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

Broager - Padborg - Kruså - Kliplev - Felsted - Sundeved - Dybbøl

U g e 2 1 2 2 . m a j 2 0 12 5 . å r g a n g

Maj mode

Oldtimer

tilBud

Gode Oldtimer-tilbud

* Se stativet og kig ind i butikken
Flot bluse i
friske farver

500,Buks

500,-

Det er os der klæ`r

Ulsnæscentret, 6300 Gråsten, Tlf.: 74 65 13 12

Vi ønsker
Oldtimerløbet 2012
Velkommen til Gråsten

GULV- & GARDINBUSSEN
Fredag d.
lørdag d. 25. og
26. maj
giver vi

20% rab
a
t
på alt i bu
tikken*
Se også d
e gode k
i vores til ampagnetilbud
budsavis

HUSK

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

GANSKE
GRATIS

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

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

der vil være smagsprøver fra

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Karina Hahn Kjær
Advokatfuldmægtig
kh@thomassen-fischer.com

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

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

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen

og en lille konkurrence

Borggade 2 | 6300 Gråsten
Tilbuddet gælder kun i Imerco Gråsten fra fredag d. 25. maj
til og med lørdag d. 26. maj. Priserne er inkl. 25% moms.
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl,
manglende leverancer samt udsolgte varer.
*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, Bellevue gavekort
og Imerco gavekort.

Telefon 74630800
Ringgade 3 - 6300 Gråsten

Haderslevvej 13 a 6200 Aabenraa

De skal bareGrundtvigsallé
virke...
181 6400 Sønderborg

Deskal
skalbare
bare
virke...
De
virke...
ProfeSSionel
og Hurtig
ProfeSSionel
ProfeSSionel
og
Hurtig
it ServiCe
og
Hurtig
it ServiCe
it ServiCe

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

Home
ServiCe
PCPC
Home
ServiCe
Hokkerup Gade 3

Siden 2004

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

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

Nyvej 5 · 6320 Egernsund

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80
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Modebriller

www.optik-hallmann.dk

Køb 1

Solskinspriser!

...få 2

*

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Fodpleje

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

799.1500.-

eller

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

Enkeltstyrke med antireflex
og hærdning fra DKK

· glidende overgang
· super antirefleks
· hærdning fra DKK

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

Ribe/Høm
Sønderborg
Tlf. 75441544 Tlf. 74422300

På tur på Gråstenstien

KLINIK

ANNA-MONA

Af Gunnar Hattesen

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Gråsten spejderne havde lavet bål og fedtfattigt mad til
børnene fra Julemærkehjemmet.
Foto Per Thorsted

Saengjan

For 3 år i træk arrangerede
Sct. Georg Gildet i Gråsten
en tur med børnene fra
Julemærkehjemmet på
Gråstenstien. Børnene
startede fra havnen kl. 11
Kristi Himmelfartsdag,
hvor man med turleder Per
Thorsted Jensen i spidsen
gik op til 7 stjernen.
Gråsten spejderne
modtog børnene med bål
og fedtfattig mad lavet

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

Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

Gode vine

De kan indløses hos byens handlende.

SYDJYSK INKASSO
For små og store virksomheder.
Træffes kun efter aftale på

50 93 38 40

Så er du
i de beds
t
hænder! e

Fysioterapi
Massage
Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

…Kig ind

RING 74 65 17 48

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

Kiropraktik

over bål. Turen gik videre
til Agernhuset, hvor der
vil blev serveret frugt og
vand. Her fortalte Anton
Mortensen i bedste H. C
Andersens stil historien
om Den lille pige med
svovlstikkerne. Børnene
gik herefter en tur gennem slotshaven, hvor Sct.
Georgsgildet overrakte
julemærkehjemmet 1.500
kr som er en påskønnelse
for det store arbejde, de gør
for børnene. 

DIN LOKALE
VINHANDLER

Gavekort

Velvære Thai Massage

Åbningstider:

Vejle
Vojens
Tlf. 75720512 Tlf. 74541550

jkc@sydjyskinkasso.dk

Gråsten
Udlejning
Siden 1973

Fysiurgisk massør
Per Møller

Borde Stole Porcelæn Fade
Bestik Glas Lysestager
og meget mere
Også stole med stofsæde til telte osv.
Ring og spørg, vi kan evt. skaffe det

Massør:
Anto Piljic
Fysioterapeut
Lasse Rumley
Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Tlf. 74 651 809 – 40 250 038

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

Aase og Finn

www.kiro-kongevej.dk

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

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

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

Følg os på Facebook

Ansvarshavende
redaktør

Fotograf

Grafisk
tilrettelæggelse

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

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

redaktion@graastenavis.dk

avisgra@gmail.com

jimmy@pr-foto.dk

graasten-avis@graphos.dk

Redaktionel
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

Vigtige servicenumre
Alarm 112
Politi 114
Lægevagten 70 11 07 07
Dyrehospitalet Gråsten
74 65 00 22
Falck vagtcentral 70 10 20 30
Dansk Autohjælp 70 10 80 90
Sønderborg Kommune
88 72 64 00
Aabenraa Kommune 73 76 76 76
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STÆRKE PINSE TILBUD
Mager Hakket
oksekød

Tykstegsbøffer
pakke med
2 stk

6-10 % fedt

ca 350 gram
kun

40

pakke med 2,2 kg
kun

85

Gråsten

00

00

DELIKATESSEN TILBYDER
Als kartoffel
spegepølse

Nakkefilet

eller

sardel
½ kg
kun

16

95

kun

Kelloggs
corn flakes
600 gram

Riberhus
mellemlagret

kun

pr stk
kun

54

stykke a
ca 1000 gram

17

95
Inkl børnebillet til legoland

Frit valg

59

95

95

Royal arctic

fersk laks, alm
eller graved
Begrænset
parti
frit valg
kun

20

00

VI HAKKER SELV VORES HAKKEDE OKSEKØD

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00
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Vi ø nsker Ol dti mer lø be t 2 01 2

Velkommen til Gråsten

Gode gamle dage

Frisør
Gert Østergaard Jensen

Af Søren Gülck

Hos Imerco i Gråsten vil
man gerne hylde tiden, som
den var dengang og hilse
Oltimerløbet i Gråsten
velkommen.

Nygade 3, 6300
Gråsten
Danmarks
første
arksTlf.Danmarks
første
74 65 04
98 første !
all-inclusive
tv-pakker
all-inclusive
tv-pakker! !
clusive
tv-pakker
stofhytten

Borggade 1, 6300 Gråsten, Tlf: 74 65 09 99
Fax 74 65 09 99, www.studie66.dk

Ølsalg i teltet på torvet

le Canal Digital’s tv-pakker får du:

HDTV-box

I alle Canal Digital’s
tv-pakker får du:
Parabol

Standard installation

HDTV-box

Parabol
Ingen k
kortafgift
ortafgift

s tv-pakker får du:Standard installation
Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

T
Tv-abonnement
v-abonnement til 4 rum

lg den tv-pakke, der
ser til dig!

allation

Parabol

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

399,,88
-* kanaler

299,-*

pr. md.
72 kanaler

28 kanaler

299,-*

Stortmedfølger!
udvalg
af
BUM!
BUM!
stoffer & garn

Ulsnæscentret, 6300 Gråsten, Tlf: 74 65 43 44

72 kanaler

28 kanaler

Min. pris 1. år
4.788,-

*

HDTV-box
medfølger!

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

*

Tinsoldaten
øl- og vinstue

Nygade 8 A, 6300 Gråsten. Tlf. 74 65 24 48.

BUM!

88 kanaler

pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

Fredag: 14.00 - 23.00
Lørdag: 9.30 - 17.00

HDTV-box
medfølger!
HDTV-box

Ingen k
kortafgift
ortafgift
ER
LIVET
FOR KORT TIL
HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakker
er
IKKE
AT
KUNNE
HØRE?
399,,578,-

Telefon 74536363
Torvet 3 - 6300 Gråsten

nt til 4 rum

er

Ingen k
kortafgift
ortafgiftÅbningstider
10:00-17:30
HDTV-kanaler i alle
tv-pakk
tv-pakker
er10:00-18:00
Fredag:
Lørdag:
9:00-12:00

Man.HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakker
er tor:

Fredag og lørdag er personalet hos Imerco i Gråsten
trukket i tøjet fra dengang
bedstefar var ung og skruet
priserne ned med 20 %. 

pr.
md.abo. på en tv-pakke
md. x samt parabol
* Forudsætter
Forudsætter 12
mdrs.
tv-pakke fra
fra Canal Digital. Inkl. installation af pr.
HDTV-box
HDTV-bo
parabol uden beregning,

pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Min. pris 1. år
3.588,-

Min. pris 1. år
6.936,-

Det mener vi og vi har derfor sat os for, at
tilbydeBILLED
SØNDERBORG
&
LYD
GRASTEN
RADIO
deBROAGER
absolut bedste
løsninger
på det problem.SERVICE APS

&

sætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakke
tv-pakke fra
fra Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-box
HDTV-box samt parabol
parabol uden beregning,

BROAGER
SKOLEGADE 2

&

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

SKOLEGADE 2

6300 GRÅSTEN

Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dk

SØNDERBORG BILLED
Men
vores
mangeårige
erfaring
siger
os at
den APS
& LYD
SERVICE
GRASTEN
RADIO
Statoil
Gråsten
6300 GRÅSTEN
perfekte
høreløsning bl.a. kræver
en
god20 portion
Sjællandsgade
· 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dk
Mobil: 40 27 26 39
Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00
tillid og flid fra dig
som bruger.
88 kanaler
Mobil: 40 27 26 39

578,
- 3, vis os den tillid, brug
Musik
md.
Kom
ned tilog
osSportsbar
påpr.Torvet
*

Min. pris 1. år

tid på, gratis, at teste
6.936,- vores løsninger, og vi tør
godt at love et rigtig godt resultatet.

