29. august

Ahlmannsparken Cafeteria, Ahlefeldvej 4, Gråsten

Mødetid 18.30, tilmelding for par ikke nødvendig

Kr. 40,- inkl. kaffe, te, øl, vand.

Vinpræmier, bronzepoint 

Information på 30126935, 40163025 og
www.bridge.dk/4444

FODBOLD
Så starter turneringen 

2013 for alvor
ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG

Onsdag den. 17. april 19.00: Supervet. 2 - Nordals B
Lørdag den 20. april  10.30: U – 13 pi. A - Starup
 11.45: U – 13 dr. B - Dybbøl UI
 13.00: U – 14 dr. M - Esbjerg fb
 15.00: U – 17 dr. M - Fc Fredericia
Søndag den 21. april 11.30: U – 17 dr. B - SUB, Sønderborg

Gratis entre til alle kampe
Målaktionær nr. 04 har vundet

– live

SOGNECAFE
i kon� rmandstuen

Rinkenæs Korskirke
Tirsdag den 23. april kl. 14.30 - 16.00

“Min Afrikanske Familie”
Vita Hansen, som igen har været 

i Tanzania, vil fortælle om sin 
fantastiske og enestående tur 

i ”kontrasternes land”.

Alle er hjertelig velkomne
Rinkenæs Menighedsråd

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 22. maj 2013 kl. 19.00
i Ahlmannsparkens Cafeteria

Dagsorden:
0. Velkomst
1. Valg af dirigent
2. A� æggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2012 med tilhørende 

revisionsprotokol, samt forelæggelse af budget 2014.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 

 Erik Nielsen / afd. 43 - (modtager genvalg)
 Ledig plads

6. Valg af suppleanter:
 Lasse Kampfenborg / afd. 1 – (modtager genvalg)
 Ledig plads

7. Valg af revisor.
8. Evt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
Gråsten Andelsboligforenings kontor i hænde senest 
onsdag, den 24. april 2013.

P.b.v.
Bente Damkjær

formand

BIRTHE CORNELIUS

udstiller portrætter malet med kaff e og akvarel

GRÅSTEN BIBLIOTEK
22. april til 4. maj, begge dage incl.

ALLE er velkommen til kaff e den 22. april kl. 16.00

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Byvandring Torvet 
og Slotsgade

TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 18.00
Mødested på Torvet ud for Sydbank. På turen 

fortælles om husene og senere vises der billeder 
ved kaffebordet i Ahlmannsparken.

Pris for kaffe med boller 50 kr.
Max. 40 deltagere.

Arrangementet er for foreningens medlemmer.
For ikke-medlemmer koster det 30 kr. Indmelding i 

foreningen kan ske samtidig med tilmelding til turen.
Tilmelding til Birgitte Hell senest tortsdag den 25. april 

på tlf. 7465 9186 eller 2082 5924. 

150 til dejlig kvindeaften
Af Søren Gülck

Det blev på alle måder 
en succes, da Gråsten 
Handelsstandsforening 
fredag aften satte 
fokus på kvinden.

En række af byens butik-
ker og foreninger bød i 
Ahlmannsparken på smags-
prøver, demonstration, kon-
kurrencer, modopvisning 
og hygge. 

Charmøren Kaj 
Hattens var som aftenens 

konferencier hyret til at 
binde arrangementet sam-
men, og det klarede han 
fremragende.

Tovholder var Elin 
Petersen, som var positivt 
overrasket over den store 
interesse.

- Jeg tror, det er sikkert, 
at vi på et senere tidspunkt 
vil gentage succesen, siger 
en glad Elin Petersen fra 
Matas.

I denne uge fortsætter 
byens butikker med at sætte 
kvinden i centrum. 

Mannequiner gik catwalk, og publikum var begejstret.
 Foto Søren Gülck

Der var stuvende fyldt i Ahlmannsparken, og alle billetter 
var revet væk. Foto Søren Gück

Læserbrev

Dårlig 
behandling
Magen til misforstået 
magtudøvelse i Gråsten 
skal man se langt efter.

Lørdag eftermiddag 
ankommer jeg på Gråstens 
ny genbrugsplads, og som 
skudt ud af en kanon 
kommer der en ”pitbul” i 
menneskeform stormende 
ud af sit skur og råber 
til mig, om jeg har sorte 
sække i bil. Jeg kikker lidt 
uforstående på den herre 
med stærk københavnsk 
accent, der står og råber til 
mig: ”Ja, for hvis du har, så 
kan du også blive smidt ud 
fra pladsen. Jeg har allerede 

smidt 2 biler ud i dag, fordi 
de havde sorte sække i 
bilen”. 

Jeg har da aldrig oplevet 
noget lignende, og jeg er da 
kommet på både Gråsten 
og Skodsbøl genbrugsplads, 
og er altid hilst på med et 
smil og jeg skulle bare sige 
til, hvis jeg havde brug for 
hjælp. Jeg føler med de to 
der er blevet smidt ud, og 
vil fremover udelukkende 
komme på Skodsbøl gen-
brug, for der er der da in-
gen fare for at blive ”bidt”, 
når man kommer.
Karen Füchsel 
Nygade, Gråsten 

Landsfinale
Gråsten Billardklub er 
27. april kl. 11.00 vært for 
landsfinalen i trebande 
Carambole for oldboys 
spillere.

Klubben har flere dygtige 
spillere, som har stor mu-
lighed for at hjembringe en 
titel. 
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BILLIGERE BILSYN I BROAGER

ÅBNINGSTIDER
Mandag - tirsdag 8.00-16.00 / Broager
Onsdag 9.00-15.30 / Nordborg
Torsdag 8.00-17.00 / Broager
Fredag 8.00-15.30 / Broager
eller efter aftale

BROAGER BILSYN
Ved Christian Jørgensen
Ramsherred 3, 6310 Broager
www.bbsyn.dk  CJ@broagerbilsyn.dk

Bilsyn nu kun

350,-
inkl. moms

NU OGSÅ 
AFDELING I 
NORDBORG:

TVÆRVEJ 1
6430 NORDBORG

Bestil tid til bilsyn hos
Christian Jørgensen tlf.

61 60 08 08
Nemt og billigt

SYN Alle køretøjer max. 3500 kg

HUSK Vi har også motorkontor!

Gør din motorcykel 
forårsklar
Registreringssyn
af motorcykel kr. 300,-
Registreringssyn af 
campingvogn kr. 350,-
Registreringssyn
af trailer kr. 300,- kr. 350,-
    Uden bremser    Med bremser

D.G.S & Frem Egernsund
afholder

STORT LOPPEMARKED
på Den Gamle Skole i Egernsund
Lørdag den 20. april fra kl. 10 - 14

Kom og gør et godt køb og
støt samtidig dine lokale foreninger

FREM

Kathrine Pilegaard tilbyder kiropraktik til dyr
Dyrlæge Kathrine 
Pilegaard fra 
Dyrepraksis Pilegaard 
i Broager har netop 
afsluttet uddannelsen 
som veterinær kiro-
praktor og kan nu - ud 
over almindelig dyrlæ-
gebehandling - også 
tilbyde kiropraktik til 
heste og hunde. 

Uddannelsen har hun taget 
i Tyskland, som i øvrigt er 
det eneste sted i Europa, 
hvor man kan tage denne 
uddannelse.

- Jeg savnede et supple-
ment til den traditionelle, 
medicinske behandling, 
som ikke altid er tilstræk-
kelig til at hjælpe dyrene af 
med deres lidelser”, udtaler 
Kathrine Pilegaard, da hun 

bliver spurgt om, hvorfor 
hun har valgt at blive 
kiropraktor. 

- I mit arbejde som 
dyrlæge oplever jeg ofte, at 
hesten eller hunden ikke 
præsterer optimalt, eller 
i værste fald er decideret 
halt. I så fald vil der ofte 
være tale om nedsat bevæ-
gelighed i rygsøjlen, hvilket 
forårsager, at dyret mister 

sin normale fleksibilitet og 
nervefunktion. Dermed 
opstår der stivhed og mu-
skelspændinger. Ved hjælp 
af kiropraktik opnås øget 
bevægelighed og genopret-
telse af nervesystemet, for-
klarer Kathrine Pilegaard. 

- Ofte fortæller rytteren, 
at hesten ikke vil springe an 
i galop, at den ikke vil ac-
ceptere biddet, eller at den 
ikke vil lave sidebevægelser, 
og den virker stiv på en af 
volterne – og her kan kiro-
praktoren hjælpe.

- Blandt hundeejerne 

hører jeg, at hunden har 
været meget træt efter jagt, 
at den ikke vil gå op ad 
trapper, eller den virker stiv 
i benene måske på grund af 
hofteledsdysplasi, fortæller 
Kathrine Pilegaard, som 

nævner, at den slags symp-
tomer er meget typiske og 
giver nedsat præstation, 
men de vil i stor udstræk-
ning kunne afhjælpes med 
kiropraktik, og i bedste fald 
kan en operation undgås. 

Dyrlæge Kathrine Pilegaard, 
Broager, glæder sig over at 
være kommet godt i gang med 
kiropraktorbehandlingerne.
 Foto Jimmy Christensen
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KONFIRMATION
I BROAGER KIRKE 2013

Fredag den 26. april kl. 9.00 konfi rmeres 7.A 
v/ Sognepræst Stefan Klit Søndergaard:
Kristina Fogtmann Andersen ......Nejsvej 11A, 6310 Broager
Kevin Bjerring .............................Østerballe 15, Skelde 6310 Broager
Emil Damm Bjeverskov ..............Ringgade 2, 6310 Broager
Asta Nørby Dahl ..........................Sct. Pauli 13, 6310 Broager
Julie Marie Hannemann ..............Vemmingbundvej 3, 6310 Broager
Mathias Lund Hansen ..................Vibevej 5, 6310 Broager
Emilie Tranum Jakobsen .............Sletmarken 3, 6310 Broager
Kasper Sloth Jeppesen .................Solsortevej 3, 6310 Broager
Christoffer Vang Lorenzen ..........Nejs Bjerg 24, 6310 Broager
Tobias Lorenzen...........................Nejsled 4, 6310 Broager
Trine Feldstedt Müller .................Industrivej 15, 6310 Broager
Christian Nielsen Nejs .................Møllevej 8, Skodbøl, 6310 Broager
Jesper Kjær Nielsen .....................Stærevænget 4, 6310 Broager
Louise Kjær Nielsen ....................Stærevænget 4, 6310 Broager
Nicolai Nør-Hansen .....................Nejs Bjerg 65, 6310 Broager
Casper Stenstrup Pedersen ..........I.P. Nielsensvej 3, 6310 Broager
Louise Larsen Petersen ..................Skodsbølvej 84, Skodsbøl, 6310 Broager 
Christina Schmidt .........................Skeldebro 32, Skelde, 6310 Broager
Malene Schmidt ............................Skeldebro 32, Skelde, 6310 Broager
Lea Juhl Lyk Teichert ..................Østerbakke 4, 6310 Broager
Marco Leander Muus ......................Gl. Færgevej 12, Alnor, 6300 Gråsten
Morten Mark Møller ....................Stensigmose 8, 6310 Broager
Patrick Steedman Hansen ............Mølmark 4, 6310 Broager 
Mikkel Smidt Asmussen..............Nejs Bjerg 15, 6310 Broager

Lørdag den 27. April kl. 10.30 konfi rmeres 7.C
v/ Sognepræst Karin Kofod:
Anders Volander Korsager ..........Ahlmann, Peter Nissens Gang 1, 6310 Broager
Caroline Krarup Andreasen ........Sletmarken 11, 6310 Broager
Sofi e Amalie Brandt ....................Nejs Møllevej 17, 310 Broager
Sebastian Frøkjær Christensen ....Tværvej 4, 6310 Broager
Emil Christiansen ...........................Skodsbølvej 7, Skodsbøl, 6310 Broager
Christoffer Wael Duus-Hansen ...Sletmarken 23, 6310 Broager
Anna Louise Hansen ...................Sletmarken 35, 6310 Broager
Anne Sofi e Ecklon Hansen ..........Vesterdalen 12, 6310 Broager
Annette Hilmer Humlum ............Dyntvej 94, Dynt, 6310 Broager
Lasse Fog Jensen .............................Skodsbølvej 46, Skodsbøl, 6310 Broager
Martin Miang Jensen ...................Møllegade 55, 6310 Broager
Johanne Hochloff Jessen .............Nejs Bjerg 28, 6310 Broager
Marcus Jørgensen ........................Vesterdalen 6, 6310 Broager
Nicolai Emil Keller ......................Pileløkke 2, 6310 Broager
Max Sohl Lausen .........................Ringridervej 12, 6310 Broager
Emil Børge Lundqvist .................Vinkelvej 11, 6310 Broager
Mie Jensen Mikkelsen .................Østerbakke 8, 6310 Broager
Anna Møldrup..............................Brombjerg 51, 6310 Broager
Didde Haugaard Nielsen ..............Nybøl, Landevej 7A, 6310 Broager
Trine Storgaard Nissen ................Sletmarken 34, 6310 Broager
Joshua Plath .................................I P Nielsenvej 4, 6310 Broager 
Freya Royal Schmidt....................Skeldevej 67, Skelde, 6310 Broager
William Schmidt-Hansen ............Nejs Bjerg 39, 6310 Broager
Freja Kristiansen Stride ...............Farverløkke 11, 6310 Broager
Cecilie Karstensen Wortmann ....Højløkke 72, 6310 Broager

Fredag den 26. april kl. 11.00 konfi rmeres 7.B
v/ Sognepræst Stefan Klit Søndergaard:
Tobias Kock Carstensen ..............Østermarken 13, 6310 Broager
Sara Vadgaard Christensen .........Sct. Pauli 18, 6310 Broager
Josephine Majlandt Clorius .........Vestergade 49, 6310 Broager
Lukas Hansen ..................................Lerbækvej 2, Skodsbøl, 6310 Broager
Naja Kærland Jerløw ....................Højløkke 60A, 6310 Broager
Michael Johannsen ......................Dyntvej 96, Dynt, 6310 Broager
Uffe Kryhlmand Jørgensen .........Østermarken 14, 6310 Broager
Emma Nielsen Lock ....................Vestergade 41A, 6310 Broager
Mathias Rose Midtgaard .............Sletmarken 53, 6310 Broager
Mikkel Skriver Nicolaisen...........Farverløkke 44, 6310 Broager
Tobias Frellesen Nielsen ..............Brombjerg 6, 6310 Broager
Marcus Tiufkær Paulsen ..............I.P. Nissens Gang 1, 6310 Broager
Oskar Stochholm Perzynski ........Ramsherred 3A, 6310 Broager
Camilla Elgaard Petersen ............Højmarken 37, 6310 Broager
Morten Carstensen Schmidt ......... Rufasvej 2, st. Avnbøl, 6400 Sønderborg
Aske Birch Unger-Schmidt ..........Nejsvej 8, 6310 Broager
Kristoffer Klein Vinther ..............Nejs Bjerg 14, 6310 Broager
Nanna Weibel ...............................Sletmarken 41, 6310 Broager
Tim Latter Moshage ....................Kirkegade 8, 6310 Broager
Britt Dorow Thaisen ....................Fasanvej 12, Skovby, 6470 Sydals

Tak til hovedsponsor

FREM

Frems fodboldformand Tommy Clausen 
takker Morten Latter for sponsorat

Center Pub var hovedsponsor ved 
Frem Egernsunds store indendørs 

fodboldturnering. Morten Latter er altid 
en god støtte for mange foreninger

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk

Dyrepraksis.dk - Tlf. 6075 6310

•	Udkørende	dyrlæge
	 Kathrine	Pilegaard
•		Heste	og	smådyr
•		Kiropraktor	til	
	 hund	og	hest
•		Attraktive	priser

post@dyrepraksis.dk

dyrePrAKsisPilegaard                                             

Christian Jürgensen 
er klar til valgkamp
Af Gunnar Hattesen

33-årige Christian 
Jürgensen fra Broager 
er godt klædt på og klar 
til valgkampen i det 
kommende efterår.

Forleden blev han opstil-
let på en 15. plads på 

Venstres liste i Sønder borg 
Kommune.

- Befolkningstallet er 
faldende. Hvis vi skal til-
trække børnefamilier, bliver 
vi målt på børnepasningen, 
siger Christian Jürgensen, 
der er far til tre børn.

- Jeg vil kæmpe hårdt 
for at blive valgt og få 

maksimalt indflydelse på 
politikken i kommunen, 
siger Christian Jürgensen, 
der er ansat i Sønder-
jydsk Forsikring og 

næstformand i Broager 
Ringriderforening. 

Christian Jürgensen vil være 
med til at formidle det brede 
samarbejde i byrådet.
 Foto Jimmy Christensen 

60 år
Frisør Tove Jacobsen, 
Møllegade 30, Broager, 
fylder onsdag den 17. april 
60 år. 

Skataften i Skelde
Skelde Gymnastikforening 
har afsluttet vintersæson i 
skat med præmieskat med 
følgende præmietagere:

Nr. 1: Preben Jensen, 

Skelde 1761 point, nr. 2: 
Jørgen Vestergaard, Skelde 
1663, nr. 3: Viggo Hansen, 
Skelde 1423 og nr. 4: 

Herbert Jürgensen, Broager 
1383.

Tage Jørgensen oplyser, at 
der deltog 13 spillere og 5 
nybegyndere. 

Ren dag i 
Egernsund
Af Flemming Nielsen

Det er på søndag klokken 
10-12, at det slet ikke er 
sjovt for det affald, der lig-
ger og flyder rundt i Egern-
sund. I det tidsrum tager 
Egern sund Borgerforening 
nemlig kampen op mod de 

dåser, plasticposer og andet 
skrammel, der flyder rundt 
omkring i byen. 

Anti-affaldspatruljen 
mødes kl.10 ved skibsank-
ret overfor Bager Rathje. 
Borgerforeningen sørger for 
affaldssække. 
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SPAR OP TIL 21,90

KUN FREDAG

FRA KL. 12.00

Tørkager Mini landgang
med 3 slags pålæg

Blå Cirkel 
kaffe
500 g

Forårslyng 
eller 
Margueritter

Rhododendron Sommerblomster
Targetes
Pertunia
Flittig Lise

Dronning 
Ingrid 
Perlagonier

Kærgården

Pulled pork

Løgumkloster Rugbrød
Helt eller i skiver

Mjelsmark æg
Str. S

Havegødning 
NPK

Hakket oksekød
8-12%

Kleenex
Toiletpapir
4 rl.

Riberhus
med eller uden 
kommen

500 2000

1995

5 stk

5000

i 2 liters
potte

3500
Boks med
10 stk

1500

1 stk

2000

200 gr.

900
½ kg

2295

2 stk.

2400
15 stk.

1500

15 kg.

14995

1000 gr.

4000

Ta’ 2 pk.

2000

Min. 892 gr.

6500

HALV 
PRIS

Spar 
50.00

KUN FREDAG

KUN FREDAG

SuperBrugsen fejrer fødselsdag

Maks . 4 pr. kunde

kun 500 stk

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Kæmpe plantemarked
For eksempel:

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder tirsdag den 16. april
til og med lørdag den 20. april 2013. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

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

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

Lundsgårdsvej 18, Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Mobil 40 21 86 24
www.rittertrim.dk

Elvira Madigan APE 50

Fordelagtige og kundevenlige priser. Kontakt os for aktuel pris

- Fås 
også som 

invalidekøretøj
- Kræver ikke 

kørekort

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

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

Konfirmation i 
Sottrup Kirke
Konfirmation den 21. april kl. 10.00
Mia Breiner, Smøl 30, 6310 Broager
Emma Mortensen Dreehsen, Torvet 3, 1, 6300 Gråsten
Maria Moldt Grau, Skodsbølvej 102, 6310 Broager
Jeanet Kael Vestergaard Nielsen, Violvej 3, Alnor, 6300 Gråsten
Camilla Bendix Hansen, Vårhøj 3, st. tv., 6300 Gråsten

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

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb
Hele familiens massør

* Sportsmassage
(Læge- og Fysioterapeuteksamineret)

* Idrætsskadeterapeut
(Lægeeksamineret)

* Sportsakupunktur

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

100 til indvielse af ny 
skovsti i Avnbøl
Af Søren Gülck

Bambusstien blev 
søndag indviet i stats-
skoven Avnbøl Sned. 
Stien er 1,2 kilometer 
lang. Den er anlagt af 
frivillige fra Avnbøl-
Ullerup Landsbylaug.

Stien fører gennem nogle af 
skovens særdeles spændende 
områder. I forbindelse med 
etablering af motorvejen til 

Sønderborg, blev der netop 
i Avnsbøl Sned etableret en 
del vandhuller, der allerede 
har beriget skoven med et 
rigt liv af insekter. 

Over 200 kubikmeter 
grus er blevet brugt til 
etablering af stien.

Bambus
Ved indvielsen blev der 
klippet en bambus over 
af statsskovridder Inge 
Gillesberg og formand 

for landsbylauget Asmus 
Madsen. Indvielsen blev 
overværet af 100 gæster.

- Stien er et enestående 
eksempel på, hvordan ting 
kan lade sig gøre, når 
det sker i samarbejde, 
sagde statsskovrider Inge 
Gillesberg, som samtidig 
pegede på, at Stats skoven 
pengekasse er drænet. 
Der er ikke som tidligere 
ubegrænset midler til nye 
projekter.

- Det kan ske i et sam-
arbejde som her i Avnbøl 
Sned, så det er måske den 
vej, vi skal gå, sagde Inge 
Gillesberg. 

Efter indvielsen for-
talte naturvejleder Andreas 
Hermansen om projektet 

og skoven på en vandring 
på den nye sti.

Bambus er ikke naturligt 
hjemmehørende i danske 
skove. Men under 2. 
Verdenskrig, hvor der var 
mangel på blomsterpinde, 
startede man i Avnbøl 
Sned en produktion op af 
bambus.

Landevejen og kroen
Avnbøl Sned gennemskæres 
af en bred skovvej. Den er 
den eneste rest af den gam-
le landevej, der gik mellem 
Aabenraa og Sønderborg. 
Midt i Skoven - ved det 

sted, der kaldes danseplad-
sen – lå der i 1700-tallet en 
kro. Stedet var mødeplads 
og hvilplads og vandigsted 
for hestene.

Historien fortæller, at 
kroen er pillet ned sten for 
sten og flyttet ud og genop-
ført syd for skoven. 

Statsskovrider Inge Gillesberg 
og formand for Avnbøl-
Ullerup Landsbylaug, Asmus 
Madsen, indviede skovstien.

 Foto Søren Gülck

RØDE KORS GENBRUG
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

KAFFE OG KAGE

kan købes for 15 kr

STORT
MODESHOW

Onsdag den 24. april
kl. 14.00 

Butikken åbner
allerede kl. 13.00 

Livsglade ældre festede Af Gunnar Hattesen

27 livsglade pensionister 
dansede, sang, spiste 
god mad og snakkede 
sig igennem nogle hyg-
gelige timer, da Broager 
Pensionistforening holdt sin 
traditionsrige forårsfest på 
Degnegården.

Der blev solgt amerikansk 
lotteri, hvor der var fine 
gevinster på spil. 

De ældre fik sig en svingom 
ved forårsfesten.
 Foto Jimmy Christensen

LOPPEMARKED 
Køb 3 stk. til 2 stks pris. Betal de 2 dyreste

undtagen varer med rød pris.
N.B. 5 stk udvalgte dametøj/konfektion. Kun 50.00 kr.

60 m2. med brugsting, tøj, og sko samt 
en masse pyntegenstande.

Endvidere salg af modelbanetog.

Fredag den 19. og lørdag den 20. april
kl. 10.00-16.00 på Sundgade 32 i Egernsund

Vibeke og Bent

Syng sammen aften
Broager Egnskor fejrer

hos Nette Jensen i Skelde
Broager Egnskor gentager succesen 

fra sidste år, og inviterer

Tirsdag den 23. april kl. 19.30
til fællessang fra højskolesangbogen, 
ligesom vi gerne vil synge nogle af de 

ting, som vi har arbejdet med i år.

Vores dirigent, organist Karsten Munk vil lede 
aftenen, ligesom han vil akkompagnere til sangene.

Alle er meget velkomne, og der er gratis entre.

Kaffe + boller kan købes, -pris kr. 60.00
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Hørt i byen
Dronning Margrethe og 
Prins Henrik har frem-
rykket deres sommer-
ophold på Gråsten Slot. 
Regentparret ankommer 
allerede mandag den 22. 
juli. 

Sydgruppen ApS, som 
Gråsten Fjerkræ er en del 
af, kom ud af 2012 med 
et overskud på 550.000 
kroner. 

Else Egholm fejrede 
forleden sin 75 års fød-
selsdag på Den Gamle 
Kro med brunch for 40 
inviterede gæster. 

Poul Værge, Vester Sot-
trup, er blevet udpeget 
til undermester, det 
svarer til næstformand, 
i Sønder jyllands ældste 
broderloge, den 103 
år gamle ”Hertha” i 
Sønderborg. 

Hans Lenger er blevet 
genvalgt til formand 
for Kværs-Tørsbøl 
Ungdoms- og Idræts-
forening. Næst formand 
er Sonja Eskildsen, kas-
serer Mette P. Olesen 
og sekretær Carmen J. 
Christensen. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
er Rikke Jensen, Mari-
anne Dinesen og Allan 
Petersen.

Hans Peter Toft, Grå-
sten, er valgt som ny 
overmester for Odd 
Fellow broderlogen 
”Baldur” i Aabenraa. 
Skatmester blev Jes Pe-
tersen, Kollund.

Ældre Sagen i Gråsten 
har stor succes med 
krolf. Begyndere og mere 
rutinerede kan spille 
torsdage kl. 18.30 ved 
Ahlmannsparken.

Sundeved Centret i Ny-
bøl er klar til indvielse 
af nyt køkken og ny sal 
søndag den 21. april.

Kim Gotlieb er blevet 
Årets Rytter i Gråsten 
Cykleklub, der har 55 
medlemmer. 

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

Pasfoto på 3 minutter

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

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

Vinterbuffet
Leveres kun fra 22. december til 31. marts

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

Dertil hvide kartofler og en kraftfuld skysauce.

www.kvaers-kro.dk

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

Karbonade med stuvede ærter, gulerødder og kartofl er
Hver torsdag

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

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

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

KIRKENS KORSHÆR

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

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

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

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

Stiga Park Compact 14
Et fantastisk godt tilbud på Stigas 
effektive rider med knækstyring. 
Den har en B&S Powerbuilt motor, 
hydrostatisk transmission, mekanisk 
hjælpestyring samt frontmonteret 95 
cm Combi aggregat.
Normalpris 25.995,-

Lige nu 21.995,-
inkl. moms

SPAR 4.000,-

VIND EN STIGA 
På Stiga dagen kan du deltage i en 
konkurrence, hvor der udloddes store 
præmier.

1. præmie - Stiga Villa 520
B&S Powerbuilt motor, 90 cm klip-
pebredde, elektrisk klippehøjdeju-
stering samt hydrostatisk fremdrift. 
Værdi kr. 21.995,-

2. + 3. præmie - Stiga Multiclip 50 S 
Rental 
Miljøvenlig, selvkørende klipper med 
Stigas patenterede afvibrering, AVS. 
Den har 48 cm klippebredde, Multiclip, 
justerbart styr i højden og til siden, Stiga 
SA 55 motor samt galvaniseret stål-
skjold. Værdi kr. 3.595,- 

4. + 5. præmie – Buskrydder SBK 35 
Værdi kr. 3.595,- 

6. + 10. præmie – Rookie
Børnetraktor med anhænger. 
Værdi kr. 999,-

Velkommen til Stiga dag
Det spirer og gror. Foråret er på vej, og græsset søger mod himlen. Alt i haven vokser 
frem i al sin pragt og vildskab, og det kræver sin mand m/k at bevare naturens orden. 
Stiga har det helt rigtige værktøj til den udfordring.