OLDTIMER-TILBUD
HØRESPECIALIST
WINNIE KVISTGAARD

OGSÅ FOR DE UNGE

e fra
fra Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-box
HDTV-box samt parabol
parabol uden beregning,

Gråsten Hørespecialister

Den store

Typhoon jakker

SØNDERBORG
BILLED
Voksne
oldtimer
699
& LYDFør
SERVICE
APS
Telefon 74536363

SPAR
Weekend
SPAR
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dk
Torvet 3 -Sjællandsgade
6300 Gråsten
20 · 6400 Sønderborg

Weather
Repport
Før 999

på Center Pub
Lørdag den 26/5 kl. 16.00-19.00
og kl. 23.00-03.00 spiller

DMP trio

5
den 26/
Lørdag -17.00
0
kl. 11.0 grønne

NU

÷50%

40%
40%
399

ved det Centret
Står vi
Ulsnæs lser
d
e
v
ø
areal
er grillp r
lg
æ
og s
evare
k
k
ri
d
og

på Center Pub

nu

,-

50%
50%

Typhoon
jakker
Børn
Før 499

Fredag den 25/5 kl. 22.00-03.00
Det store oldtimer

Karaoke show
med Jack Hansen
Åbningstider:

Onsdag kl. 10.30-22.00 Lørdag
Mandag kl. 10.30-22.00 Torsdag kl. 10.30-23.00 Søndag
Tirsdag kl. 10.30-22.00 Fredag kl. 10.30-04.45

kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-18.00

nu

Husk at besøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk

Rohleder Sport
Nygade 14, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 21

299,-

Vi ø nsker Ol dti me r lø be t 2 0 1 2
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Velkommen til Gråsten

1.000 veteranbiler til Oldtimerløb i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Oldtimerløbet løber af
stablen lørdag den 26. maj.
Gråsten by vil være fyldt
med gamle biler, lastbiler,
motorcykler, knallerter
og traktorer fra forrige
århundrede
På Ringriderpladsen
mødes de stolte ejere med
deres køretøjer fra først i
1900-tallet og op til 1982,

Tusindvis af tilskuere møder
op for at beundre de mange
køretøjer sammen med de
1500-2000 personer, som
følger med køretøjerne. Det
vil summe af aktivitet på
ringriderpladsen hele dagen.
Ligeledes er der stumpemarked, hvor der er god
mulighed for at finde den
reservedel man lige står
og mangler eller måske en
gammel instruktionsbog. I

år er der markering af MGB
klubbens 50 års jubilæum
med en særudstilling om
MGB modeller gennem
tiden.
Gråsten til Flensborg
Ud over at publikum
kan opleve over 1.000
gamle køretøjer på pladsen
deltager de også i lodtrækningen om flotte præmier
på indgangsbilletten bl.a.

Oldtimerløbet

Arkivfoto

Kig ind fredag hvor vi tilbyder

QUICK MAKE UP

50

00

som medregnes ved
køb af make-up

Fredag og Lørdag
Gratis neglelak bar

NEGLELAK
FJERNER

Normalpris 44,95

Nu

19 95

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

weekendophold for 2
personer. Vinderne af lodtrækningen bekendtgøres
kl. 12.15.
- Vi håber, at vejret er
med os igen i år, fortæller
Erik Krogh fra Lions Club
Broager-Gråsten.
Traditionen tro vil
tusindvis af mennesker

tage opstilling på ruten fra
Ringriderpladsen i Gråsten
til P-Pladsen ved Danfoss i
Flensborg.
Oldtimerløbet GråstenFlensborg arrangeres
af Lions Club BroagerGråsten. Det er i år 22 år
siden, løbet blev gennemført
første gang. Gennem årene

har det udviklet sig til 3 delarrangementer, som afvikles
på Ringriderpladsen og i
Gråsten bymidte. Arrange
mentet er vokset år for år og
er nu det største af sin art i
Danmark med deltagere fra
Danmark, Tyskland, Polen
og de nordiske lande. 
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CaFéodora klar
til ny sæson

MMER DU OM NYT HUS?
Ø
R
D
- så har vi løsningerne
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A-

Af Søren Gülck

CaFéodora på havnefronten
i Gråsten har slået dørene
op efter vinterpause. Den
smukt beliggende café har
fået Wael Majed som ny
forpagter.

Køkkener - Tage - Total entreprice - vinduer og døre

ALC Tømrer og
Snedkerforretning ApS
- Alt i tømrer og snedkerarbejde udføres...

Tlf: 74 67 89 17

Tøndervej 23 · Kruså
alc.jbc@mail.tele.dk · www.alc-toemrer.dk
TILBUD
GIVES
RING OG
AFTAL
NÆRMERE

Wael Majek har forpagtet
CaFeodora på havnefronten
i Gråsten. Foto Søren Gülck

Fårhus Tømrer og snedker

RIGTIGE REDSKABER

ALC MALEREN ApS
Alt i malerarbejde
Tlf: 74 67 89 17
Mail: philip@alc-maler.dk • www.alc-maler.dk

3.995,-

511 S1

Ladmål
Totalvægt
Nyttelast
Hjulstr.

:
:
:
:

Ladmål
Totalvægt
Nyttelast
Hjulstr.

:
:
:
:

SPAR 345,-

8.995,-

19.145,-

795,-

Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

6400 Sønderborg
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag
9.00 - 12.00

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

260 S1

Ladmål
Totalvægt
Nyttelast
Hjulstr.

:
:
:
:

260×150×30 cm.
750 kg.
530 kg.
10 ”.

TRAILERSALG

INKLUSIV
Flad presenning &
næsehjul med beslag

Kun

KUN 2 STK

SPAR 200,-

1350,-

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

INKLUSIV
Flad presenning &
næsehjul med beslag

Kun

Normalpris kr. 995,-

Normalpris kr. 1695,-

200×110×32 cm.
500 kg.
390 kg.
13 ”.

Kun
205 S1

Data: 230v- 430watt-3,0 kg.
50 cm sværdlængde

Effekt: 0,7kw/1,0hk, Slagvolume: 27,2 cm3,
Vægt: 4,4 kg.

INKLUSIV
Flad presenning &
næsehjul med beslag

4.595,-

Støjsvag let elhækkeklipper
til formklipning og
tyndere grene

Udstyret med Stihl 2-mix motor,
som opfylder verdens strengeste
udstødningskrav. Perfekt til at klippe
hele græsplæner eller til finpudsning af
græsplæner, langs rabatter, kanter,
rundt om busker, træer m.v.

KÆMPE FORÅRSSALG
ALT EKSTRA NEDSAT
Kun

STIHL HÆKKEKLIPPER
HSE 51

STIHL GRÆSTRIMMER
FS 40

TAPET & VÆV · SPARTLING · ALT MALING UDE OG INDE · BOLIG UDLEJNING

sælges kun af eksperter

2018 P3
Ladmål
Totalvægt
Nyttelast
Hjulstr.

:
:
:
:

•Sand
•Muldjord
•Sten
•Støbemix
•Grus
•Træ/Barkflis
•Stabilgrus
mm.
•Granit skæver

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

INKLUSIV
Kip næsehjul &
surringskroge i ladbund

I finder os her
Egenæs 11, 6300 Gråsten

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

JØRGEN PETERSEN MASKINFORRETNING

Åbningstider:

Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs
6300 Gråsten
74 65 11 74

Mandag - fredag ........................15.00 - 17.00
Lørdag .........................................10.00 - 13.00
Samt første søndag i hver måned
eller efter aftale .........................10.00 - 13.00

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Wael Majed er bestemt
ikke en novice som kok.
Han har bl.a. været ansat
på Frøslev Kro, og de seneste 11 år har han været kok
på kendte spiserestauranter
i Flensborg.
Man mærker tydeligt, at
Wael Majed brænder for
at skabe kvalitet og gastronomi på høj niveau. Han
laver mad med kærlighed,
med hjertet og med respekt
for de gode råvarer.
Wael Majed har stor forkærlighed for det italienske
køkken. Det afspejler sig på
menukortet, der rummer
et stort udvalg af italienske
specialiteter. Men naturligvis rummer det også de
gode danske forretter og
hovedretter med fisk og
kød.
Wael Majed er et smilede
og en glad person. Man
bliver i godt humør af at
møde ham.
- Jeg er utrolig glad for at
kunne udfolde mig i min
egen restaurant. Jeg føler, at
dette er mit liv og Gråsten
er lidt af en perle med mange dejlige mennesker, siger
Wael Majed, som vil bruge
meget af tiden i køkkenet,
men han har det med at
dukke op i restauranten for
at snakke med gæsterne og
byde på en lille overraskelse
i ny og næ.
- Kunderne skal have en
god og positiv oplevelse,
når de gæster CaFéodora,
siger Wael Majed.
CaFéodora har åbent alle
dage fra kl. 11-21, så enten
kunderne ønsker en let
frokost, kaffe, en god middag eller nyde et glas vin,
glæder Wael Majed sig til at
byde velkommen. 

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

Auto-værkstedet

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

BREMSER
DIESEL

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

A/C SERVICE
100412

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

SOMMERDÆK

din bil ville vælge ...Vi passer godt på din bil !

Service &
n af
reparatio er
rk
æ
alle bilm
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a
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e
d
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Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 - 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2220
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Oldtimertilbud
KÆMPE UDVALG
POLO T-SHIRT PR. STK. 300,2 STK.

400,-

SPAR

Polo t-shirt el.
Skjorte m/korte ærmer
Frit valg 200,-

200,-

2 STK.

Cardigan
krølfri skjorte
Strik/sweat el.
jeans

300,Polo t-shirt
2 STK.

500,-

2 STK.

Skjorte
Shorts

SÆTPRIS

PR. STK. 300,-

500,-

600,Gråsten

400,200,-

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

Trælast

Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30 Hverdage: 7:00-17:30

Tilbudene gælder fra onsdag den 22. maj til og med lørdag den 27. maj

VINDUESMALING

MANGLER DIT TRÆVÆRK GORI?