Lørdag den 20. april 2013
er Stiga dag i Danmark, og du inviteres hermed. Maskinparken er blevet trimmet, og 
Stiga springer ud med en række nyheder, der vil gøre Danmark grønnere.

Marina Fiskenæs får 
doktorfisk
Af Søren Gülck

Marina Fiskenæs 
tilbyder fra lørdag den 
20. april behandling 
med Garra Rufa fisken, 
som på dansk kaldes 
doktorfisk.

Fisken er kendt i den 
vestlige del af verden som 
en behandlingsform mod 

psoriasis. Doktorfisken kan 
også fjerne eller nedsætte 
generne ved børneeksem, 
astmaeksem og fodsvamp.

Der kan også være tale om 
en luksusbehandling, hvis 
fødderne blot trænger til en 
kærlig behandling.

Behandlingsformen 
består af, at klienten sætter 
fødderne ned i et bassin 
med 32 grader varmt vand. 

Her vil en mængde små 
doktorfisk spise løs af den 
døde hud. Det kilder i 
begyndelsen, men føles 
hurtigt rart, når de små fisk 
i vandet nipper den døde 
hud af. Fiskene afsætter en 
smule sekret, der trækker 
ind i huden, og efterlader 
den glat og blød.

En behandling koster 
normalt 199 kr., men tilby-
des i en introperiode fra d. 
20.-30. april for 99 kr. pr 
behandling. 

Marina Fiskenæs tilbyder 
behandling med doktorfisk.
 Foto Søren Gülck

Kampvalg
Formanden Bent 
Hylsebeck blev genvalgt 
på generalforsamlingen 
i Gråsten Fjernvarme. 
Ligeledes var der genvalg til 
Morten Sommer.

Nyvalgt blev Ebbe 

Johannsen og Leif Petersen. 
Mette Jensen ønskede ikke 
genvalg.

Som suppleanter blev 
valgt Søren Gülck og 
Gunnar Nielsen. 
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Vi sår frøene der sælger din bolig

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

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

 74 65 09 33
www.estate.dk

Moderniseret parcelhus 1- familieshus

Kliplev
Stenløkke 31

Sagsnr. 538  

Her sælges et flot parcelhus, der
har gennemgået en stor
forvandling over de sidste 6 år.
Sælger har moderniseret huset
med blandt andet nye vinduer,
køkken, badeværelse, tag og ikke
mindst en flot tilbygning.

1.395.000Pris:
70.000Udb.:

7.642Brt.:
6.818Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.886/4.473

159 702 1/4 1 1972

STOR VELUDNYTTET VILLA PÅ 159 KVM

UGENS
BOLIG

Billigt rødstenshus 1- familieshus Kværs
Degnetoft 16

Sagsnr. 450  

Huset har en rolig beliggenhed i
Kværs by, nær kirken og med
gåafstand via stisystemer til
børnehave, sportshal, tennisbane
og skole. Byen er attraktivt
beliggende, centralt til både
Sønderborg, Aabenraa og
Flensborg. Huset er opført i røde
sten med tegltag, pvc-vinduer og
opvarmes med naturgasfyr. Til
boligen hører en stor have udlagt
med græs og blomsterbede.

375.000Pris:
25.000Udb.:

2.565Brt.:
2.717Nt.:

Alternativ finansiering:
Brt./net: 1.964/2.190

150 754 1/2 2/2 1951

NY PRIS

Få meter til Egernsund havn 1- familieshus Egernsund
Sundgade 11

Sagsnr. 308  

Ældre men utrolig charmerende
villa beliggende i Egernsund nær
Egernsund havn og omgivet af
skøn natur såsom skov, strand og
vand. I Egernsund findes der et
attraktativt børneunivers, som
huser skole, børnehave samt
vuggestue. Ligeså er der kort
afstand til Gråsten og Sønderborg
hvor der blandt andet findes gode
indkøbsmuligheder.

640.000Pris:
35.000Udb.:

4.073Brt.:
4.076Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.043/3.174

117 955 1/3 2 1920

NY PRIS

Yderst velholdt parcelhus 1- familieshus

Egernsund
Benediktesvej 96

Sagsnr. 500  

Her får du et pænt og velholdt
parcelhus som er beliggende for
enden af en lukket vej i et roligt
villakvarter med kort afstand til
vandet. Huset er løbende blevet
moderniseret og vedligeholdt.

1.125.000Pris:
60.000Udb.:

6.118Brt.:
5.792Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.995/3.975

146 792 1/4 1 1972

Lejlighed til livsnyderen Ejerlejlighed

Rinkenæs
Sejrsvej 135 1

Sagsnr. 444  

Søger du et fristed hvor du kan
trække stikket ud, og nyde de
naturskønne omgivelser ved
Flensborg Fjord eller spille golf på
de flotte baner ved Benniksgård?
Her har vi lige den ejerlejlighed du
søger.

1.695.000Pris:
85.000Udb.:

9.857Brt.:
9.334Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 6.622/6.569

115 1 1/3 1/2 2005

BRUG DEN SOM FAST BEBOELSE ELLER FRISTED FRA HVERDAGEN.

Pæn og attraktiv ejendom Nedl. landbrug

Gl. Skovbøl
Velkær 14

Sagsnr. 169  

Skønt nedlagt landbrug, som er
blevet flot moderniseret i landligt
stil af sælger. Til ejendommen
hører 1,78 ha. jord udlagt i græs
ved huset. Hertil kommer stald
med 3 hestebokse og ladebygning.

1.995.000Pris:
100.000Udb.:

10.716Brt.:
9.446Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 7.083/6.223

239 17.800 2/5 2 1880

Pænt hus i roligt kvarter 1- familieshus

Egernsund
Æblehaven 7

Sagsnr. 404  

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.  

1.055.000Pris:
55.000Udb.:

5.523Brt.:
5.245Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.525/3.535

127 720 1/3 1/1 1983

Charmerende rødstensvilla 1- familieshus

Gråsten
Slotsbakken 26

Sagsnr. 417  

Her sælges en charmerende villa
med bl.a. lyst køkken med åben
forbindelse til stue og udgang til
hyggelig terrasse og stor have samt
60 m2 veludnyttet kælder i god
stand efter renovering i 2007.

980.000Pris:
50.000Udb.:

5.546Brt.:
5.260Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.708/3.685

116/60 969 2/1 2 1947

BOLIG PÅ 116, RENOVERET KÆLDER PÅ 60, I ALT 176M2 

Parcelhus med garage 1- familieshus

Ullerup
Bakkensbro 5

Sagsnr. 281  

Velindrettet parcelhus med
skiftereternittag og termovinduer.
Huset er indrettet med 2 værelser
og soveværelse. Stor vinkelstue,
køkken, bryggers samt
badeværelse. Til huset hører muret
garage og velanlagt have. 

925.000Pris:
50.000Udb.:

5.196Brt.:
5.109Nt.:

Alternativ finansiering:
Brt./net: 3.425/3.598

125 789 1/3 1 1968
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Vil du have lokale 
butikker i morgen, 
så brug dem i dag

Sæsonen er skudt i gang!
- og hvad kan vi gøre for dig?

Forårsklargøring og vedligehold af haven?
Anlæg af ny terrasse eller indkørsel
Fjerne alger på belægninger og tag og rense tagrender?

Ring og få en uforpligtende snak!
Tlf: 74675179/40565178 – www.naturpleje.com

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvis

Træfl is til haven og 
hækklipning med mini-læsser

BovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

Alt indenfor havearbejde
Private Virksomheder Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted, 

anlægsarbejder, fl iser, belægning og græsklipning.
Vertikal skæring, gravearbejde, stubfræsning.

RING OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK MED

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, Kruså

Telefon 7460 8186 eller 2429 0631
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

www.essen-in-fl ensburg.de
Brug vores 

Gratis Parkeringsbillet
til P-hus Rote Straße 15-17

Afstand til 
Restaurant Santorini

ca. 300 meter
(Fodgængerzone

ved Karstadt)

Afstand til 
Argentina Steak House

samt
Restaurant Dubrovnik

ca. 50 meter

Holm 9
Flensburg · 0049 461 27840

Südermarkt 9
Flensburg · 0049 461 24520

Minimumforbrug i 
restauranterne er € 12,-
Parkeringsbilletten er 

begrænset til 2, 5 timer. 

I restauranterne 
ombytter vi 

jeres P-billet 
til vores Gratis 

parkeringsbillet

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

Suvo 
ruStBeSkyttelSe

Din sikkerhed mod rust i bilen. 
reelt og pålideligt 

håndværk

Café Lyren åbner med ny bestyrer
Af Gunnar Hattesen

Café Lyren ligger på 
en af Padborgs bedste 
adresser, hvor turister, 
handlende og børne-
familier kommer forbi 
hele dagen. Cafeén er 
netop åbnet, og det 
er 56-årige Hanne 
Kryhlmand fra Kruså, 
som står bag disken.
- Cafe Lyren er åbnet med 
et nyt koncept. Det skal 
være en familierestaurant, 
hvor vi tilbyder sund fast 
food, fortæller bestyrer 
Hanne Kryhlmand, der har 
været ansat i restaurations-
branchen i næsten 25 år.

Hun stammer fra Sydals, 
og har i mange år arbejdet i 
Tyskland.

- Jeg har af Lorens Nielsen 
fået frie hænder til at ændre 
cafeén. Frituren er blevet 

udskiftet med et par speciel 
ovne. Vi vil gerne byde på 
sundere fast food, fortæller 

Hanne Kryhlmand, som 
tilbyder burgere, pølser, 
baguette og et stort udvalg 

af lune middagsretter. 
Om søndag tilbyder hun 
brunch.

Café Lyren har åbent 
hverdage kl. 8.00-20.00 og 
søndag kl. 9.00-13.00. Det 

er planen, at Café Lyren 
skal holde åbent hele året. 

Hanne Kryhlmand er blevet ansat som bestyrer af Café 
Lyren.                                              Foto Jimmy Christensen

Café Lyren er åbnet med et nyt koncept med sundere fast food. Foto Jimmy Christensen 
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Kollund KirKe
Søndag den 21. april 
Ingen gudstjeneste. Kirkebil til Bov 

Fredag Bededag den 26. april 
kl. 10.00 Konfirmation 
ved Majbrit Daugaard

Bov KirKe
Søndag den 21. april kl. 10.00 
Konfirmation 
ved Mai-Britt Knudsen 

Fredag Bededag den 26. april 
Ingen gudstjeneste. Kirkebil til Holbøl

HolBøl KirKe
Søndag den 14. april kl. 10.00 
Hanne Christensen 
Guldkonfirmation og kl. 14.00 
Tysk gudstjeneste

Fredag Bededag den 26. april 
kl. 10.00 ved Hanne Christensen

2

Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Jernbanegade 59, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

tusind tak
for den store deltagelse ved

Jens Hansens
død og bisættelse.

Tak for alle de fl otte blomster og hilsener.
På familiens vegne

Imgard Hansen
Tråsbøl

Folkekirken 
i Bov & Holbøl sogne
 www.bovsogn.dk & www.holboelsogn.dk

Fælles hjemmeside www.bovsogn.dk  & 
tlf. 74670917, i Holbøl sogn træffes graver tillige 
på 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494
o.g kirkeværge tlf. 74608494

Studiekreds 2013 kirken i København:
Hvorfor er der så 
mange kirker i 
København 
Onsdag d. 17/4 kl. 19.30 i 
Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov sogn ved 
sognepræst De Fine Licht, Haderslev 
Domkirke

Filmaften i 
Kirkeladen, Bov
Torsdag d. 18/4 kl. 19.30  
i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov 
sogn, titlen fås på kirkekontor 
eller til gudstjeneste

Én-dags-Retræte 
Kollund Kirke lørdag den 20.april og lørdag 
den 25. maj kl. 10.00-16.00.
Tilmelding til Mai-Britt Knudsen tlf. 
22721182 
Husk  madpakke og drikkevarer

Sogneudfl ugt til 
Skamlingsbanken
Traditionen tro inviterer Holbøl Menighedsråd 

på en hyggelig sogneudfl ugt
Onsdag den 8. maj

Kl. 9.30 Afgang fra Holbøl Kirke
Vi kører over Aabenraa til Kalvø, hvor 
vi nyder formiddagskaffen. Derefter 

kører vi til Klokkemuseet i Lerte Kirke. 
Efter en rundvisning kører vi ad snoede 

veje til Hotel Skamlingsbanken, hvor 
vi får serveret en to retters menû.

Vi nyder den smukke udsigt på 
Skamlingsbanken og fortsætter turen til 

Skibelund Krat og videre til Danmarks ældste 
højskole, Rødding Højskole, hvor vi drikker 
eftermiddagskaffe. Vi får en rundvisning på 
højskolen og hører om højskolens historie.

Hjemturen går forbi Gram Slot, og vi 
er tilbage i Holbøl ved 18-tiden.

Pris kr. 150,- som incl. buskørsel, 
guide, entreer, middag og kaffe.

Tilmelding til Frederik Schmidt 
tlf. 7460 8511 eller 6154 5417

Hurtig melding tilrådes, da der kun er 50 pladser.

40 til koncert 
i Holbøl
Holbøl Kirke dannede søn-
dag aften rammen om en 
koncert med guitaristerne 
Ole Dusgård og Jørgen 
Søby Andersen.
Ole Dusgård har studeret 
10 år på musikkonserva-
toriet i Århus med klassisk 
guitar som hovedfag. Han 
er statsprøvet musikpæda-
gog, har diplomeksamen og 
er debuteret fra solistklas-
sen samme sted.

Han har spillet over 1000 
koncerter fra solo-koncerter 
til koncerter med store 
ensembler som bigband og 
symfoniorkester. 