• Anvendes til vinduer både inden- og udendørs
• God vedhæftning også på tidligere
behandlede overflader
• Teflon overfladebeskyttelse mod vand og snavs
• Rækkeevne: 8-10 m²/liter

TORSDAG DEN 24. MAJ FRA KL. 9.00 TIL 14.00
HAR VI BESØG AF PEDER FRA GORI
Så har du spørgsmål til behandling af dit træværk,
har vi besøg af en fagmand

TRÆBESKYTTELSE 100
ADVANCE DÆKKENDE
• Acrylbaseret med olie
• Særlig velegnet til slidt træværk og
tidligere behandlede overflader
• Op til 12 års holdbarhed
• Fås i flere farver

79995

429

95

Elin med et godt tilbud på den nye Gori
”træterrasse expres” produktet er tørt efter 1 time

TRÆBESKYTTELSEGORI
44 TRANSPARENT
• Op til 4 års hold-barhed
• Vandbaseret transpa-rent træbeskyttelse
• Vel egnet til overflade-beskyttelse af nyt
og tidligere behandlet træ værk
• Fremhæver træets struktur og
beskytter mod skimmel svamp
• Fås i flere farver

TRÆTERRASSE
OLIE
• Anvendes udendørs
på træterras-ser og
gangarealer af eksotisk
træ som teak, nyatoh,
bangkirai samt til
trykimprægneret træ
• Fremhæver træets
struktur og åretegning
• Fås i flere farver

49995

54995

79895
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HUS TIL LEJE I EGERNSUND
130 m² stort hus i to plan med udsigt til indsejling og havn
Stor have. Mdr. leje kr. 4500,- plus forbrug

TELEFON 2425 0989
Opslår lejligheden Engparken 7 1. tv. 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.06.12.

LEJLIGHED I GRÅSTEN

Det er en 3 værelses etagelejlighed på 84 m².

1. sals lejlighed i Gråsten med stor terrasse fremlejes til stille og rolig lejer.

Indskuddet er kr. 18.140,00
Boligafgiften kr. 4.918,00
a’conto vand kr. 553,00
antenne kr. 100,00

78 kvm. Stor stue og køkken, soveværelse og bad.
Kr. 5800,- inkl. alt.

HENVENDELSE 2320 8113

Ansøgningsfristen udløber mandag, den 29.05.2012
kl. 11.00

PARCELHUS I RINKENÆS

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

105 m2 , tre værelser, vinkelstue med udsigt til
Flensborg Fjord, spisekøkken og bryggers

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

Månedlig leje 5975 kr plus forbrug

HENVENDELSE TLF. 2031 9963

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax- 653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15 - 17

HUS/LEJLIGHED SØGES
Min. 3 værelser
Lille have.

HENVENDELSE TLF. 2166 3294

VESTER SOTTRUP

130m2 lejlighed samt værksted
på 250m2 udlejes.
Ingen husdyr.
Henvendelse på telefon 74 68 02

tidsinterval. Jo hurtigere
de kan være klar på scenen, jo mere musik får
de mulighed for at spille.
Arrangørerne sørger for
et professionelt lydanlæg,
trommesæt samt forstærkere og mikrofoner.
Seneste tilmelding
er den 28. maj kl. 12
til Mogens Hansen på
Gråsten Skole via mail til
mha@sonderborg.dk 

Gråsten Skole inviterer
atter i år alle unge amatørmusikere og sangere til
at komme og vise, hvad
de har lært. Denne gang
er den store scene opstillet
i Ulsnæs-Centret fredag
den 1. juni fra kl. 14.30 til
19.00.
Arrangementet falder
sammen med UlsnæsCentrets afvikling af
deres markeds- og musikdage i forbindelse med
Grundlovsdag.
Skoleklasser, samspilsgrupper, amatørbands, solister med mere kan deltage.
Eneste betingelse er, at
deltagerne er under 18 år.
Som noget nyt får hver
gruppe tildelt en bestemt

Kunst
For tiden udstiller to kunstnere og en kunsthåndværker på Förde-Schule i Alnor.
Det drejer sig om Wilma
Frank fra Løjt Kirkeby, som
viser teapose-billeder, collage og akrylbilleder.
Den anden udstiller er
Klaus Musolf. Han formidler i akvareller og blandingsteknik sin begejstring
for vestkystens landskab.
Udstillingen kan ses alle
skoledage fra kl. 8-16 indtil
den 28. juni. 

GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE

455252

få gode råd og
effektiv
træbeskyttelse

Gråsten Rock

06

TILSTANDSRAPPORTER

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

Pr. 1. juni, ca 110 m2,
Nygade 7. Nyistandsat.
Leje 4450 kroner.

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

ÅBENT HUS 25. - 26. MAJ
Kom og hør, hvordan du slipper for store el-regninger!
Producér din egen strøm med et solcelleanlæg.

Vores kompetence:

frA

399,-

•

Profesionelle håndværkere
leverer og monterer dit
solcelleanlæg.

•

Tømreren sikrer solcellerne på taget og at taget
efterfølgene er tæt.

•

Elektrikeren sikrer at
anlægget tilsluttes elnettet,
og har den bedst mulige
virkningsgrad.

Investér i et solcelleanlæg, hvis du ønsker at
være uafhængig af energileverandører.
En krone sparet er en krone tjent!

Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Tømrer Gården i Gråsten.
25. maj fra kl. 12 - 16 og den 26. maj fra kl. 10 - 16.
Malermester Klaus Blaske Nielsen

Tømrer
Gården

Sundsnæs 6 C
6300 Gråsten Tlf. 74 65 02 42
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

v/ Peter Veng

Tømrer
Gården
v/ Peter Veng

Michael Kurth | Nr Hostrupvej 3 B | 6230 Rødekro | www.el-tekniq.nu
Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 . Mobil: 28 12 49 19
Fax: 74 44 07 60
peterveng@msn.com
www.peterveng.com

Godt håndværk
der er omfattet af

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 . Mobil: 28 12 49 19
Fax: 74 44 07 60
peterveng@msn.com
www.peterveng.com

Godt håndværk
der er omfattet af
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SÅ MEGET FOR EN FLAD 5 ER
SLAGTERENS
HJEMMELAVEDE
Grillpølser

Danske
Agurker

1 Kotelet eller
1 Nakke kotelet

kv. 1 styk

Pr. styk
Pakket med 5 eller
10 styk pr. pakke
kr. 50,00 pr. kg

Pr. styk
Pakket med 5 eller
10 styk i hver bakke
kr. 50,00 pr. kg. Koteletter
og Nakkekoteletter vejer
100 gr. pr. styk.

Danske
Tomater
kv. 1, 3 styk

Mozzarella
Ost

Kohberg
Schwarzbrød
500 gr.

125 gr.

Pr stk

5

00

Digestive
400 gr.

Afspændings
middel
500 ml.

Citron
opvask
500 ml.

Kammer
junkere
300 gr.

å
p
g
l
a
v
t
i
r
F
hele siden
Skure
creme
500 ml.

Flydende
håndsæbe
500 ml.

Makroner

Træ
grillsspyd

Brille
servietter

250 gr.

100 styk

30 styk

Kattemad
Fjerkræ
eller
Oksekød

Opvaskebørste
Pr. styk

410 gr.

Alle Pinsedage åbent fra

GRÅSTEN
Adresse, postnr by (vist nødvendigt)

Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt

Lørdag - Søndag 8-18
Tilbuddene gælder fra onsdag den 23. maj
t.o.m. søndag den 27. maj 2012
Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og delikatesse 74 65 08 75

Så længe lager haves

Åbent hverdage 8-21

kl. 8-18

10

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde
Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29

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

www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

Murermester
og aut. kloakmester

v/ VinduesMester
Peter Veng
Godt håndværk
der er omfattet af

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

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

Benzin- og kiosksalg

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

Egernsund Malerforretning

med seriøsitet og præcision

ndd 1

Vi har fået forhandling af Danske Spil

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

Elektriske problemer?

28-01-2010 08:49:09

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

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

www.lunddal-el.dk

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

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

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

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

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

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg,
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt
tilbud på rejser, udflugter osv.

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

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

Tlf. 2155 6470

André Andersen
Tlf. 2155 6472

Quorp Busser

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

SVEND AAGE THOMSENS

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

MALERFORRETNING

mobil nr.: 2533 2182

Biltelefon 23 39 10 90

Varnæs • Telefon 74 68 03 23

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

Tømrer- & snedkerforretning ApS

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

Kliplev Service Center

tlf. 2323 7337

74 68 74 55

Skovbøl El-Service

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

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

Planetvej 4, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk
•

Bryllup og portræt
fotografering

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

VinduesMester

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

SG Foto Gråsten

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

Michael Kurth
Tlf. 2155 6470

Autoriseret elinstallatør

Bent Christensen

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

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

Tak fordi du
handler lokalt

Køb og salg af nye og brugte biler

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

Autoriseret elinstallatør

E’ Handymand fra Ketting

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

TV-inspektion

•

Spuleservice

•

Aut. kloakmester

Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

Køl – Frost Varmepumper
FRI-KØL

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

Tlf. 74 48 90 30

www.frankthomsenaps.dk

FELSTED
FORSAMLINGSHUS
Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Tlf.: 7468 6066
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Receptmedicin hos Matas KVALITET TIL
Af Søren Gülck

Som en af 50 udvalgte
butikker har kunder,
der får ordineret
receptpligtigt medicin,
mulighed for at få
medicinen udleveret
hos Matas i Gråsten.
Man skal blot oplyse hos
lægen, at medicinen ønskes
udleveret hos Matas.
Kunderne vil så dagen efter
kunne afhente deres medicin hos Matas i Gråsten.
Det er et samarbejde
mellem Matas kæden og
apoteket i Uldum, der har
fået dette historiske samarbejde i gang. Tidligere har
apotekerne haft monopol
på salg af receptmedicin.
Utilfreds med ventetiden
Hos Matas siger informationschef Henrik E.
Johannsen om tiltaget:
Danskerne har brug for
bedre service og nemmere
adgang til medicin. Over
25 procent af danskerne

er ifølge en undersøgelse
fra Forbrugerrådet oktober
2011, direkte utilfredse
med ventetiden på apoteket. Derudover er antallet
af adresser i Danmark,
hvor man kan hente receptmedicin, faldet drastisk
de seneste 10 år. Dette
samarbejde er første skridt
i den rigtige retning men
er stadig ikke nok, siger
informationschefen.
Matas håber på en snarlig
lovændring, så kæden
kan gå videre og oprette
et egentligt apotek i sine
butikker, hvor farmakonomer og farmaceuter kan
give faglig rådgivning og

udlevere medicinen til borgerne med det samme.
Faglig rådgivning
Når apoteket i Uldum på
hverdage inden kl. 16 modtager en recept med besked
om, at medicinen ønskes
afhentet i en Matas butik,
så kan den hentes i Matas
næste hverdag fra kl. 14.
Hvis borgere, der henter
medicin i Matas, har brug
for faglig rådgivning om
brug af deres medicin,
henvises de til at ringe eller
maile til Uldum Apotek,
hvor de får hjælp af
en farmakonom eller
farmaceut. 

KONKURRENCEDYGTIGE
PRISER

Vi udfører alt indenfor havearbejde, snerydning, mm.
Vi lægger stor vægt på kvaliteten, kommer altid på aftalte tidspunkter,og vi udfører
altid vores arbejde med garanti – og selvfølgelig til særdeles konkurrencedygtige priser
Vi udfører arbejde hos virksomheder, større boligområder
samt private. Professionelle maskiner haves
Ingen opgave er for stor, og ingen er små. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud

• Klip og vedligeholdelse af
• Belægningsarbejde
plæner i alle størrelser
•
• Snerydning
• Viceværtsopgaver • Beskæring
• Træfældning

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

• Fræsning
• Alt forefaldende
• Græsslåning af større
og mindre arealer
• Vedligeholdelse
• Gravearbejde
• Anlægning af nye
og gamle haver
• Fejning
• Udlejning af
maskiner
• Rengøring

JENSENS HAVE
& ANLÆG ApS

Levering fra lager
alle ugens 7 dage
Midtballe 14, Skelde · 6310 Broager · Mobil: 21 48 00 53
af sand, stabil,
grus, muldjord m.m.
E-mail: yvonne-jensen@hotmail.com

STEN:
Å
R
G
I
R
E
T
N
E
OLC
NYHED I DIT S

de.
unen
r
b
t
rtig
er hu solarier.
p
u
s
og
for
Unik te inden
.
t
e
d
s
er
rke
å ma v det ypp
p
l
o
s
e
g opl
e nye
Sidst om ind o
k

rede
e
v
o
n
e
r
y
n
g
o
e
Helt nyt solari
g
i
d
e
g
a
t
d
o
m
t
til a
r
a
l
k
r
å
t
s
r
e
l
a
lok

!
5
1
.
L
k
G
a
D
S
ON er er kommet nye rør
- og d

i alle solarier!

Sundsnæs 4 - 6300 Gråsten - www.Meddo.dk
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JERNBANEGADE 3
UDLEJNINGSEJENDOM MED 3 LEJEMÅL

SNOGBÆK NEDERBY 9

AVNBØLØSTENVEJ 12
TÆT VED NY MOTORVEJ - MEN DEN HØRES IKKE

NYHED

Gråsten
Udlejningsejendom
Bo centralt i Gråsten, tæt ved indkøb, skole m.m. i moderniseret og velholdt ejendom bestående af 3 lejligheder, der er på hhv. 55 m², 95 m² og
220 m² - alle med egen indgang. Mulighed for at dele den store lejlighed
op. Her er gårdhavemiljø og egen parkeringsplads.

Snogbæk
Landejendom
Her har du mulighed for at købe en ældre ejendom med ca. 2 ha jord. Ejendommen er beliggende naturskønt og med udsigt til marker og jorden lige
ved ejendommen. Der er kun få kilometer til Sønderborg, således at den
ligger landligt, men alligevel ikke langt fra skole, indkøb m.m.

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

Kontant/Udb.:
2.295.000/115.000
Brutto/Netto:
12.725/11.655
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 10.659/10.801

Kontant/Udb.:
795.000/40.000
Brutto/Netto:
5.374/5.119
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT:
4.384/4.652

Kontant/Udb.:
795.000/40.000
Brutto/Netto:
4.860/4.314
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT:
3.966/3.901

Bolig m²:
370 Grund m²:
Stue/Vær:
3/5 Kælder m²:
Byggeår: 1900/00
Sag: 11020120040 Energi:

329
20
E

LADEGÅRDSKOV 20

Bolig m²:
300 Grund m²: 21.434
Stue/Vær:
2/6 Udhus m²:
168
Byggeår: 1700/72
Sag: 11020110066 Energi:
F

Gråsten
Villa
Naturskønt beliggende villa i attraktivt område 2,5 km fra Gråsten centrum. Der er få meter til Rode skov, hvorfra der kan spadseres ned til Gråsten Slot, centrum m.v. Der er smuk udsigt over åbne marker til Gråsten
Skovene.

Brunsnæs
Villa/fritidshus
Yderst charmerende bolig smukt og højt beliggende i Brunsnæs med panoramaudsigt over Flensborg Fjord, hvor både Rinkenæs med Korskirken
og Holnæs ses i horisonten, og føles ganske tæt på. Huset er løbende moderniseret med hensynstagen til boligens stil og kan benyttes til fritidshus.

Kontant/Udb.:
795.000/40.000
Brutto/Netto:
4.658/4.116
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT:
3.779/3.713

Kontant/Udb.:
1.995.000/100.000
Brutto/Netto:
11.136/9.411
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT:
8.965/8.428

Grund m²:
Kælder m²:
Garage:
Energi:

415
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Marie Son Nielsen
Statsaut. ejendomsmægler
danbolig Sønderborg

KLØR-FIRE 8

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

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

Bolig m²:
120
Stue/Vær:
2/3
Byggeår: 1855/96
Sag: 11020110074

Grund m²:
Udhus m²:
Carport:
Energi:

Din squash-makker vil sikkert sige,
du skal vente med at købe bolig.

734
9
15
E

Men er han nu også den
rigtige at spørge?

danbolig Lis Petersen A/S
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Fodboldtur
Til Hamborg
arrangerer:

så

Sid

og

ld
!

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

Lørdag d. 26. maj 2012

DANMARK

~

Billetsalg på:
Tlf.: 26 71 86 19
Du kan også købe din billet på “Den
Gamle Kro”, Slotsgade 6, Gråsten, eller
via www.graastenrejser.dk

•
•

Bustur t/r, opsamligssted - Volkspark, Hamburg
1 stk. sandwich og 1 øl ell. vand på udturen
Indgangsbillet til fodboldkampen

Kr. 850,Indgangsbillet
Kør selv

Kr. 450,Indbetales på Reg.: 5953 Kontonr: 0008044120

Lørdag d.
Tidspunkt
10.00
10.15
10.20
10.25
10.35
10.45
11.00

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

layout: www.dieterdat.dk

•
•
•

BRASILIEN
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HUSK - HUSK - HUSK
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1., 2. og 3. juni i Ulsnæscentret
Se hele programmet i næste uge
her i Gråsten Avis

Vil
Vil du
du spille
spille golf?
golf?

Senior kontingent
Senior
kontingent
495 kr.
pr. md.
495via
kr. PBS
pr. md.
via
PBS
(Intet indskud)
(Intet indskud)

Vi starter nye begynderhold
På
vi tilbyde dig en af Danmarks smukkeste
Vi Benniksgaard
starter nye kan
begynderhold

Individueltkursus incl. 5 ugers prøvemedlem:
Vores
5 ugers individuelt
forløb
starterprøvemedlem:
når du har tid og lyst, så
Individueltkursus
incl.
5 ugers

Turbo weekend incl. 5 ugers prøvemedlem:
Vi
begynder
nye hold
den:513.
- 15. prøvemedlem:
april
Turbo
weekend
incl.
ugers

Vores almindelige begynderkurser er for dig, som gerne vil
have
bedre tid til,
at komme i gang
somdig,
golfspiller.
BegynVoreslidt
almindelige
begynderkurser
er for
som gerne
vil
derholdene
løber
10 ugers
periode.
I den periode
får
have lidt bedre
tidover
til, atenkomme
i gang
som golfspiller.
Begyndu
6 x undervisning,
fri en
leje10
udstyr,
samt friI adgang
til vores
5afugers
derholdene
løber over
periode.
den periode
får
træningsfaciliteter.
du 6 x undervisning, fri leje af udstyr, samt fri adgang til vores
træningsfaciliteter.

golfoplevelser.
Vores
hullers dig
bane
direkte ned
til fjorPå Benniksgaard
kan 18
vi tilbyde
enligger
af Danmarks
smukkeste
den
i en meget smuk
Vi har direkte
naturligvis
en
golfoplevelser.
Voresog
18varieret
hullers natur.
bane ligger
nedogså
til fjorPar-3
bane,
driving
putting
green
indspils område.
den i en
meget
smukrange,
og varieret
natur.
Viog
haretnaturligvis
også en
Par-3 bane, driving range, putting green og et indspils område.