Jørgen Søby Andersen er 
uddannet på musikkon-
servatorierne i Odense og 
Århus. Tog diplomeksamen 
i 1994, og har siden optrådt 
som solist og kammermusi-
ker ved adskillige koncerter 
i både Danmark og i ud-
landet. Han er i dag ansat 
som souschef og guitarlærer 
på Aabenraa Musikskole.

Koncerten i Holbøl Kirke 
var Ole Dusgård og Jørgen 
Søby Andersens debut 
som guitarduo. De spil-
lede musik af bl.a. Carulli, 
Debussy, Granados og De 
Falla. 

40 mennesker var søndag aften til en smuk koncert i Holbøl 
Kirke. Foto Jimmy Christensen

Nyvalg
Valgmenighedspræst 
Morten Kvist, Herning, 
er blevet nyvalgt til be-
styrelsen for Rønshoved 
Højskole. Han afløser af-
døde Filt Jensen, Gråsten. 
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Familierestauranten

Åbent: 8-20
Søndag 9-13

www.cafelyren.dk
Cafe Lyren - Lyren 4 - 6330 Padborg - 7467 0599 

Udpluk af vores lækre nye menukort

Ungarbejdere søges!
Vores team skal forstærkes 
Kontakt Hanne på 74670599

Tilbud hele april måned
Søndags Brunch kl.9-13

Bestil plads forud
på 74670599

1/2 pris 
KUN kr.                 

Pølser & Fransk hotdog

Ovnbagte pommesfrites..........................................................

Frisk smurte baguette - flere varianter
 f.eks. baguette med hjemmelavet tunsalat..........

Salater & meget mere
 f.eks. årstidens salat med røget laks samt 
 dressing og brød..........................................................

Smørrebrød..................................................................................

Børnemenuer - flere varianter
 f.eks. Cafe Lyren miniburger menu........................

Solide velsmagende middagsretter fra kr..........................

Cafeen´s stjerneskud...............................................................

20,20,-

39,-

39,-

25,-

S49,-

S79,-

69,-

Lyren retten - dagens varme middagsret..........................
Man-fre kl. 11-13 & 17-19

S62,-

Se hele menukortet på

49,-

Nye lækre 
burgermenuer med 
ovnstegte pommes 

frites

Kranse 
nedlæggelse
Af Frederik Schmidt

På trods af bidende kulde 
var der mødt 75 mennesker 
op til mindehøjtidelighen i 
Hokkerup den 9. april.

Kommandanten 
på Søgaard Kaserne 
Oberstløjtnant Jens Peter 
Rasmussen gav en god 
redegørelse for forløbet af 
kampen tidligt om morge-
nen i 1940. De danske sol-
dater kæmpede mod en stor 
overmagt og menig Jørgen 

Th. Jørgensen og Sergent 
C. H. Vous blev dræbt.

De danske soldater blev 
nedkæmpet på et kvarters 
tid. 

Oberstløjtnant Jens 
Peter Rasmussen nedlagte 
kranse fra hæren sammen 
med fhv. skoleinspektør 
Lorens Hansen fra Holbøl 
Sogn og.Th. Thomsen 
fra Fodfolks Pionerer 2. 
Batalion.

Højtideligheden sluttede 
med sangen "En lærke 
letted". 

Der var 75 mennesker til kransenedlæggelse i Hokkerup. 
 Foto Jimmy Christensen

Ny bøf på menukortet
Af Søren Gülck

Gæster på Holdbi kro kan 
få lov til at sætte tænderne 
i et stykke unikt oksekød 
fra Himmerland med en 
uovertruffen smag, struktur 
og kvalitet.

Himmerlands kødkvæg 
er dansk og noget af det 
ypperste på det danske 
marked. Kvæget er under 
24 måneder og nøje udvalgt 
efter de strengeste normer 
for kvalitet og krav om 

godt landmandsskab. Fra 
landmanden til slagteriet 
udsættes dyrene ikke for 
stress, udmattende og 
uetiske transporter, som 
forringer kødets kvalitet 
betydeligt.

Kødet modnes på kroge 
under skarp overvågning i 
5-9 uger. Derefter udskæres 

det modnede kød, pakkes 
og sendes til udvalgte re-
stauranter, bl.a. Æ Hereford 
Beefstouw, som Holdbi Kro 
er en del af.

Kromanden på Holdbi 
Kro, Paul Loichtl, glæder 
sig til at servere et stykke 
danske oksekød, når det er 
bedst. 

Gæsterne kan glæde sig til at 
sætte tænderne i et 
stykke unikt oksekød fra 
Himmerland.

Ulla Peper 
fandt nyt job
Af Anita Andersen

Ved l Kvindeløbet 2012 
søgte Ulla Peper arbejde 
med et skilt på rygge.

I dag har Ulla Peper fra 
Kruså fået fuldtidsjob i 
Tandreguleringshuset i 
Sønderborg.

- Der er stadig folk, der 

kan huske, at jeg løb med 
skiltet på ryggen sidste 
år. Jeg bliver nogle gange 
stoppet og spurgt, hvordan 
det går. Og så er jeg så glad 
for at kunne sig, at jeg er 
tilbage i mit fag, fortæller 
Ulla Peper.

Det var en jobpraktik, der 
åbnede døren for hende.

- Jeg havde været 
i jobpraktik hos 
Tandreguleringshuset i 
Sønderborg, og da de et 
stykke tid efter min prak-
tiktid manglede personale, 
ringede de til mig. Først 
blev jeg ansat på 32 timer, 
men nu har jeg 37 timer og 
det er alle tiders, fortæller 

en meget glad Ulla Peper, 
som desværre ikke deltager 
i kvindeløbet 2013, da hun 
har en belastningsskade i 
benet efter for meget løb. 

Ulla Peper er vendt tilbage 
til sit gamle fag.
 Foto Anita Andersen
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Her træffes vi hver tirsdag fra 11-12.

STORT LOPPEMARKED
afholdes

Lørdag den 20. april og 
Søndag den 21. april

begge dage fra kl. 10.00 til 16.00
Lopper fra mange indsamlinger, fl ere 
dødsboer og i år mange helt nye varer

Vilsbæk-Huset
Vilsbækvej 34 B, Vilsbæk

6330 Padborg

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 9.00-19.00

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

TIRSDAG Skinkegullasch

ONSDAG Boller i selleri

TORSDAG Svinekam med rødkål

FREDAG Dansk bøf med bløde løg

MANDAG Millionbøf med kartoffelmos

TIRSDAG
Krebinetter med stuvet ærter
og gulerødder

  Se også vores lækre
Hjemmelavede

retter til
mikrobølgeovnen

1 stk 39,95
2 stk 70,00

MADPLAN
Lunt og lækkert

45� 

tusind tak
for den store opmærksomhed ved vores diamantbryllup 

i form af gaver, blomster, hilsener og gode ønsker.
Tak for pyntning ved vores hjem og på Landbohjemmet, 

tak for at I hejsede fl aget og tak for lys i vinduerne 
både lørdag og søndag - det var så fl ot.

Tak til Holbøl Landbohjem for dejlig mad 
og til Knud for god musik.

Tak allesammen.
Anna og Peter Rossen

Holbøl Mark

Kære stefanie
Så skal vores guldklump 
konfi rmeres den 26. april

Vi glæder os til at fejre den 
sammen med dig

Hilsen Bedstemor og Bedstefar

Hjertelig tak
for venlig opmærksomhed ved vores sølvbryllup. 

Tak til naboer for den fi ne ranke.
Venlig hilsen

Frauke og Ervin Moldt
Kliplev

Tirsdag den 23. april kl. 14.00
Mød op til en hyggelig eftermiddag

Husets sangkor synger
Husorkesteret spiller

Der er også anden underholdning
Kaffe og kage

Pris pr. person kr. 25,00

Drikkevarer kan købes

Tilmelding hos Karin Andersen,
Valdemarshus 73 76 84 67

eller på 22 26 20 34 

Alle er meget velkomne 

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11 Padborg

Valdemarshus
Forårskoncert

Grænseegnens 
Marchforening varmer op

Der laves træningsture tirsdag aftener følgende 
steder: 23. april, Kragelundvej 16, Kragelund, 
6330 Padborg, 30. april, Dybbølgårdevej 5, 
6360 Tinglev, 7. maj, Bommerlund stenen 

ved Gejlå, o. s v. se vores hjemmeside.

Den 18. og 19. maj afholdes 
Grænsemarchen

for 43. gang, det er blevet en tradition for rigtig mange 
at mødes, og gå en dejlig tur i grænselandet skønne 
natur. Hvad kræves der for at deltage, Du køber et 
startkort, Du skal have et par gode sko og et godt 
humør, det sidste er ingen betingelse men sjovere, 
det har alle dem der vandrer. Der er vandreture på 
henholdsvis 6, 12, 20, 25 og 40 km. lørdag er der 
en maraton på 42,195 km.. Alle skal være i mål kl. 
17.00. Der er start mellem kl. 06.00 og kl. 14.00.

Der er rigtig mange vandrere der starter mellem kl. 06.00 
og kl. 08.00 om morgenen og kommer hjem igen om 
eftermiddagen alt efter hvilken distance de har valgt.

Der kommer mange fredag aften den 17. maj, for at 
gå en tur på 10 km. for at varme op til weekendens 

traveture. Alle kan deltage, man køber blot et startkort på 
startstedet, her kan man vælge startkort med eller uden 
medalje, der kan også købes et almindeligt startkort til 
18 kr. pr. dag. Se mere på:  www.graensemarchen.dk

Formand Arthur Beuschau

Faldende 
overskud
Rønshoved Højskole skabte 
sidste år et overskud på 
239.000 kr.

Det er 525.000 kr mindre 
end året før.

Rønshoved Højskole 
modtog et statstilskud på 
6.193 mio. kr. Højskolen 
har en egenkapital på 
14.411 mio. kroner. 
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Bovvej 27 │ 6330 Padborg │Tlf: 74 67 30 38 │ Mail: cs@cs-autotransport │ www.dinbilpartner.dk

SOMMERDÆK 4 stk incl. montering 
og afbalancering

VI FØRER ALT 
I KVALITETS 

DÆK OG 
BUDGET DÆK

195/65R15
FIRESTONE TZ300 .......2600,-
 INCL. MOMS

BRIDGESTONE T001 ....2825,- 
 INCL. MOMS

MICHELIN ENERGY  .....2975,-
 INCL. MOMS

205/55R16
FIRESTONE TZ300 .......3075,-
 INCL. MOMS

BRIDGESTONE T001 ....3350,-
 INCL. MOMS

MICHELIN ENERGY  .... 3600,-
 INCL. MOMS

Ring for pris 

på nøjagtig din 

dækstørrelse
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Holm 9 · Flensburg · 0461 27840
I hjertet af Flensborg

Morgen-
mads-buffet

€ 9,90fra kl. 
09:00 
til 11:30

Søndag!

www.essen-in-flensburg.dk / .de
(ved siden af Karstadt)

Som i 
›Dalmacija‹ 
ved Bosko ...

 
 

 
 

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller mail fi re@post12.tele.dk

Kollundhus Dit forsamlingshus

Kruså Rengøringsservice

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

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

www.krusaaren.dk

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

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

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

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

Onsdag til søndag i denne uge
Pølse- eller kebabmix

Mad ud af huset- ring og bestil

Hver dag 

dagens ret
Vi har også:

Madpakker, smørrebrød, 
baguettes mm

30,-
Normalpris 45,-

Spar 15,-
10-turs kort - rensning og strygning:
Jakkesæt .........................................................€ 90,00
Skjorte/bluser ..................................................€ 21,50
Bukser .............................................................€ 49,50

Åbningstider: mandag-lørdag kl.10.00 – 20.00
Schleswiger Str. 130 • D-24941 Flensburg • telefon:+49 – 461 14681120

www.elas-textilpflege.de

i aftentimerne 
tales der 

ofte dansk

Pleje af dine tekstiler til tyske priser 
og med stor omhyggelighed 

til vore danske kunder:

Ved 10-turskortene syr vi eksempelvis 
den løse knap i uden beregning
Omforandringer laver vi også: eksempelvis 
Udskiftning af lynlås ..................... € 11,50
Oplægning af bukser fra ................. € 9,50

Vi modtager også rulletøj og leverer 
i 50 km omkreds af Flensborg
Ela’s Textilplege - Fördepark

Hos os kan du betale med kort. Mindstebetaling 10 euro

Konfirmationer i Bov KirkeHAVEHJÆLP SØGES
Hvilken pensionist kan li´ at arbejde i 

frisk luft i min have i Kollund?

SÅ RING 74 67 87 94
Træffes bedst om eftermiddagen

Kollund gør 
byen ren
Af René Johansen

Kollund Borger- og 
Ungdomsforening afholder 
Kollund Ren søndag den 
21. april fra kl. 10:00 til 
12:00.

Man mødes på 
Brandstationen kl. 10:00, 
hvor man får tildelt en rute 

samt udleveret affaldssække 
og handsker.

Affaldsindsamlingen slut-
ter kl. 12:00, hvor KBU er 
vært ved en grillpølse samt 
øl eller vand.

KBU håber, at mange vil 
bakke om arrangementet, 
så byen kan blive gjort 
klar til de nært forestående 
konfirmationer. 

Konfirmanderne var klædt på til den store dag, da der forleden var konfirmation i Bov Kirke. Münchow Foto
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Frøslevlejrens Efterskoles fantastiske 
Musik- og Danseturné
Hvert år tager 
Frøslevlejrens 
Efterskole (FLE) ud på 
turné for at vise, hvad 
de er allerbedst til.

 Turnéerne gælder alle 
linjefag, så skolens hårde 
arbejde og professionelle 
engagement er til skue for 
mulige nye elever, og dem 
der er villige til at se med.