04. - 15.
06. april
maj
Vi begynder
begynder nye
nye hold
holdden:
den:13.
08.
10.
juni
08. - 04.
10.- 06.
junimaj
17.
08. - 19.
10. august
juni
14.
16.
september
17. 19. august
14. - 16. september
Vores turbo begynderkurser henvender sig til dig, som gerne vil
hurtigt
i gang
som golfspiller.henvender
Forløbet er
og giver
Vores turbo
begynderkurser
sigintensivt,
til dig, som
gernedig
vil
mulighed
for at
erhverve
golfkørekortet
bare 3 dage.
hurtigt
i gang
som
golfspiller.
Forløbet erpå
intensivt,
og giver dig
mulighed for at erhverve golfkørekortet på bare 3 dage.

kontakt
os med
det samme.
Enten
for dig
ellertidi en
Vores 5 ugers
individuelt
forløb
starter
nårselv,
du har
og gruppe
lyst, så
af
familie,
arbejdskollegaer.
kontakt
os venner,
med deteller
samme.
Enten for dig selv, eller i en gruppe
af familie, venner, eller arbejdskollegaer.

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

Nyd sommeren på
Gråsten Havnefront
OPLEV VORES STORE
UDVIDEDE MENUKORT
med spændende italienske specialiteter
og vine fra Støvlelandet eller en af vores
andre spændende retter fra menukortet.

Åbningsmenu
Forret

Laksecarpaccio

Tyndskåret røget laks med
parmesan og olivenolie

Hovedret
Bøf a la chef

Oksefilet fyldt med 3 slags oste,
hvidløg, persille.

K.T.U.I.F.’S SPORTSFEST 2012

HAWAII WEEKEND
I KVÆRS
HUSK TILMELDINGER TIL

• Gaderundbold hurtigst mulig dog senest
den 22. maj til Tine Brodersen tlf. 74659069,
Mette Olesen tlf. 26391913 og Veronique Delhalle
tlf. 74659089
• Bestilling af ”Hawaii buffet” til fredag aften
senest den 28. maj til Hans 29912367 eller Sonja
28899525. Prisen på buffeten er 100,- kr.
Den lækre buffet består af:
Hawaii Buffet
Babeeque marineret oksesteg, tandorimarineret unghanebryst,
svinekam glaseret med pestosennep, kokosmarineret kyllingelår.
Små krydderkartofler, ris med ananas,
mixed salat med dressing, dertil flutes.
For den musikalske underholdning sørger
Henrik og Klaus (OS3)
Entre´kr. 75,Mød op til en uforglemmelig weekend med mange aktiviteter.
STØT DEN LOKALE IDRÆTSFORENING

Dertil Napolisauce med kapers og løg,
grøntsager og rosmarinkartofler

Dessert

Irish Coffee
eller Creme Brülee

PRIS

269,-

ÅBNINGSTIDER Dagligt 11.00 – 21.00
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TILLYKKE

Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

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:

................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

WWW.KVAERS-KRO.DK

Kære Christian

Kære Ditte

Hjertelig tillykke med de
18 år i fredags d.18 maj.
vi glæder os til at fejre
dig på lørdag.
Endnu engang tillykke med
optagelsen i Viborg.
Kærlig hilsen
Cathrine, mor og far.

Du ønskes et stort tillykke
med de 10 år.
Kærlig hilsen og knus
Farmor og Farfar

Hjertelig tak

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

for opmærksomheden til vores guldbryllup.
Tak for ranken om døren, tak til børn og
venner der gjorde dagen til en festdag.
Og slutte af med lys i vinduerne.
Hilsen Inger & Ivan i Broager

..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller
afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

tusind tak
for hilsener, blomster, gaver og flagning til
min fødselsdag. Det var en dejlig dag
Hilsen
Jane Hamann, Felsted

tillykke
med kobberbryllup den 4. juni til
Lillian og Jens Peter Andersen

GRÅSTEN OG OMEGNS
HAVEKREDS

Stien i Broager

Tusind tak

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- og
Idrætsforening og Støtteklubben

for al opmærksomhed ved min
konfirmation d. 4. maj.
Jeg havde en helt vidunderlig dag.
Alberte Jensen
Gl.Skovbøl.

afholder

LOTTOSPIL

Gråsten Sommerfestival
Torsdag den 24. maj
fra klokken 16.00

Torsdag den 31. maj kl. 19.00
i teltet ved Kværshallen
Der spilles om 30 gevinster samt
2 gavekurve á 500 kr.
Vores Tombola åbner kl. 18.00
med mange fine gevinster

I 2 DEJLIGE HAVER I GRÅSTEN
Onsdag den 30. maj kl. 19.00
Vi begynder hos Hella og Asmus Jacobsen,
Vibevej 12, der har en 800 m² stor flot
plantesamler have, som stadig bliver udvidet
med nye bede og spændende planter.
Derefter kører vi til Dyrkobbel 69 hos
Jytte og Jørgen Bilde, som har en dejlig have med
rododendron, azalea, trillium, hosta og primula.
Tag kaffen med, der er plads til
at nyde den i haven

I tilfælde af dårlig vejr bliver teltet opvarmet
Vel mødt
Støtteklubben

på Torvet i
Gråsten
med

ELECTRIC
FISH
VEL MØDT!!

HAVEVANDRING

Atletikafdelingen i

Gråsten Idræts- og Gymnastikforeningen holder

ÅBENT HUS

Der kan købes
forfriskninger
og ristede pølser

Kom ned på stadion ved Gråsten skole
Lørdag den 2. juni 2012 kl. 11.00-13.00
og prøv kræfter med Idrætsmærket for voksne
Du udfordres i løb, kast og spring
Kom og vær med til sjov motion

Stol på Gråsten

VEL MØDT !

Gudstjenester
Broager Kirke

Egernsund Kirke

Søndag den 27. maj kl. 10:30 ved Stefan Klit
Søndergaard
Mandag den 28. maj kl. 10.30 ved
Stefan Klit Søndergaard

Søndag den 27. maj kl. 10.30 ved
Mai-Britt J. Knudsen
Mandag den 28. maj Ingen gudstjeneste

Felsted Kirke

Søndag den 27. maj Kl. 10.30 i Korskirken
ved Marianne Østergård
Mandag den 28. maj kl. 10.30 Rinkenæs
Gl. kirke ved Marianne Østergård

Søndag den 27. maj kl. 10:00 ved Oliver Karst
Mandag den 28. maj kl. 10.00 ved Oliver Karst

Rinkenæs Kirke

Kliplev Kirke

Søndag den 27. maj kl. 10.30 ved Eva Wiwe Løbner
Mandag den 28. maj kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste ved Søgård sø.

Nybøl Kirke

Søndag den 27. maj kl. 10.00 ved
Henrik Nygaard Andersen
Mandag den 28. maj kl. 9.00 Børnegudstjeneste.
Efterfølgende udflugt til Sommerland
Syd ved Henrik Nygaard Andersen

VESTER Sottrup Kirke

Søndag den 27. maj kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg. med
kransenedlægning ved mindestenene
Mandag den 28. maj ingen gudstjeneste

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag den 20. maj kl. 10.00 Holbøl
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Konfirmation på Kværs gør klar til
Gråsten Friskole sportsfest
Af Søren Gülck

Konfirmander fra Gråsten Friskole i Adsbøl blev forleden
konfirmeret i Gråsten Slotskirke af sognepræst Mai-Britt
Josephsen Knudsen.
Foto Studie 66

Mindehøjtidelighed
for oberst
For 4. maj komiteen i
Gråsten er der 2 begivenheder, som hvert år bliver
mindet, nemlig datoen
for frihedsbudskabet den
4. maj 1945 og datoen for
Oberst Paludan-Müllers
kamp den 26. maj 1944.
I 68 året for hændelsen
den 26. maj 1944 på
Slotsbakken i Gråsten,
hvor Oberst Sven Bartholin
Paludan-Müller nægtede at lade sig overgive til
Gestapo, for efterfølgende
ene mand at kæmpe til det

Dødsfald
Søren Jensen, Dalsgård,
Rinkenæs, er død, 68 år. 

sidste mod den nazistiske
overmagt, - afholdes der
lørdag den 26. maj kl.
10.00 en kort mindehøjtidelighed ved mindemuren,
og ved mindetavlen for omkomne grænsegendarmer.
Efter indledning ved 4.
maj komiteens formand
Mogens P. C. Jacobsen
nedlægges der blomster
fra 4. maj komiteen i
Gråsten, SKAT, og Told
& Skatteforbundet
Grænsegendarmernes
Fanekommando.
Der vil i år blive informeret om en ny detalje, som
har forbindelse til begivenheden på Slotsbakken den
26. maj 1944. 

Tusind Tak

for blomster, gaver og al opmærksomhed i
anledning af vore fødselsdage.
Også en stor tak til Holbøl Lanbohjem, for en
dejlig italiensk oplevelse.
Tak allesammen
Grete og Jens Olesen

Sportsfesten i Kværs er ved
at tage form. Der er lagt op
til fire hæsblæsende og action fyldte dage fra onsdag
den 30. maj til lørdag den
2. juni.
Årets tema er ”Hawaii”,
og Kværs-Tørsbøl Ung
doms- og Idrætsforening lover nogle dage med masser
af sport, aktiviteter, konkurrencer og fest for alle
aldersgrupper. Der startes
stille ud onsdag med fernisering og kunstudstilling
i Kværshallen. 14 lokale
kunstnere gæsteudstiller og
Kværs Skole udstiller deres
værker.
Torsdag den 31. maj kl.
19.00 er der stort lottospil
arrangeret af støtteklubben.
Festlighederne fortsætter
fredag med en stor fælles
madkurvsfest i teltet. Man
kan endnu nå at tilmelde
sig den store Hawaii buffet
med et væld af overraskelser
og spændende Hawaii-

KVÆrs/tØrsBØL/
snurOM
PensIOnIstFOrenInG
FjOrdeGnens WALKIe KLuB

lækkerier. Deltagerne skal
selv huske at medbringe
service.
Buffeten koster 100 kr. og
tilmelding kan ske til Hans
Lenger på tlf. 2991 2367
eller Sonja Eskildsen på
2889 9525 hvis man er
hurtig. Henrik og Klaus fra
O.S.3 sætter skubber festen
i gang og underholder hele
aften med lækker musik.
Det koster 75 kr. at komme
ind til en festlig og forrygende aften.
Lørdag kulminerer festlighederne med gade- rundboldturnering, der starter
kl. 11.00. Derudover er der
masser af underholdning
for børn og unge såsom
krea værksted, kast med
frisbee, hulahopringe og
ægge langkast. Børnene
kan blive malet i ansigtet
og prøve et par af hoppeborgene. Kl. 15.30 kan
man komme til cykel ringridning og kl. 16.00 starter
ringridningen på knallerter
og mindre traktorer. 

Afholder

Fælles sommerudflugt
torsdag den 7. juni 2012
turen går til egeskov slot

Der severes kaffe og rundstykker på vejen over til Fyn.
Der er mulighed for frokost ved egen regning.
Der severes kaffe med kage på Egeskov.
På hjemturen spises der middag på Wiuf Kro
Hele turen koster 200 kr pr deltager
Afgang fra Gråsten kl. 8.15 og fra Kværs kl. 8.30
Tilmelding der er bindende skal ske til Kurt Christensen
på telefon 7465 9343. Senest den 3. juni

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

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

Rabøl Jørgensens
Begravelsesforretning
Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Hjertelig tak

Svend Hedegaard
Bedemand

Til familie, naboer, venner og bekendte for
opmærksomheden, ved min mand Anker
Hagensen´s bortgang. Også en stor tak til
bedemand Steffen Jensen og præst Steffan
Søndergård for en rigtig smuk bisættelse.
På familiens vegne. Tove

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Hjemtransport ved dødsfald?
Overført til andet sygehus og dør? – Hvad så?
Dødsfald i udlandet
Sygesikringen / sundhedskortet
Forsikring / egen betaling

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12

Alt i binderi
Slotsgade 26 Gråsten

Mågevej 12, Gråsten
Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Ring 74 65 17 48

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet
Bisættelse 10.000,- kr. inkl. moms.
Prisen inkluderer:
Bedemands honorar.
Enkel hvid kiste.
Miljø urne.
Kisteilægning på hospital.
Kørsel til kapel. (0-8 km.)
Kørsel til krematoriet. (0-30 km.)
Transport af urne til kirkegård.
Kommunal begravelseshjælp fra
0 - 9.650,- kr. alt efter formueforhold.
Se vores hjemmeside for mere information

www.bedemandlarsjensen.dk

Her kan du også læse om vores Begravelseskasse:
79 kr. pr. måned. Fuld dækning efter 1 år
Ligesom du kan se ca. 500 prismærkede mindesten.
Bestil evt. et uforpligtende tilbud, samt
billedmanipulation via internettet. Det betaler sig.

Trænger du til en snak om livet, døden og alt det
midt imellem?
Så besøg vores kaffeklub hver onsdag
fra kl. 14 - 17
I Alsgade 33 6400 Sønderborg.
Ring evt. til Minna for mere info:
Tlf. 28288472
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Broager

Egnsspil om Danfoss’
historie
Af Gunnar Hattesen

Traditionen tro opføres
atter i år egnsspil
på Cathrinesmindes
Teglværksmuseeum.

Broager Egnskor sang en perlerække af danske sange.

Foto Jimmy Christensen

Broager Egnskor gav koncert
Af Gunnar Hattesen

Broager Egnskor markerede
sit 70 år jubilæum med en
sangaften hos Nette Jensen
i Skelde.

Godt 90 mennesker
mødte op til en dejlig aften,
hvor der blev sunget kendte
sange fra den danske
sangskat.
Koret startede i 1941

under navnet Egernsund
Danske Sangkor. Korets
repertoire spænder fra
kirkemusik, danske sange,
gospel og opera. 

Broager Lokalbestyrelse

CYKELTUR PÅ BROAGERLAND
9. JUN kl. 13.30 fra Broager kirke. Samlet cykler vi til Spar Es, hvor vi drikker
selvbragt kaffe. Man er velkommen til at tage petanquekugler eller andet til
spil med. På tilbageturen cykler vi via Overballe i Skelde til stendysserne, hvor
der fortælles om disse. Derefter til mødelokalet Degnegården i Broager. Her vil
grillpølserne med tilbehør være klar fra kl. ca. 17.30.
Ved TILMELDING OPLYSES: 1) Deltages der på cykel? Eller 2) Deltages ved
kørsel i bil? Eller 3) Deltages der alene i grillarrangementet? Tilmelding senest
den 1. juni kl. 12.00 til Nowak tlf. 7444 2371. Betaling uanset deltagermåden
kr. 50,00.
BUSTUR GRAM SLOT GUIDET RUNDVISNING M.V.
9. AUG kl. 13.30 fra Broager kirke med sædvanlig opsamling. Der startes med
kaffe og hjemmebagt kage. Derefter guidet rundvisning i 2 timer (Er det tidsmæssigt for meget kan der ske ophold på egen hånd). Efter rundvisningen kombineret
oste- og pølsebord incl. én øl eller vand. Forventet hjemkomst kl. ca. 21.00.
Inkluderet i prisen er buskørsel og alt som ovenfor beskrevet. Deltagerbetaling
kr. 350,00 som betales til Broager sparekassen reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183
senest den 1. AUG, hvilket også er seneste frist for tilmelding. Tlf. 7444 2371.
BUSTUR FOLKETINGET OG DR KONCERTHUSET.
10. OKT kl. 7.00 fra Broager kirke med sædvanlig opsamling. Buskaffe m.
rundstykke, sandwichs incl. en øl eller vand som frokost. Med få pauser kørsel
direkte til Christiansborg. Vi møder vore 2 lokale på ”Borgen” Ellen Trane Nørby
og Benny Engelbrecht som i 2 grupper guider os rundt. Derefter plads i tilhørerlogen for overværelse af ”Spørgsmål til Ministrene”, hvilket er sædvanligt onsdage.
Kaffe og rullepølsemad i Snapstinget eller anvist lokale. Efter at have set kendte
politikere kører vi til DR-Byen. Her deles vi i to grupper for rundvisning 75 min i
”Koncerthusturen”. Guidet rundvisning, på vej hjem dagens ret på 4 stjernet hotel
i Slagelse. Forventet hjemkomst omkring midnat. Betaling kr. 500,00 til Broager
sparekasse reg. nr. 9797 kontonr. 000-07-79105 senest den 1. AUG. Tilmelding
tlf. 7444 2371.
BEMÆRK: Alt ovennævnte inkluderet - undtagen drikkevarer til middag.
Venteliste fra tur til Folketinget i 2010 har fortrinsret.
Der kan komme programændringer.
TUREN GENNEMFØRES VED MIN. 40 PERSONER.
Tilmelding fra torsdag kl. 8.00.
I ØVRIGT. Turen sælsafari den 19. juni i Ho bugt og guidet rundtur Fanø er
udsolgt.
Gråsten | Sundsnæs 4
Telefon 7460 8351
Rødekro | Brunde Øst 14
Telefon 7460 8354

Næste annonce forventes uge 31 her i Gråsten Avis.

Det er Cathrinesmindes
Venner, som er initiativtager. Kaj Nissen er hyret
som tekstforfatter, og igen
er Niels Damkjær manden,
der instruerer og sammen
med de mange frivillige
skuespillere og talrige andre
hjælpere får det hele til at
hænge sammen.
Stykket spilles 5 gange.
Første gang onsdag 13. juni
og derefter torsdag den 14.
juni, fredag den 15. juni kl.
19.30 og lørdag 16. juni og
søndag 17. juni kl. 15.00.
Billetter kan købes på
www.cmt-butik.dk eller på
tlf. 74449474 (mellem 9 og
12). Prisen er 100 kr. for
voksne og 50 kr. for børn.

Stykket er inspireret af
vidners beretninger og
beskriver 50 års udvikling
i Elsmark på Nordals fra
bondesamfund i starten
af 30erne til et megastort
industriområde med en
international koncern.
Man følger den virkning,
det har på menneskene,
men også landskabet, beboelser og infrastrukturen
skal tilpasses den hastige
udvikling.
Indblik i hjemstavnens
egen historie
Egnsspillet følger med
i ganske almindelige
menneskers liv: folk, der
kommer langvejs fra både
danskere og udlændinge for
at få arbejde, kogekonen
på Majkroen, der følger
godt med i, hvad der sker,
fabrikant Mads Clausens
overvejelser og politikernes
problemer.

Kort og godt giver
stykket et indblik i hjemstavnens egen historie,
som den har udspillet sig
på Als. Ingen af scenens
personer er blot autentiske
portrætter af afdøde eller
nulevende personer, men et
virkeligt eventyr fortælles.
Der spilles egnsspil
på Cathrinesminde
Teglværksmuseum hvert
andet år. 

Dødsfald
Peter Ruder, Broager, er
død, 84 år. 

Dødsfald
Harry Tølle, Broager, er
død, 62 år. 
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SLAGTERENS
HJEMMELAVET
Ringrider
pølser

Pinse tilbud

30 stk.

00
100
Tingleff
kaffe
Guld

Spar
24.20

500 gr. vac.

95
17

Skelde Petanque
klub griller

Pr. ½ kg

95
16

6 rl. toiletpapir
3 køkkenruller

00
50

Torvedag fredag
Grill
briketter

Pr. stk.

00
30
Makrelfilet
Flere slags
2 stk.

SuperBrugsen Broager

2 Pølser med brød

00
25

BØRNE
KRÆMMER
MARKED

for alle børn

10 kg.

95
49

Fredag fra kl. 12.00

Langt
under
½ pris

4 pk.
Maks. 4 pakker pr. kunde
pr. dag

Broager

Fl. 800 gr.

Nakkefilet

Lambi

Hel makrel

00
30

Spar
12.00

Hørup
kartoffel
spegepølse

2 pk. a’ 6 stk.