Igennem halvdelen af 
skoleåret på FLE bliver de 
flittige og arbejdsvillige 
elever øvet op til at tage på 

turné, på hver deres linje-
fag. Linjefagene består af 
hold af Lyd og Lyd, Musik, 

Dans, Film og Teater. 
Teater, 

Musik og Dans bliver 
alle øvet op til at skulle 
optræde med et stykke, et 
danseshow eller en koncert. 
Linjefagstimer har eleverne 
gennemsnitligt 6 af om 
ugen, som bliver brugt på 
opøvelsen til de forskellige 
performances. FLE er i for-
vejen meget berygtet for sin 
performance, så eleverne 

har rigeligt af motivation 
og nogle gode lærere til at 
hjælpe sig på vej.  Musik 
og Dans er de hold man 
kan sige sørger for et show, 
hvorimod Teater optræder 
med et skuespil.

Turnéerne
Når Dans og Musik tager 
på turné, handler det ikke 
blot om at tage ud og 
optræde, men også om at få 
et fantastisk sammenhold 
og samarbejde stablet 
sammen. Hvert år tager 
de forskellige linjefag ud 
til nogle forskellige skoler i 
Danmark, så hvidt og bredt 
som muligt.  Dans har i år 
optrådt med et danseshow 
inspireret af Tekken og 

Street Fighters, der bli-
ver mixet sammen i et 

spektakulært mix, udeluk-
kende præget af dans. 

 Opvarmning af Musik

 Lyd og lys

Lockoutet
Af Janne Stolper, Emma 

Dalager, Naja Sommer og 

Hannah Bethge 

På Frøslevlejrens 
efterskole går de ind i 
lockoutens tredje uge 
med oprejst pande. 
De får en andeledes 
undervisning og de 
føler at det styrker 
deres sammenhold.

”lockout” kommer fra 
engelsk og betyder at låse 
ud. Arbejdsgiveren udeluk-
ker de ansatte i en virk-
somhed eller indenfor et 
overenskomstområde for at 
arbejde. Det er modsvaret 
på arbejdstagernes strejker. 
Hvor lærerne og skolele-
deren selv beslutter sig til 
ikke at møde op til arbejdet 
længere. 

Konflikten er 

opstået, fordi regerin-
gen og Kommunernes 
Landsforening (KL) forlan-
ger, at lærernes arbejdstid 
frit skal kunne tilrettelæg-
ges af skolelederen. Det 
betyder at skolelederen 
har muligheden for at selv 
fordele timerne hos den 
enkelte lærer. Lærerne skal 
bruge mere tid på undervis-
ningstimer og mindre tid 
på forberedelse. 

Konflikten betyder for 
folkeskoleeleverne og deres 
forældre, at eleverne kun 
skal møde op til de lektio-
ner, hvor de har tjeneste-
mandsansatte lærere til at 
undervise. Forældrene skal 
også regne med, at børnene 
bliver sendt hjem hvis de 
ikke har undervisning. 

Afgangsprøverne starter 
den 2. maj og kan derfor 
blive påvirket af konflikten. 

De mundlige afgangsprø-
ver, der finder sted fra den 
3. juni, bliver påvirket og 
de kan ende med at blive 
udsat, hvis konflikten fort-
sætter. Der er ikke nogen 
grænse for, hvor længe 
lockoutet kan vare, men 
hvis konflikten mellem KL 
og lærerne strækker sig i 
langdrag, har regeringen 
mulighed for at gribe ind 
med et lovindgreb. 

Lærerne er savnet
På Frøslevlejrens 

Efterskole går lockouten 
ikke kun udover eleverne 
undervisningstimer, men 
også deres fritid på skolen. 
Fordi de går på efterskole, 
er de meget tætte på læ-
rerne, da de er de eneste 
”voksne” i deres hverdag og 
fungerer ofte som en form 
for reserve ”forældre”, når 
de er på skolen. Mange går 
til deres kontakt lærer hvis 
de har problemer eller bare 

har brug for at snakke med 
én, men her i lockouten 
er der kun fire lærere på 
skolen. 

Der er heller ikke rigtig 
tid til at sætte sig ned med 
en lærer og hyggesnakke, 
fordi der kun er en på vagt.

På den anden side betyder 
det også, at sammenholdet 
på skolen bliver bedre, fordi 
alle årgangene er sammen 
både 8. 9. og 10 årgang. 

Undervisningen
På efterskolen i Frøslev prø-
ver man at holde åbent og 
klare sig med så få lærere, 
som der nu er. 

I stedet for faglige timer, 
tager eleverne på udflugter 
og hører nogle foredrag. 
De lærere, der er tilbage, 
må lave et skema der kan få 
hverdagen til at fungerer, så 
længe lockouten varer.

Jeg vil gerne holde skolen 
åbent for mine elever, og 
sørge for, at de får det efter-
skoleliv, som de er kommet 
for at få. Jeg synes ikke, at 
det er fair at lukke skolen 
på grund af lockouten. Så 
jeg vil holde skolen kørende 
så længe som muligt, siger 
forstander Jens Bodum. 

FRØSLEV: Største lockout i Danmarks historien. Der er 
sikkert mange, der slet ikke ved, hvad ordet ” lockout” står for, 
hvad det betyder for eleverne og forældrene og hvad grunden 
er. Danmarkshistoriens største lockout trådte den 1.april i 
kraft. Man skulle tro, at det var en aprilsnar, men nej. Cirka 
69.000 folkeskole- og efterskolelærere blev ramt. De må med 
andre ord ikke møde op på deres arbejdsplads. Ordet

Dans på turné

Musik på turné
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Et venskab på 
FLE
Af Lea Agertoft, Michelle 

Frank og Emma Louise 

Engelmann

På Frøslevlejrens ef-
terskole gør lærere og 
elever alt, hvad de kan 
for at opbygge gode og 
specielle venskaber.

Vi har på Frøslevlejrens 
efterskole interviewet nogle 
elever om, hvordan det er at 
have et venskab på FLE. 

- Et venskab på FLE er 
langt fra det samme som 
på en folkeskole, fordi at 
vi netop bor sammen og 
omgås hinanden hele tiden. 
Hvor man på en folkeskole 
bare har sine timer og ta-
ger hjem bagefter, siger 
Kristian Østergaard , der 
er elev på frøslevlejrens 
efterskole. 

- Selvom man har et super 
godt venskab her på FLE, 

kan det desværre godt ske, 
at man alligevel ikke holder 
kontakten, når man stopper 
på efterskolen, siger Pernille 
Petersen, der er elev for 
andet år på Frøslevlejrens 
efterskole.

Første skoledag hvor 
lærerne prøver at ryste 
eleverne sammen 

Lærerne på FLE gør meget 
for, at eleverne får skabt 
sig nogle gode venskaber, 
netop ved at lave mange 
gruppearrangementer, 
fælles aktiviteter og tage 
på ture f.eks. har eleverne 
været i Berlin og i Østrig. 

Plads til alle
På FLE er der plads til alle 
personligheder, uanset om 
man er rocker, punker eller 
måske Justin Bieber fan, vil 
der altid være en, man kan 
finde sammen med. 

Fra fangelejr til 
efterskole
Af Trine Bille, Emma Harders 

og Ebba Eskildsen

Engang var Frøslev-
lejren en fangelejr 
under 2. verdenskrig. 
Et sted hvor man blev 
sendt hen, fordi man 
havde været en del af 
modstandsbevægelsen. 

Barakkerne dengang var 
grå og græs var der intet af. 
Tiderne er skiftet. Græsset 
er nu grønt og barakkerne 
er malet røde og er fyldt 
med historie og efterskole 
elever.

Skolen næs ved Padborg
Lejren skulle i sin tid ligge 
et øde sted, tæt på den 
tyske grænse og Frøslev var 
perfekt til den beliggenhed.

I dag har de unge ikke 
langt ned til den tyske 
grænse eller Padborg by. 
Trafik er der dog masser af. 

En god løbetur kan man 
ikke klage over, da man 
blot 20 meter fra lejren er 
omringet af en eventyrlig 
flot skov med smukke 
træer, bakker og mos. Gode 
aktiviteter i skoven styrker 
de unge. 

Identitet og respekt 
Når man som elev starter 
på efterskole har man en 
forventning og en identitet 
og en illusion om, hvordan 
de to ting skal komme til 
at passe sammen. Mange 

unge tager af sted på efter-
skole for at få lettet bagagen 
som enhver har med sig fra 
fortiden. Man opbygger 
en helt ny identitet, vokser 
og modner i hele forløbet. 
Unge mennesker er fulde 
af egne holdninger og dette 
skaber konflikter. Derfor 
lære de at håndtere konflik-
ter som opstår i hverdagen 
da de er sammen som et 
hold og alle skal være tilpas. 
En af de konflikter som 
også kan opstå er det at ele-
verne deler værelse. Dette er 

et meget personligt sted og 
man må lære at være fælles 
om det.

Sammenholdet er til
Sammen dyrker eleverne 
deres fælles interesse såsom 
musik, teater, lyd og lys 
og dans. Via udflugter og 
forskellige arrangementer 
skaber eleverne oplevelser 
og minder hvilket gør at de 
unge vokser sig stærkere for 
hver dag.

Vi lavede et spørgeskema 
til eleverne på frøslevlejrens 
efterskole om hvorfor de 
tog af sted på efterskole. 
Flertallet svarede fordi de 
havde brug for en ny start. 

Vi lavede et spørgeskema 
til eleverne på frøslevlejrens 
efterskole om hvorfor de 
tog af sted på efterskole. 
Flertallet svarede fordi 
de havde brug for en ny 
start. 

FLE ”Et godt sted at være”.

Frøslevlejrens historie

Af Rikke J. og Martin A.

I de 9 måneder 
Frøslevlejren var åben, 
blev der sendt 12 000 
mennesker derned. 

Lejrens barakker blev 
bygget af de fanger, der 
havde en uddannelse som 
håndværker.

Kvinderne havde to 
barakker, der blev adskilt 
fra de andre med et hegn. 
Den eneste måde kvinderne 
kunne holde kontakt med 

mændene, var ved hegnet. 
Måltiderne foregik i w5 og 
7. Alle fangerne blev delt 
op i grupper, når de skulle 
spise, fordi der ikke var 
plads til alle fangerne i de 
to spise barakker.  

Boligforhold:
I hver barak har fangerne 
udvalgt en formand og en 
næstformand, som skulle 
sørge for ro og orden blandt 
medfangerne.  

En fangestue var beregnet 
til 15 fanger, men i april 

1945 steg indbyggertallet 
til over 5 000, og man 
fyldte en fangestue op til 
30 personer.  Men ellers var 
Frøslevlejren et luksus hotel 
i forhold til en tysk kz lejr.

Beklædning:
Bag på fangernes arbejds-
beklædning stod der GF 
på, som stod for gefangen 
(fanget) 

Kvinderne fik udleveret 

en kappe, som var lavet af 
kvidelige fanger. 

H6:
H6 var sygebarakken, der 
var ca. 50 læger, hvilket 
ikke er helt vildt meget 
i forhold til at der i april 
1945 var over 5 000 fanger 
i lejren.

Hver gang der kom nye 
fanger skulle de tjekkes 
af lægerne for ikke bare 
normale sygdomme, men 
alle mulige dødelige syg-
domme, så de ikke smittede 
de andre fanger.

Ejner Brøgger:
Ejner blev født d. 29. 
december 1923 i Ørum, og 
han lever i fuld vigør. Han 
er den sidste overlevende 
af dem, der blev sendt fra 

Frøslevlejren ned til en 
kz-lejr, og tilbage igen. Han 
blev sendt til Tyskland d. 
15. september 1944, fordi 
han var modstandsmand, 
og han kom hjem på mors 
dag i 1945. Den dag var 
Ejners mors bedste dag i 
hendes liv. I lang tid efter 
han var kommet hjem, 
kunne han ikke tale om 
kz-opholdet med nogen, 
men nu har han flere fore-
drag om ugen, hvor han 

fortæller hele sin historie fra 
start til slut. 

Nogle af barakkerne som ikke er blevet fjernet.

De kvindelige fangers tøj.

En af de hvide busser, som 
henter meget syge fanger.

Ejner Brøgger til et af hans 
mange foredrag
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Træf det 
rigtige valg
Af: Mette Toft Lindholm 

Mettelindholm@live.dk

Elsker du at stå på sce-
nen? Overskride græn-
ser? Hører klapsalver af 
din præsentation?

Være kreativ, skabende og 
give dig selv muligheden 
bare for en gangs skyld at 

være en person som du i 
virkeligheden ikke er. Så er 
det helt sikkert teaterlinjen 
på Frøslevlejrens efterskole 
du skal vælge.

På Frøslevlejrens efterskole 
har du mu-lighed for at 

vælge linjen teater. Denne 
linje er for dig, der kan 
lide at optræde og gerne vil 
på scenen og lære at spille 
teater. På teaterlinjen vil du 
mærke det eventyrlige og 
magiske fællesskab, som er i 
enhver teatertrup.

- I starten var jeg meget 
nervøs og spændt på om 
teater var det rette valg 
at træffe, men da jeg så 

begyndte på Frøslevlejrens 
efterskole og fik teater, så 
har jeg fået den bedste op-
levelse ud af det, samtidig 
med at jeg indtil videre har 
udviklet mig en del niveau-
mæssigt, fortæller eleven 
med et smil på læben, 
som går på Frøslevlejrens 
efterskole.

Frøslevlejrens Efterskole 
har egen tea-tersal med 
scene og stort professionelt 
lysanlæg. Skolen har egne 
trådløse mikrofoner, som 
gør, at der er mulighed for 
at øve teknikker i god tid 

inden fore-stillingerne. Alt 
i alt så er der rigtig gode 
rammer for, at du kan 
udvikle dig. Ved    valget af 
teaterlinjen på efterskolen 
vil du igennem året få 
muligheden for at deltage 
i flere forestillinger, store 
som små.

Et af højdepunkterne for 
teater er, at hvert år tager 

teaterlinjen på turne rundt i 
landet med et teaterstykke, 
som de har arbejdet med 
i nogle måneder i linje-
fagstimerne og på andre 
relevante tidspunkter.

Frøslevlejrens efterskole 
tilbyder dig  teater på højt 
niveau med oplevelser, der 
er værd at huske resten af 
livet. 

Skyggeteater til efterskolernes 
dag.

Stykket Alice i eventyrland

Grænseoverskridende 
men samtidig hyggeligt
Værelses-kammerater 
er en stor del af efter-
skolelivet. Det er noget 
af det, der er med til 
at udvikle en person 
mest. 

Der emmer af liv på 
efterskolen. Udenfor er 
der det skønneste solskin 
og inde på gangene, er der 
den vildeste positive energi. 
Eleverne er glade. Lige så 
snart man banker på en 
værelsesdør, kommer der 
en glad elev ud, og åbner 
døren. Når du træder ind 
på et værelse, får man en 
underlig, men god, følelse 
i kroppen. Den er på en 
måde ubeskrivelig. På den 
ene måde føler man, at man 
kommer ind et fremmed 
sted, men på den anden 
side kommer man ind et 
sted, hvor man føler sig 
hjemme.

- Det er rart at være på et 
elevværelse. Man kan mær-
ke kemien mellem eleverne, 
der bor på værelset. Men 
også dem, der kommer ind 
for en hyggelig snak. Det er 
som om tiden forsvinder.

Værelserne
Der er også forskel på 
værelserne, om det er 
piger eller drenge der 
bor på værelset. På et 
pigeværelse kan man godt 
fornemme de milde blom-
sterdufte, der tit kommer 

fra parfumerne. På et 
drengeværelse mærker man 
tydeligt drengehørmen. 

Der er tydeligt forskel 
på værelserne i de første to 
uger af skoleåret, og på de 
sidste måneder. I starten af 
året er værelserne ikke ble-
vet personliggjort endnu. 
Sidst på året kan man tyde-
ligt se, personlighederne på 
dem der bor på værelset. 

Værelse 510 
På værelse 510 bor Albaerte 
Christensen med sin 
roomie, Line Højgaard. 
Albaerte sidder i sin seng 
og hører højt musik. Der er 
virkeligt hyggeligt herinde. 
Der er behageligt. Lige så 
stille begynder samtalen at 
komme i gang. 

- I starten var det lidt 
mærkeligt, fordi man lige 
skulle lære hinandens græn-
ser at kende. Man skulle 
lære at respektere hinanden 
og vende sig til, at man 
bor sammen med et andet 
menneske, siger Albaerte 
smilende. 

Værelset vi sidder på dan-
ner en perfekt ramme for 
vores samtale. Der er breve, 
billeder og citater klistret 
op på væggene. Der er 
ingen tvivl om, at vi er på 
et pigeværelse. Der er også 
plakater på hele den ene 
væg. Værelset oser af tøse-
hygge. Parfumer, cremer, 
hårprodukter, neglelakker 

og stiletter, er bare nogle 
af de ting der er med til 
at gøre værelset ultimativt 
piget.

Vi sidder sammen og 
beundre værelset, da 
Albaerte pludselig tilføjer 
lidt drillende: 

- Undskyld det roder. 
Men der er bare ikke plads 
til alle vores ting.  

- Der kan godt være lidt 
trængt, men det kan også 
være super hyggeligt, da 
man kommer lidt tættere 
på hinanden end ellers, 
fortsætter hun.

Et anderledes fristed
Normalt når man kom-
mer hjem fra skole, smider 
man bare skoletasken ved 
skrivebordet og lægger sig i 
sengen og ser fjernsyn. Det 
er her man har sit fristed. 
På efterskolen har man også 
et fristed. Man er bare ikke 
alene om det ene fristed. 
Det kan hurtigt blive en 
udfordring, hvis man ikke 
er villig til at samarbejde. 
I de fleste tilfælde matcher 
værelseskammeraterne 
heldigvis rigtig godt med 
hinanden. Man kan dog 
også komme ud for, at ens 
værelseskammerat er stik 
modsat en selv.

Værelsesflytning
På Frøslevlejrens Efterskole, 
er der mulighed for at flytte 
værelse to gange i løbet af 

et skoleår. Dette er en god 
mulighed, hvis værelset 
ikke fungerer optimalt. 
Denne mulighed benyttede 
Albaerte og hendes tre 
gamle værelses-kammerater 
sig af.

 - Det var i mit tilfælde en 
udfordring at bo fire men-
nesker sammen, da det var 
svært at få ro og have tid 
til at være alene, forklarer 
Albaerte . 

- Når man er på værelset 
kan man fjolle rundt og 
være tosset. Jeg fortæller 
f.eks. Line nogle lidt andre 
ting, end jeg ville fortælle 
nogle af mine andre ven-
inder hernede. Man har 

ikke de samme hæmninger 
for sin roomie, som man 
kan have for resten af sine 
veninder. Vi kan se film, 
danse og synge sammen. 
Man får et helt specielt 
bånd. Det er lidt som at få 
en bonussøster.” 

På en efterskole er man 
sammen med folk døgnet 
rundt. De mennesker der 
er på skolen kommer til at 
se hinanden på de bedste 
dage, men også de dårlig-
ste. Det er nemlig en af de 
store grunde til, at man er 
så tætte på en efterskole. 

- Vi er som en stor fa-
milie, fordi vi kommer til 
at kende hinanden på de 

punkter kun ens familie 
burde kende en på, tilføjer 
Albaerte.

Når man tager på 
efterskole, kan man ikke 
undgå at ændre sig. Det 
er simpelthen umuligt. 
Albaerte har også ændret 
sig. ”Da jeg var hjemme, 
kunne jeg rigtig godt lide at 
være alene, altså bare gå op 
på mit værelse og være der 
hele eftermiddagen. Men 
hernede er man tvunget 
til at være sammen med 
mennesker 24/7 og det gør, 
at man udvikler sig socialt, 
hvilket jeg også har gjort, 
siger hun med et smil på 
læben. 
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Hverdagen på en efterskole
Af Rebekka Tønder og 

Tamara Lund

På Frøslevlejrens 
Efterskole  starter man 
dagen med at spise 
morgenmad kl. 7.10.

Morgenmaden består af 
franskbrød, knækbrød, 
rugebrød eller noget med 
mælk/youghurt. Om 

tirsdagen og torsdagen er 
der æg, og om onsdagen 
er der kakao. Når man er 
færdig med morgenmaden, 
og lærerne skal sige god-
morgen, skal eleverne gøre 
rent på deres uderengørings 
område, og have det tjekket 
af en lærer. Et uderengø-
rings område, er et sted 
eleverne skal rengøre hver 
dag. 

Klokken 07.55 skal ele-
verne til morgensang. Til 
morgensang synger man, 
ser tv2 news, og får infor-
mationer om dagens forløb.

 På FLE (Frøslevlejrens 
efterskole) har man 4 timer 
hver dag. Hver time varer 
90 min. I løbet af dagen 
er der 3 pauser. Den første 
pause er bollepausen, hvor 
der bliver serveret boller. 

Pausen varer fra 10.00 
til 10.30.  Der er også en 
frugtpause fra 14.30 til 
14.50. Så er der også aften-
kaffe fra 21.00 til  21.30, 
hvor der bliver serveret 
boller eller kage. Det er 
frivilligt om man vil møde 
op til de 3 pauser.

Man spiser frokost 12.10, 
i spisesalen. Der er faste 
pladser, så man bestem-
mer ikke selv, hvor man 
vil sidde. Man får varmt 
mad til middag, og maden 
bliver lavet af efterskolens 
køkkendamer. Når man 
har spist middag, kan man 
gå i elevbanken, hvor man 
blandt andet kan hæve pen-
ge, og købe vaskepoletter. 

Man har fritid fra 16.20 
til 18.10. Når man har 
fri, er der mange der går 
ned på tanken, som ikke 
ligger særlig langt væk fra 
skolen. På tanken kan man 
f. eks købe mad, slik eller 
lignende. 

Klokken 18.10 er der 

aftensmad, hvor man får 
rugebrød, og rester fra 
dagen før. En enkelt gang 
i ugen får man pizza. Fra 
18.45 til 19.45 er der stil-
letime, hvor man enten 
skal være på sit værelse eller 
i spisesalen. I stilletimen 
laver man lektier hvis man 
har fået nogle for. Hvis 
man vælger at sidde i spise-
salen, kan man få hjælp til 
lektierne, af lærerne. Efter 
stilletimen har man fritid, 
indtil klokken 22. Om 
tirsdagen er der fitness, og 
om onsdagen er der svøm-
ning. Fitness og svømning 
er selvfølgelig frivilligt. 

Man må ikke gå uden for 
skolens grund efter klokken 
18. Klokken 22.00 skal 
man være på sin egen gang, 
og kvart over på sit eget 
værelse. Man er delt op i 3 
gange, som hedder K2, K5 
og K6. Klokken 22.30 skal 
man ligge under dynen, og 
lærerne kommer rundt og 
siger godnat.

Kontaktgrupper
Man er delt op i 10 kontaktgrupper hvor der er 1 lærer, 
og ca. er 10 personer i hver. En kontaktgruppe er en lille 
gruppe, der f. eks snakker sammen hver onsdag, til kon-
taktgruppemøde. Til kontaktgruppemøderne bliver der 
snakket om kontaktgruppe arrangement, og andre vigtige 
ting på skolen. 

Kontaktgruppe arrangement
Et kontaktgruppe arrangement er et arrangement der 
bliver holdt af hver kontaktgruppe på efterskolen. Det kan 
være ting som halloween, julefrokost, Hawaii fest, og så 
videre. Et sådant arrangement bliver oftest holdt torsdag 
aften efter stilletimen. Det er elevernes arrangement, så 
det er ikke lærerne der står for det. 

Køkkentjans
Hver kontaktgruppe skal i løbet af året gøre rent i 3 uger, 
efter hvert måltid. 

Eleverne må ikke hjælpe
med at lave maden, så de hjælper kun med at gøre rent. 

Rengøringsdag – onsdag
Hver onsdag efter bollepausen, skal man hovedrengøre sit 
værelse og sit uderengørings område. Når klokken så bliver 
13:15, går lærerne rundt og tjekker rengøringen. Derefter 
er der kontaktgruppemøde.

Værelseskammerater
Man bor 2 eller 3 personer sammen på et værelse. Drenge 
og piger må ikke bo sammen. Der er et 4 mans værelse 
som har været brugt i år, men det er blevet lukket ned nu. 
Hvis det ikke fungere mellem dig og din værelseskamme-
rat, også kaldet ”roomie,” har du heldigvis muligheden for 
at skifte værelse 3 gange i løbet af året. 

Linjefag 
På FLE har man normalt 6 linjefag. Det er dans, teater, 
musik, film, lyd/lys og design. Design var ikke et muligt 
linjefag i år, da der ikke var nok elever der havde valgt det. 
Teater, dans og musik tager hvert år på en turne, hvor de 
viser hvad de har lært i løbet af året. I år er der ca. 45 på 
dans, 30 på teater, 22 på musik, 6 på lyd/lys og 7 på film.

Fællesskabet
Når man kommer på efterskole har man et helt andet fæl-
lesskab end det i folkeskolen. ”Man er ikke kun sammen 
med personerne i få timer, men hele dagen.” På en folke-
skole opbygger man nemt 
en facade, fordi man kun er 
sammen få timer om dagen. 
På en efterskole er man 
sammen 24/7, så det kan 
man ikke der. Efterskolen 
bliver på en måde ens 
familie, i det eller de år man 
går der. ”Det er bedre på 
en efterskole, fordi der er et 
bedre fællesskab end på en 
folkeskole.”

Regler 
Der er selvfølgelig regler på 
efterskolen. Reglerne er; Du 
må ikke have sex. Du må 
ikke lave natterand. Du må 
ikke ryge og drikke. Du må 
ikke have kæledyr. Du skal 
respektere at skolen ligger 
på et museum. Du må ikke 
forlade skolen efter klokken 18, medmindre du skal i 
svømmehal eller fitness.

Hvis du bryder reglerne, kan du enten blive sent hjem på 
en tænker, eller blive smidt ud. Det afhænger af hvad du 
har gjort, og hvor slemt det er.

Forskellen på en folkeskolelærer og en efterskolelærer
Lige så vel som der er forskel på en efterskole og en folke-
skole, er der selvfølgelig også forskel på lærerne. Nogle af 
forskellene er, at folkeskolelærerne ikke tager sig så godt 
af eleverne på det personlige punkt, som efterskolelærerne 
gør. Efterskolelærerne er også bedre at snakke med. En 
af grundende er at efterskolelærerne er på skolen i meget 
længere tid end en folkeskolelærer. 

På en efterskole skal 
lærerne nogle gange være 
morgen – og nattevagter, 
hvilket gør at de jo også 
er sammen med eleverne 
i længere tid om dagen, 
end en folkeskolelærer ville 
være. Hvis eleverne er kede 
af det, eller andre ting, kan 
de snakke med en lærer om 
det. Det kan man ikke på 
en folkeskole fordi man kun 
er der i så kort tid. 
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Ud� ugt til Føhr
Lørdag den 27. april

Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor 
vi skal besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke 7.30, 

Broager Kirke 7.35, Egernsund Elektrikeren 7.40, 
Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50, 

P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05,
Bov Kirke 8.15, OK tanken 8.30

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll 
på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler ud gennem Vadehavet 

med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, 
og den danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 

1842-47. I Wyk vandrer en tur rundt i den charmerende by og ser 
den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus en kro, 
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der 

Westküste” i Alkersum - et helt nyt kunstmuseum, som Dronning 
Margrethe indviede i 2009. Museet rummer stor kunst af kunstnere, 

der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd 
og Bergen i nord - bl.a Emil Nolde, Edvard Munch, Anna og 

Michael Ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.

Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den 
store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og 

Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage 
til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 19-tiden.

Pris 550 kr, som inkl. bus, færge, 
guide, middag og rundfart på øen.