4500

2 kg.

00
100

Spar
18.20

Flere slags
2 stk.

Ketchup
Sennep
Remoulade

95
54

Isvafler

Laksefilet

Grillkoteletter
eller almindelig

Pr. stk.

2995

00
25

Graasten

Max 3 poser pr kunde

GRØNTMARKED
OG BAGEREN
er på gaden

Kom og sælg jeres
brugte legetøj

Fredag kl. 15-17
Tilmelding i
kiosken

Gratis
Ta’ selv et tæppe med.

Tilbudene gælder til og med lørdag den 26. maj 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

LUKKET
Søndag 1. pinsedag
Mandag 2. pinsedag

tlf. 73441500
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Bagerst fra venstre ses Viggo
Mathiesen, Viggo Andersen,
Dennis Furthner,
Per Andersen og Lejf
Christensen.
Forrest ses Torben
Mathiesen, Tove Hagenau og
Teddy Petersen.

Egernsund maner
til sammenhold
Af Leif Møller Jensen

Egernsund Borgerforening
sætter for alvor fokus på
byens fremtid, da skolen
lukker til sommer. Byens
foreninger er inddraget i
arbejdet.
Formanden for Borger
foreningen Tove Hagenau
maner til sammenhold.
- Der er nu, vi har brug
for at samle alle byens
ildsjæle til en fælles indsats
for byen. Det er nu, vi i
fællesskab skal kæmpe for

at bevare en aktiv by, siger
Tove Hagenau.
Alle forening får mulighed for at fortælle om deres
ideer, ønsker og behov og
generelt for dem alle er, at
når skolen lukker, kommer
de til at mangle lokaler.
Formanden for
Egernsund Børneunivers
Lejf Christensen oplyser,
at selvom der ikke er undervisning på skolen efter
sommerferien og skolen og
SFO derfor er tom, vil man
fortsat kunne bruge skolens

Frem Egernsund og HK 71

Pinse lottospil
Vi spiller mandag den 28. maj
kl. 19.00 på Egernsund ny Skole
Vi spiller om spil 37 kr. 500,- pujlespil,
kr. 500,- fladskærm, gavekort m.m.
Hilsen HK 71 Frem Fodbold

RAVNS MALERFIRMA

lokaler til aktiviteter indtil
2013.
Nyt samlingssted
Styringsgruppen for DGS
oplyser, at de har fået brugerretten over den gamle
skole, og arbejder på at
færdiggøre lokalerne, så alle
foreninger kan få lokaler
der. De arbejder nu på at
få overdraget bygningerne
fra Sønderborg Kommune
så Egernsund får et nyt
samlingssted.
Blandt foreningerne er der
enighed om, at man satser
på at bruge lokalerne i den
gamle skole, og at man
kun ved at kæmpe i fællesskab kan opretholde det
kulturliv og idrætsliv, byen
har nu.
Foreningerne har nedsat
et meget hurtigarbejdende
udvalg, som skal opbygge
en paraplyorganisation, der
skal varetage alle foreningernes interesser.
Arbejdsgruppen består af Teddy Petersen,
Torben Mathiesen,
Dennis Furthner,
Viggo Matthiesen, Per
Andersen, Viggo Andersen,
Tove Hagenau og Lejf
Christensen. 

Tlf. 40 74 27 24

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

14.30-16.30
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER

Aut.
Kloakmester og Anlægsstruktør
Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund
Søren Hansen ApS
Egernsund
24 43 97 62

24 43 97 62
Aut. Kloakmester
Aut. Kloakmester.
Tv-inspektion

Separering regn / spildevand
Nyt anlæg / Reparationer
Tv-inspektion
Kortstrømpeforringer/pointliner
Separering
regn/spildevand
Rotte
Stop Propper
Omfangsdræn
Nyt anlæg /Reparationer

Anlægsstruktør

Det var hovedsageligt drenge, som var mødt op for at skifte fodbold-kort. Foto Fuzzy Mikmak

Børnene var ivrige
byttere
Af Gunnar Hattesen

I et hjørne af SuperBrugsen
i Broager var der forleden
udveksling af fodbold-kort.
Drengene havde kun øje

Opfindsomheden var stor, da
konfirmanderne forleden
blev hentet ved Broager
Kirke for at køre til den
efterfølgende fest.


v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør
Kør ad Mølmark

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
1,5 km udenfor
LØRDAG KL. 9.00-13.00
Broager
www.kimscykelservice.dk
Jeg henter og bringer
Skeldevej 17,

6310 Broager

Telefon 7444 9409

HEALINGMASSAGE

HEALINGMASSAGE
- Føler du dig spændt i
kroppen og træt.
- Hvis du føler dig udbrændt og modløs.
- Hvis du oplever mindreværd, håbløshed,
angst og sorg.
Healing giver ro og bedre
balance mellem tanker
Anlægsstruktør.
og følelser.

BARS (ZONETERAPI)
Arbejder med dine energipunkter på hovedbunden
og ansigtet.
(Zoneterapi) Bars slipper
blokeringer og anspændthed, giver fornyet energi
og lethed i kroppen.
Bars gøre ikke ondt, du
skulle prøve det!

STOLEMASSAGE
En dejlig massage u. olie.
Stolmassage udføres med
påklædning og varer ca. 20
min. -Massage af hænder
og arm.
Stolmassage hjælper mod
anspændthed, træthed og
hovedpine.
Stolmassage gøre dig glad
og øger arbejdsindsatsen!

Belægningsarbejde
Jordarbejde
Anita tilbyder også andre behandlinger inden for alternative massage.
Fundamenter / Betonarbejde
Belægningsarbejde
Asfalt reparationer
RING OG HØR NÆRMERE
Jordarbejde
Snerydning
Anita Jacobsen, Sundgade 7, 6230 Egernsund,
Kørsel minigraver, rendegraver
Fundamenter /Betonarbejde Telefontid: Fra man-torsdag kl. 8.00-9.30 Mobil: 25 83 08 89

Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Asfalt reparationer
Snerydning
Kørsel minigraver, rendegraver.

Fodboldstjerner som Van
de Vaart og Ronaldo skiftede ejermand, og det var
svært for drengene at løfte
blikket fra kortene. 

Limousinekørsel i Broager

Kim's Cykelservice

ÅBNINGSTIDER

for hinandens fodboldkort,
for det var byttedag.
Match Attack, Champions
League og FIFA VM kort
var det, som drengene
var helt koncentreret om.

Foto Fuzzy Mikmak

Vi køber også

SØLV og GULD
BROAGER

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

      
    
   




Lundtoft

Åbent hus med fokus
på energi og kvalitet
Søgårdbyg A/S ved
Aabenraa holder åbent
hus søndag den 13. maj
kl. 13-16.
Temaet er energi og kvalitet, og der er mulighed
for at se komplette solcelleanlæg, topisolerede døre
og vinduer, lækre nye køkkener og energibesparende
komfortløsninger inden for
VVS.
Fagfolkene viser flaget
De veluddannede

medarbejdere på tegnestuen
hos Søgårdbyg A/S ser
frem til at vise alle de nye
muligheder for planer og
indretning. De kan tegne
familiens drømmehus i alle
detaljer, mens man kigger
på, og man kan få mere
at vide om den attraktive
fradragsordning for forbedringer af boligen.
Spændende program
Søgårdbyg A/S byder
velkommen en ny udstilling, hvor man kan se nye

energirigtige løsninger og
få en snak med fagfolkene.
Projektchef Jens Johansen
og Direktør Kjeld Hansen
styrer de mange byggerier, og de glæder sig
til at fortælle mere om
drømmehuse, renovering
og kvalitetsbyggeri til fast
tid og pris. Tønder Veteran
Klub viser flotte og sjældne
veteranbiler, og der er sørget for forfriskninger til de
mange gæster. 

Få en kølig og sikker
sommerferie
Aircondition-check
Hvad bliver der foretaget?
• Visuel kontrol af alle komponenter
• Funktions- og ydelseskontrol
• Udskiftning af kabinefilter
• Desinficering af fordamperen
ms
• Aircondition-service
Inkl. mo lm.
a

KUN
,kr. 950

Køb nye sommerdæk
Køb billige sommerdæk
Stort udvalg
I flere fabrikater
Ring for tilbud!
F.eks.
Bridgestone 175/65-14

Pris: kun kr.
inkl. moms og mont.

radiser med top,
forårsløg, courgetter
og auberginer

pr. stk/ bdt.

5

Nakkefilet

Galiamelon

10

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

2 stk bøffer
350 gr.

40

00
BBQ marineret
skinke culotte

pr. ½ kg

00

Svinekoteletter eller
Nakkekoteletter
450-500 gr.

Tykstegsbøffer

optakt til
mærken
den 6. juni

pr. ½ kg.
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BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

95

POST UDLEVERING
Hverdage 10.00 - 17.00

Mere et
It
Kval dre
N
I
- M l!
bøv

Kausager 8 • 6200 Aabenraa • Tlf: 74 68 05 04

KLAR TIL GRILL
ÅRETS
BRUGSLØB

00

2.225,-

HG Auto

Søgårdbyg A/S sætter fokus på energibesparelse ved åbent hus-arrangement på søndag den 13.
Tønder Veteranklub viser sjældne biler i Søgård på søndag

Lækre grøntsager

kun
Gælder
iler
personb

34
Tilbudene gælder fra onsdag den 23. maj
til lørdag den 26. maj

2 pakker

50

00

95

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Kliplev

19
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Under åben himmel Ny købmand
Frokost i
ved
Søgård
sø
godt
modtaget
præstegårdshaven
FELSTED MENIGHEDSRÅD

Kunderne er glade for at
SuperSpar i Felsted er
genåbnet, og det er købmand
Hans Henrik Karlsson glad
for at høre.
Arkivfoto

Søndag den 10. juni

indbyder Felsted Kirke til en anderledes søndag, hvor
der vil være musikgudstjeneste i kirken kl. 14.00 med
koret i hovedrollen. Efter gudstjenesten kl. ca.
15, vil menighedsrådet gerne invitere til frokost i
præstegårdshaven, hvor alle er velkommen, såfremt
man dog melder sig til inden den 3. juni hos
Oliver Karst på Oka@km.dk
eller 74685307
Frokosten er gratis og
drikkevarer købes

Kliplev Kirke afholder den årlige pinsegudstjeneste Søgård Sø.