Tilmelding til telefon
2116 0683

BovAvis

Hvordan forkæler du din mand? Af Gunnar Hattesen 

Foto Jimmy Christensen

Lenette Nielsen, Padborg
- Jeg har været sammen 

med min mand i 8 år. Vi er 
forlovede. Jeg laver masser 
af lækker mad til ham og vi 
tager på gode ture sammen. 
Vi har senest været på en 
tur til Mosel floden og i 
Harzen.

Vita Bär, Padborg
- Vi har været sammen i 

20 år. Jeg laver god mad til 
ham, og vi har lige været på 
ferie i Tyrkiet på et kæmpe 
luksus hotel. Begge nyder 
vi også at være sammen 
med vore to børn på 9 år og 
12 år.

Stella Muusmann, Padborg
- Min mand arbejder 

meget, så jeg ser ham ikke 
så tit. Det skyldes, at vi 
arbejder på skift. Når vi 
endelig er sammen, hygger 
vi os med god mad og hyg-
ger os med vore tre børn.

Trine Elmholt, Padborg
- Jeg elsker at forkæle 

min kæreste. Jeg gør hans 
bil ren, tanker den, rydder 
op efter ham og forsøger 
at være flink, sød og rar. 
Vi har været sammen i et 
halvt år.

Tina Edelskov, Bov
- Jeg laver god mad til 

ham, opvarter ham, går 
ture og besøger med et smil 
hans familie på Sjælland. 
Vi har efterhånden været 
sammen i 21 år, og det er 
stadig dejligt.

Linda Petersen, Holbøl
- Vi har kendt hinanden 

i 7½ år. Han er god til at 
forkæle mig med god mad. 
Han kommer fra Tyskland. 
Jeg vasker hans tøj. Vi 
har en søn på 1 år og 4 
måneder og en er på vej om 
8 dage.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Ud� ugt til 
Tranekær Slot

Torsdag den 16. maj

Vi kører forbi Kolding, over Lillebæltsbroen, tværs over det idylliske Fyn 
og ned over Svendborg til Tranekær Slot på Langeland, hvor vi spiser.

Derefter får vi mulighed for at se det berømte slot. 
Lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig fortæller levende om 

Tranekær Slot og slægtens spændende historie.
I dag fungerer slottet som bolig for slægtens 13. generation, Greve 

Christian Ahlefeldt-Laurvig og hans familie. Slottet har 70 værelser.
Efter rundvisningen kører vi en tur til Rudkøbing, hvor vi drikker ka� e.

Pris kr. 595,- som er incl. bus, guide, middag, 
ka� e og rundvisning på Tranekær Slot

AFGANG FRA

Nybøl Kirke kl. 8.00
Broager Kirke kl. 8.05
Egernsund elektrikeren kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 8.20
Bageren Rinkenæs kl. 8.30
P-pladsen ved Kruså
Bankocenter kl. 8.45
Bov Kirke kl. 8.50
OK Tanken ved
motorvejen i Padborg kl. 9.00

Thue Kjærhus stævnet for injurier
Forstander på 
Rønshoved Højskole 
Thue Kjærhus bliver nu 
stævnet ved retten i 
Sønderborg for injurier.

Stævningen kom-
mer fra lederen af 

foredragsvirksomheden 
Forum Humanum, jour-
nalist Steen Ole Hedelund 
Jørgensen.

Stævningen, jf. straf-
felovens paragraf 267 om 
ærekrænkelser, drejer sig 
om en række udtalelser fra 

Thue Kjærhus om anmelde-
ren i perioden 1. marts til 
11. april. 

Steen Ole Hedelund 
Jørgensen var elev på 
højskolen tidligere i år, men 
blev bortvist. 

I den forbindelse omtalte 

Thue Kjærhus overfor ele-
verne og flere lærere på 
højskolen anmelderen i et 
ordvalg, som anmelderen 
finder ærekrænkende, brugt 
med forsæt og i strid med 
sandheden. 

Steen Ole Hedelund 

Jørgensen har den seneste 
måned gentagne gange 
opfordret forstanderen til at 
trække udtalelserne tilbage. 

Forstanderen har mødt 
min udstrakte hånd med 
den totale tavshed. Derfor 
er der ikke andet at gøre, 

end at gå rettens vej, 
siger Steen Ole Hedelund 
Jørgensen.

Det har ikke været mu-
ligt at få en kommentar 
fra Thue Kjærhus til 
stævningen. 
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Alt indenfor hårde hvidevArer
Salg-Service-reparationer Såvel store som småt

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

ALT I 

SERVICE/SALG

Norman Rudbeck

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel m. kran og grab
Containerkørsel

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

skærver - pyntesten

Egen grusgrav

kenneth.jacobsen@mail.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Nyindrettet lad
til studenterkørsel

PH 5 i nye farver

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

HAVEARBEJDE
udføres såsom græsslåning, hækkeklipning og 

havefræsning m.m. samt almindelig vedligeholdelse.

HENVENDELSE PÅ TLF. 2077 1597

Søglimt 28
6340 Kruså

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

Salg af  
professionelle  

rengøringsmidler og rekvisitter

- også til private!

Kruså  
Rengøring Center

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

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

støvsugere
•	 Vandsugere

Savværksvej 5,
BIL SÆLGES

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

TLF.  73674000

Kruså Autoværksted
v/ Johannes Bogh, mekanikermester

Savværksvej 5,
6340 Kruså

johs.r.b@mail.dk
Tlf. 20 64 80 54
Tlf. 73 67 40 00
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Bred VVS A/S                     CVR 24 21 04 99  

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

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

Åbningstider
Man. - fre. 
Lørdag 

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

Olieskift med filter

  4-cylinder 4-cylinder
  benzinmotor dieselmotor

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

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

Bilvask til fair price

Ingen tidsbestilling

– max 15 min. ventetid

Altid fair price!

Olieskift og bilvask til 

fair price
Vi har også LongLife olie til din bil

35,- Børstevask og tørring.

45,-  Børstevask, tørring, spuling af undervogn.

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

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

Priser fra: 09.00 - 17.00
09.00 - 14.00

Nu laver vi også 
dine dæk og 
bremser til 
FAIR PRICE

Ane Lundby løber på fuld fart
Af Anita Andersen

Pokalen ”Godt 
kæmpet” ved Bov 
IF SuperBrugsen 
Kvindeløbet burde 
sidste år have hed-
det noget i retning af 
Løbets største smil.

Det var Ane Lundby 
fra Fårhus, der ved 
Kvindeløbet sidste år vandt 
Godt kæmpet pokalen. 
Det gjorde hun fordi, hun 
simpelthen havde kæmpet 
for at kunne gennemføre 
det 6 km lange Kvindeløb i 
Padborg.

Det var tydeligt, at det 
ikke var let for Ane Lundby 
at gennemføre løbet. Som 
sidste kvinde i mål i silende 
regnvejr var de sidste 500 
meter seje.

Det var ikke at se på Ane 
Lundbys ansigt, at hun var 
et kæmpe smil. Man kunne 

se glæden stråle fra hende 
helt fra SuperBrugsens 
P-plads op til målområdet 
ved Apoteket, hvor hun 
blev modtaget med kram-
mere. De sidste 100 meter 
blev hun faktisk krammet 
i mål af sin store backing 
gruppe.

Læreren fra Fårhus løber 
stadig. Hun har været med 
til arrangere Lockoutløbet, 
der foregik i Frøslev 
Plantage fredag den 12. 

april. Så kvindeløbet kan 
føre til lidt af hvert.

- Historien med Ane 
Lundby er lige netop det, 
vi gerne vil opnå med 
Kvindeløbet ,fortæller Ulla 
Toft fra Bov IF Motion og 
tilføjer, at stort set alle kan 
gennemføre et 6 km løb 
selv om det er hårdt.

- Det er Ane Lundby et 
bevis på. Hun har trænet 
sig op til løbet og har haft 
datoen for løbet som en 
fixdato for, hvornår formen 
skulle være på plads, siger 
Ulla Toft.

- Når man ved, at man 
den 4. maj 2013 skal kunne 
gennemføre et løb. Og hvis 
familie og venner siger, at 
de vil modtage én i mål-
området, så er det meget 
lettere at få løbeskoene på 
og komme ud og få løbet 
sine kilometer. For det kan 
godt være svært i starten, 

især når det er så koldt som 
vi har haft det i lang tid, 
medgiver Ulla Toft med et 
smil.

- En anden motivations-
faktor er at lave aftale om 
at løbe sammen med andre. 
Det er præcist derfor, vi har 
lavet fortrænings ture med 
afgang fra Torvecentret 
hver torsdag i april, kl. 
18:00 fra cykelhandleren.

Bov IF SuperBrugsen 
Kvindeløbet foregår lørdag 
den 4. maj med start og 
slut i Torvecentret. Det 
koster kr. 60,00 at deltage 
i Kvindeløbet, piger op 
til 12 år deltager gratis i 
Tøseløbet på 2 km.

Torsdag den 11. april var 
der mødt 13 frem til fælles-
træning. 4 var nye løbere.

Til løbet den 4. maj er der 
tilmeldt 50 kvinder og 4 
piger. Tilmelding kan ske 
på Bov IF’s hjemmeside. 

Ane Lundby kom som den 
sidste i mål ved Kvindeløbet 
sidste år. Arkivfoto 



Velkommen til Kvindeaften
Fredag den 19. april
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Jernbanegade 18 │ 6330 Padborg 
Tlf. 74 67 23 28

VI GLÆDER OS TIL AT 

MØDE DIG OG GIVER 

GERNE NY INSPIRATION

Produkter

÷50,-
Produkter

køb 2 stk. og få den
3. gratis

 Jern
Alm. med føn
De brede u.føn
kr. 1499,-
Nu kun

kr. 1099,-

Små 
overraskelser 

til alle

Tilbuddene gælder
kun fredag den 19. april

Fredag d. 19. april 2013 kl. 18.30
 

Vi holder en inspirerende aften, hvor 
salgskonsulent Lene fra AAGAARD kommer og 

viser hele CONNECTIONS-kollektionen
- heriblandt de flotte nyheder. 

Kom og vær med, og deltag samtidig 
i konkurrencen om at vinde en flot 
CONNECTIONS lås og en kæde. 

Indgangsbilletten er måske DIT vinderlod.

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
Landsdækkende bytteserviceJJ

CONNECTIONS er en eksklusiv serie 
af smukke kæder og låse, som kan 
varieres i utallige kombinationer.

KVINDEaftEN I 
PaDBORG tORVECENtER

KVINDEAFTEN
VIVIAN FRA BEAUTÈ PACIFIQUE

står klar ved aftenens arrangement, 
og vil fortælle dig lidt om den 
optimale pleje af din hud.

Samtidig vil du kunne få en rabat 
kupon der udløser

20% RABAT
på Beaute Paci� que produkter i 
uge 17

Matas Padborg
Torvegade 7, 6330 Padborg

120 solgte billetter til 
Thomas Evers Poulsen
Af Anita Andersen

Der er rift om billet-
terne til kvindeaften 
fredag den 19. april 
kl. 18.30 i Padborg 
Torvecenter.

Thomas Evers Poulsen 
kommer og giver et 
foredrag om ”Jeg kan få 
kvinder til alt”.

Foreløbig er der solgt 120 
billetter, og der er kun 30 
billetter tilbage.

I følge Thomas Evers 
Poulsen handler det om at 
man sætter sig mål, bryde 
vanen og tro på sig selv 
og så skal man følge sine 
drømme.

Kvindeaftenen er 

arrangeret af Bibbe, guld-
smed Jan Jensen, Salon Søs 
og Matas.

Deltagerne får lidt let 
at spise, Salon Søs giver 
hårtips, vi får besøg fra 
repræsentanter fra et par 
smykkefirmaer, Matas 
kommer med tips og inspi-
ration og Bibbe sørger for 
modeindslaget. 

- Vi er rigtigt glade for, at 
Salon Søs vil være med til 
arrangementet. Det giver 
lige det sidste i forhold til, 
at vi kan afrunde det nye 
forårslook, forklarer Bitten 
Haase.

- Arrangementet bliver 
holdt i de tidligere Paraffine 
lokale. Billetter til kr. 
145,00 kan købes hos: 

Salon Søs, Matas, Bibbe og 
guldsmed Jan Jensen.

Sjove historier, en me-
get livlig Thomas Evers 
Poulsen, masser af høje 
grin og måske en tåre, 
plus at man går hjem med 

en styrket tro på, at man 
kan gennemføre det man 
virkeligt sætter sig for er 
det med får med sig efter 
arrangementet den aften, er 
Bitten Haases forventnin-
ger til aftenen. 

Thomas Evers Poulsen er 
trækplastreret ved en kvinde-
aften i Padborg.
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Festlokaler udlejes
Festlokaler op til maks. 200 pers.

10 gæsteværelser
Enkelt, dobbelt og 

familieværelser

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

Bovrup Gæstegivergård
Bovrup Storegade 14
Bovrup
6200  Åbenrå

Telefon 74 68 02 06
www.Bovrupkro.dk

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

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Forårsrengøring i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Felsted Borgerforening 
arrangerer søndag d. 
21. april indsamling af 
affald i naturen.

Der samles affald langs 
gader, fortove, stier og 
pladser. For nu skal byen 
gøres forårsklar, fortæller 
formanden Hans Jørgen 
Nissen, som håber, byens 
borgere vil hjælpes ad.

 Starten går kl. 10.00 fra 
det gl. kommunekontor, og 
affaldsindsamlingen varer 
et par timer. 

Først er der kaffe, rund-
stykker og sodavand, mens 
der er instruktion og ud-
deling af indsamlingsruter. 

Der udleveres sække til 
det indsamlede affald. 
Det er en god ide at tage 
arbejdshandsker med og en 
telefon.

Der er ikke tilmelding. 
Man kommer bare og er 
med. Børnefamilier er 
særligt velkomne. 

Fem skarpe til 
August Hansen
Af Gunnar Hattesen

Navn: August Hansen 
Alder: 43 år 
Erhverv: Indehaver af 
Kliplev Natursten 
Bopæl: Kliplev

Hvad ville du gøre om, 
hvis du fik chancen?
- Mange ting. Jeg har 
drevet Kliplev Natursten 
siden 1999. Før det var jeg 
i 12 år salgsmontør. Det 
har været travle år efter jeg 
blev selvstændig, men jeg 
kan lide det. Jeg har lange 

arbejdsdage. Da jeg startede 
op var det med gravemaski-
ner og lastbiler. Lastbilerne 
har jeg skilt mig af med. 
Jeg satser i stedet for på 
udlejningsejendomme, og 
råder over 8 lejemål.

Når jeg tænker tilbage, 
ville jeg gerne have rejst 
noget mere. Min drøm er at 
rejse USA rundt, og jeg skal 
nok gøre det.

Nævn en person, der 
har ændret dit liv?
- Det har mine 2 drenge, 

Tobias på 14 år og August 
Christian på 2 år. I 7 
generationer har vi på ejen-
dommen heddet August 
Christian. Jeg er stolt over, 
at jeg kan videreføre den 
tradition. 

Hvad har været din 
bedste ferie?
- Det var en ferie til 
Egypten for 4 år siden. Det 
var en hel anden kultur. 
Jeg så megen fattigdom i 
byerne.

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

- Jeg ville godt have en 
snak med Helle Thorning. 

Jeg ville spørge hende: 
”Hvordan synes du selv, 
det går?” De glemmer 
på Christiansborg, at det 
ikke er så nemt at være 
selvstændig.

Hvad laver du om 10 år?
- Om 10 år er jeg stadig i 
fuld gang i Kliplev, men 
om 20 år sidder jeg om 
vinteren i Spanien i gang 
med at renovere gamle bo-
liger. Jeg elsker at renovere 
gamle huse. 

August Hansen er indehaver 
af Kliplev Natursten. 
 Foto Jimmy Christensen

100 til bierfest i Felsted
Af Gunnar Hattesen

De 100 glade deltagere 
fik en festlig oplevelse, 
da der fredag aften 
var bierfest i Felsted 
Forsamlingslokaler.

Det var den initiativ-
rige Hans Henrik ”Hansi” 
Karlsson, som stod bag 
festen, hvor øllet flød i 
stride strømme.

Menuen stod på so-
lide wienerschnitzler med 

brasede kartofler - serveret 
af barmfagre ”Heidier”.

Salen var pyntet op, så 
man kunne føle sig hensat 
til oktoberfest i Bayern og 
Broager Tyrolerorkester 
kiggede forbi for at skrue 
stemningen i top. 

Hans Henrik Karlsson bød velkommen. Foto Jimmy Christensen

Nyvalg i Kliplev Hallen
Af Gunnar Hattesen

To blev nyvalgt til 
bestyrelsen for Kliplev 
Hallen. Det var Mette 
Jørgensen og Uve 
Jensen. 

Det skete på generalfor-
samlingen, som samlede 
24 personer, inkl. hallens 
bestyrelse og halbestyreren.

Uden for tur ønskede 
Hans Ole Jacobsen og 
Jesper Bigum Petersen at 
udtræde af bestyrelsen.

Genvalgt blev formanden 

Severin Sivesgaard, Bjarne 
Petersen og Michael Erbs.

Karin Terp varetog 
hvervet som dirigent, mens 
Michael Erbs blev valgt 
som referent.

Kassereren Lene Berg gen-
nemgik regnskabet. Årets 
resultat viser et underskud 
på 128.000 kr.

Herefter blev regnskabet 
godkendt af forsamlingen.

Som 1. suppleanter valgtes 
Bjørn V. Jensen, Bodil 
Okholm Friis og Torben 
Beyer.

Dan Jacobsen blev gen-
valgt som revisor.

Under eventuelt roste 
Gotthard Saugstrup Kliplev 
Hallens bestyrelse og hjæl-
pere, som havde deltaget i 
tilbygningens arbejde det 
seneste år. Et flot arbejde.

Gotthard Saugstrup over-
rakte formanden Severin 
Sivesgaard en kuvert, som 
indeholdt 500 kr. til brug i 
hallens tilbygning.

Preben Hansen takkede 
på Fodbolds vegne for et 
godt samarbejde med 
Kliplev Hallen og ikke 
mindst Halbestyrer og ca-
feteriebestyrer Jens Veng.

Uve Jensen takkede Jens 
Veng for altid at være klar 
med forplejning til hjælpere 
i forbindelse med arbejdet 
med tilbygningen.

Severin Sivesgaard tak-
kede Hans Ole Jacobsen 
for hans deltagelse i Kliplev 
Hallens Bestyrelse. 

Sølvmedaljer
Lundtoft IF Badminton 
havde 2 hold med til DGI’s 
landsmesterskaber for ve-
teranhold i Fredericia.

Begge hold vandt sølvme-
daljer efter flere spændende 
kampe.

Det ene hold bestod af 

Birthe Norlander, Helen 
Schultz, Svend Aage 
Slothuus og Niels Aage 
Uttrup.

Det andet hold bestod af 
Fedder Asmussen, Kjeld 
Clausen, Kay Nothlev og 
Ole Kristiansen. 
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Kliplev Lavpris Tømmerhandel
Søndergade 10, Kliplev
6200  Aabenraa
Tlf. 74-681300
mail@kliplev-lavpris.dkwww.kliplev-lavpris.dk

Træ:
Glaslister/skyggelister, 16x27 mm, 100 mtr..............250,-
20x180 mm cedertræ klinkbekl., 5 m2 .....................500,-
45x170 mm trykimpr. høvlet planker, 390 cm, pr. mtr. 20,-
70x70 mm trykimpr høvlet stolper, 300 cm, pr. mtr. ...11,-
22x170 mm beklædning, 14/540 cm = 13 m2..........650,-
28x195 mm beklædning, 11/480 cm = 10 m2..........499,-
30 stk planker/stolper ..............................................400,-
22x120 mm tagbrædder, 27/480 cm = 15 m2 ..........700,-
kileskåret impr. planker, 16/450 cm..........................390,-
63x150 mm høvlet bjælkehusprofil, 40 mtr. ........... 650,-
Diverse:
Sandspartel 10 l 2. sort., 4 stk. ..................................99,-
150 mm aluzink tagrende, 17 mtr. ...........................250,-
Pvc tagrende/nedløb rester, pr. mtr............................10,-
Pvc thermoplader, forskellige tykkelser, 25 m2 ........999,-
Drivhusglas 59x49 cm, 3 mm, pr. stk. ........................20,-
Rygningskapper til tag, 100 cm, pr. stk. .....................30,-
Galvaniseret jernlåge, 65x115 cm............................350,-
Asfalt blokke til tagpap, 80 kg .................................200,-
Foderkrybber, fibercement, 47x120 cm, 3 stk...........300,-
Brusekabine, sæt .....................................................750,-
Frasorteret indv. døre .................................................50,-
Tapet 0,53x10 mtr......................................................15,-
Marmor vinduesplader, rester ....................................25,-
Thermoglas, rester, pr. m2 ...........................................10,-
Skyggetov, natur, 25 mtr. .........................................125,-
Laminat bordplader, 28 mm, 60x300 cm..................199,-
Gulv-loft:
12 mm hvidmalet loftplader, 60x120 cm, pr. m2.........69,-
vibopan loftplader, flere overflader, 15 m2...............300,-
14 mm fyrplank gulv, 9 m2 .......................................350,-
8 mm Junckers parket, flere overflader, 13 m2 .........450,-
10 mm Junckers parket, flere overflader, 5 m2 .........200,-
10 mm fyr plank gulv, 6 m2 ......................................200,-
Vinduer - træ:
Topstyret vindue, 131x119 cm, 1 stk........................700,-
Hvidmalet fast karm, 97x205 cm, 1 stk.................1.000,-
Hvidmalet 2-fags bondehusvindue,

148,3x131,3 cm, 3 stk. .......................................1500,-
Sortmalet fast karm, 99,8x190 cm,

skrå overkarm, 1 stk. ............................................800,-
Hvidmalet fast karm, 70x213 cm, 1 stk....................300,-
Fast karm, 36x194 cm, 1 stk. ...................................200,-
Sidepartier, mahogni-hvidmalet, 10 stk. ..................100,-
Hvidmalet fast karm, 102x195 cm, 1 stk..................600,-
Hvidmalet fast karm, 73,5x222 cm, 1 stk.................300,-

Jvidmalet Dannebrogsvindue,
118,8x158,8 cm, 1 stk. ......................................1.700,-

Hvidmalet Bondehusvindue,
128x130 cm, med råglas, 1 stk. .........................1.500,-

Hvidmalet Bondehusvindue,
118,8x118,8 cm, 1 stk. ......................................1.500,-

Hvidmalet fast karm, 134x159 cm, 2 delt, 1 stk.......800,-
velfac fast karm, grå, 106x217 cm, 1 stk. ................800,-
velfac fast karm, grøn, 99x199 cm, 1 stk. ................500,-
Hvidmalet topstyret vindue, med råglas,

120x78 cm, 1 stk. .................................................800,-
Gråmalet fast karm, 10 glas, 91x235 cm, 1 stk. .......600,-
Staldvindue, 80x60 cm, 1 stk. ..................................200,-
velux inddækninger, 20 stk......................................100,-
velux lysninspaneler, 10 stk. ....................................100,-
Glasuld fugeisolering, 10x60 mm, 5 mtr. ...................30,-
“vinduesværk”, 5 kg ...............................................100,-
PVC
Hvid udestue, sæt .................................................1.000,-
Kileformet elementer ...............................................100,-
Tag:
Ståltrapetzplader, sort, 6/200 cm .............................750,-
Rød tegl falstagsten, 350 stk. = 40 m2 og

4 mtr. rygning ....................................................1.900,-
Sort engoberet falstagsten, 260 stk. = 26 m2 .......1.200,-
Sort engoberet falstagsten, 160 stk. = 16 m2 ..........700,-
iBF grafit betontagsten, db-s,  288 stk. = 29 m2 ......800,-
iBF rødbrun betontagsten, db-s, 250 stk. = 25 m2 ...650,-
iBF rød betontagsten, db-s, 130 stk. = 13 m2...........299,-
iBF mokka betontagsten, db-s, 25 stk......................100,-
iBF teglrød betontagsten, db-s, 100 stk. ..................400,-
Benders brun betontagsten, 25 stk. .........................100,-
Monier lysbrun betontagsten, db-s,

234 stk. = 24 m2 og 8 mtr rygning........................699,-
Braas mokka besandet betontagsten,

120 stk. = 12 m2 ...................................................299,-
Rød tegl vingetagsten, 200 stk. = 15 m2..................400,-
Stål rygning, 300 cm, 3 stk. .....................................300,-
Decra tagtilbehør, 2 paller........................................300,-

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG-FREDAG kl. 8.00-17.00

LØRDAG kl. 9.00-12.00

INCL. MOMS · KONTANT BETALING
LEVERING IFLG. AFTALE

ForårsSALG

Konfirmation 
i Kliplev Kirke
Følgende konfirmeres, Bededag, fredag den 26. april kl. 11.30 
af sognepræst eva Wiwe Løbner

Michael Muusmann, Søndermark 51, Røllum, 6200 Aabenraa
Laila Lehmann Lorenzen, Lundtoft Bygade 8, Lundtoft, 6200 Aabenraa
Kristian Sune Møller, Heldbjergvej 11, Bjerndrup, 6200 Aabenraa
Natalie Helene Jeppesen, Kratløkke 15A, Kliplev, 6200 Aabenraa
Søren Schmidt Beyer, Potterhusvej 17, Kliplev, 6200 Aabenraa
Nicole Grønlund Hansen, Stenløkke 2, Kliplev, 6200 Aabenraa
André Grønlund Hansen, Stenløkke 2, Kliplev, 6200 Aabenraa
Mathias Uldal Tingleff, Søgård Ringvej 5, Søgård, 6200 Aabenraa, Rikke Thomsen, 
Kliplev Hovedgade 9, Kliplev, 6200 Aabenraa
Victoria Feddersen Barsøe, Holmvej 4A, Kliplev, 6200 Aabenraa
Niklas Mathias Meulengracht Rasmussen, Agernvej 6, Kliplev, 6200 Aabenraa
Matilde Damgaard Bojsen, Agernvej 1, Kliplev, 6200 Aabenraa
Joakim Hoeg Mørk, Torvet 2, Kliplev, 6200 Aabenraa
Jasmin Eybye Callesen, Hellevad-Bovvej 34, Kliplev, 6200 Aabenraa
David Møller Sørensen, Vestermark 10, Tørsbøl, 6300 Gråsten
Bjarke Gade Thomsen, Margrethevej 5, Søgård, 6200 Aabenraa
Emma Ries, Kliplev Toftevej 8, Kliplev, 6200 Aabenraa

FELSTED 
- Østergade 2, 6200 Åbenrå

7468 5109

Åben hver dag 7-19

SMS:

FELSTED TILBUD til 1910

Og modtag spæ
ndende ti

lbud.

Tilbudene gælder fra torsdag den 18.4 til søndag den 21.4 
der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Bland selv i v
ores flotte nye 

brødskab.

FORÅRSPRIS

Pr. Stk.

450

HjæLp oS mED AT bLIVE ENDNU bEDRE.
DELTAG I VoRES KUNDEUNDERSøGELSE I bUTIKKEN.

Kære kunde, 
vi arbejder hele tiden 
på at forbedre os - 
derfor har vi sat en 
Ipad op i butikken, hvor 
du kan tilkendegive 
din mening om os og 
butikken, så vi kan se 
hvor vi kan blive endnu 
bedre.

Vi håber du vil hjælpe 
os.

På forhånd tak

Personalet
Super Spar Felsted

FLYDENDE bEcEL
m./oLIVENoLIE, oRIGINAL
ELLER LET 500 mL
pR. LITER 20,00

SPOT TILBUD

FORÅRSPRIS

Frit valg

10,-Max 4. stk. 
pr. kunde pr. dag