Arkivfoto

Historisk forening
for Felsted sogn/
Patsches hus
indbyder til

Sommerudflugt
Lørdag den 2. juni

Turen går til Nordals med start kl. 13.15 i
egne biler fra P plads bag SuperSpar, så
fyld bilerne op. Hjemkomst ca. kl 18.00
Vi kører til Ballebro, videre med færgen til Hardeshøj og
kører derfra til Hjortspring- bådens Lindeværft i Holm.
Kaffen og lagkage, kr. 70,00 nyder vi på
det nye smukke Dyvig badehotel
Eftermiddagen slutter med et besøg med
rundvisning på den gamle, smukke og
nyrestaurerede ”Jollmandsgård” i Holm
Foreningen betaler entré og færgebiletten på henturen
Alle er velkommen
Tilmelding senest den 1. juni 2012 til:
7468 5002 Ellen Smej
eller 7468 5330 Andreas Asmussen

Kliple’
Mærken

2 01

2

DJ ÖTZI &

2. Pinsedag kl. 10.30
rykker menigheden for
Ensted, Kliplev, Varnæs
og Felsted sogne til Søgård
sø hvor gudstjenesten
holdes under åben himmel.
Medvirkende er organist
Kirsten Dahlgaard, trompetist Henrik Rønnov,

Kontrol
Politi og SKAT kontrollerede forleden biler ved
motorvejens rasteplads
Oksekær syd for Kliplev.
14 toldere og fem politifolk var i auktion.
De beslaglagde 1,2 ton
rejer fra Tyskland, der var
på vej mod Horsens. de
skulle have været på frost,
men var kun på køl.

Nyt
asfalt

Byggeriet af Kliplev
Hallens tilbygning er nu så
vidt, at hallens parkeringsplads nu får asfalt. 

kirkesanger Vibeke
Andresen og Kliplev
Spejderne.
Annagrete Hansen fra
Kliplev Menighedsråd
opfordrer til at tage madkurven og kaffen med, og
tilføjer at arrangementet
rykker indendøre hvis solens dans er på afveje. 

En bøde på 28.000 blev
udskrevet til en person, der
havde så meget øl, vin og
vand med over grænsen, at
det var svært at tro på, at
det var til eget forbrug.
Mange af bilisterne blev
tjekket i SKATs registre, og
her fandt de ud af, at 10 af
de undersøgte tilsammen
skylder det offentlige 4
millioner kroner. De kunne
dog ikke betale restancen
på stedet, men fogeden fik
dog kradset 9.000 kroner
ind fra en person.
En kontanthjælpsmodtager blev stoppet i en firmabil. Det skal nu undersøges,
om han er på arbejde eller
ej, og om hvorvidt han
uberettiget får udbetalt
overførselsindkomst. 

Genåbningen af SuperSpar
i Felsted har fået en god
modtagelse. Det fortæller
købmand Hans Henrik
"Hansi" Karlsson efter de
første tre ugers åbning.
- Folk har taget rigtig
godt imod os, og kasseapparaterne har da også
klinget meget godt, siger
43-årige Hans Henrik
Karlsson, som har 13 ansatte i butikken.
- Mange kunder har
sagt, at de er glade for,
at dagligvarebutikken er
genåbnet, og det er vi glade
for at høre, fortæller Hans

Henrik Karlsson, der har
haft travle dage fra klokken
6 om morgenen til 19.30
om aftenen.
- Felsted skal stå sammen
om det her. Vi har selv
nøglen til, om det skal
lykkes. Vi mangler stadig
nogle kunder, som desværre
har vænnet sig til at handle
i Aabenraa, men dem håber
vi at få tilbage, siger Hans
Henrik Karlsson, som prøver at finde det helt rigtige
sortiment.
- Det skal nok lykkes
blandt andet med kundernes hjælp, siger den
nye købmand, der er godt
kendt i Felsted, hvor han
har boet i 12 år. 

Ny butik
Firmaet BoCon fra
Sønderborg har søgt
Aabenraa Kommune om
lov til at opføre en ny dagligvarebutik på Gråstenvej
i Felsted.
Projektet er i

overensstemmelse med
kommuneplanen, så planteknikudvalget har givet
grønt lys.
Hvis dagligvarebutikken
bliver en realitet, skal der
laves en ny lokalplan. 

Vi udfører reparation af kloak,
separering af kloak og etablering
af minirensningsanlæg

Den lille

Malerafdeling

cl.
Alt dette in .
kr
1 genstand

180,-

Vi serverer
en lækker
Kliple’ Mærk
en
buffet med bl s
roastbeef, ka .a.
lkun
krebsehaler, ,
mørbrad mm
samt desser .
t.

Spartel - Sigma Maling - Grunder - Vævlim
Træbeskyttelse Fugemasse - Tape
Filt - Glasvæv - Pensler
Tonemaskine
Åbningstider
Mandag – fredag kl. 8.00 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00

Billetter sælges fra lørdag d. 26.05 kl. 10.00

www.kliplemaerken.dk

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

KLIPLEV AUTO& TRAKTORSERVICE
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332

FELSTED

Tid til forkælelse!

3 poser

- Østergade 2, 6200 Åbenrå

3 stk.
svinemørbrad

kims chips
flere varianter

frit valg.

25

00

Det er

95

billigt

kartofler
flere varianter

bland
selv slik
pr.

99

3 poser

billigt

Det er

kun

3 e
x.
ma kund
.
pr

100 g.

kun

6

95

Det er

frit valg

premium chokolade

heidemann
kaffe

20

00

billigt

flere varianter

Det er

5 rundstykker +
1 dagmar tærte

billigt

hele bønner
500 g. pr. ps.
set
æn i
r
g
be part

frit valg

3 poser

99

95

k.
6 p de
.
x
ma . kun
pr

Det er

10

00

Det er

billigt

billigt

kun

35

00

Det er

Åben alle ugens dage fra 7-19

Tilbudene gælder fra torsdag den 24.5 til søndag d. 27.5 der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

billigt

21

22

Guldkonfirmation i Varnæs
Forrest fra venstre: Bodil
Sørensen(Jessen), Helene
Nissen(Hansen), Birthe Toft
Nielsen(Madsen) Birgit
Andersen.
Anden række: Anne Marie
Hansen(Christiansen)
Christel Vogt, Tove
Andersen, Flemming
Schmidt.
Tredje række: Flemming
Petersen, Povl Callesen,
Herluf Christensen, Preben
Petersen, Hans Chr.
Sibbesen, Carl Thomsen,
Hans Peter Sørensen
Petersen, Kurt Petersen, Bent
Lassen, Thorkild H. Nielsen.

Arbejdet med tilbygningen til Kliplev Hallen skrider hurtigt
frem.

Fremskridt
Af Severin Sivesgaard

Forleden nåede Kliplev
Hallen en lille milepæl i
forbindelse med opførelsen
af hallen tilbygning, da
de de frivillige blev færdige med opmuringen af
ydermuren. Nu venter så
Sundeved

arbejdet med døre, vinduer
og porte samt afdækning
af gavlen. Ny asfalt på ppladsen skal der også.
Forventningen er, at nå
det meste inden Kliple'
Mærken, men det kan let
komme til at knibe, da
leverandørerne også skal
kunne følge med. 

Forleden mødtes 17 konfirmander i Varnæs Kirke
for at fejre, at det var 50 år
siden de blev konfirmeret.
Dengang, i 1962, var der

25 konfirmander. Fire er
døde og fire kunne ikke
komme.
Efter gudstjenesten
blev der lagt blomster på

gravene ved de afdøde og
derefter var der middag.
Det blev et glædeligt og
dejligt gensyn og snakken
gik livligt hele dagen.

Guldkonfirmanderne
fortalte alle kort om deres
liv indtil nu.
Der var stærke røster om
at mødes igen om 5 år. 

Ældreråd inviterer til Stort genbrugs-modeshow
temadag på Sandbjerg
Hvad laver ældrerådet i
Sønderborg Kommune?
I hvilke sager har det en
finger med i spillet? Og
er det et råd, man som
ældre i Sønderborg kan
have glæde af?
Hvis du har tænkt på nogle
af de spøgsmål, så kan du
få svaret ved at tage imod
invitationen om at møde
ældrerådet den mandag den
11. juni kl. 13.00-16.30 på
Sandbjerg Gods.
Her vil rådet nemlig

fortælle om sit arbejde. Det
sørger rådets formand Rita
Nielsen for, og hun suppleres af den administrativt
ansvarlige for ældreområdet
i Sønderborg Kommune,
direktør Tim Hansen. Man
får også mulighed for at
blive opdateret på, hvad
Sønderborg Kommune gør
på demensområdet, hvor
der de seneste år er gjort en
række tiltag. Den side af
sagen vil demenskonsulent
Pernille Svendsen fortælle
om.

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

Majken Dinesen og Gunther
Hansen ankommer i en
Ford A fra 1928.

Men det bliver ikke kun
til ord, hensigter, spørgsmål
og svar. Temadagen begynder nemlig med en rundvisning i og ved det smukke
Sandbjerg Gods, og der
serveres kaffe og kage. 

Skru
ned for
solen
Uge 21 er den officielle
soluge. Det er baggrunden
for, at Anna Mathiesen
fra Kræftens Bekæmpelse
onsdag den 23. maj besøger
SFO´en på Bakkensbro
Skole i Ullerup for at fortælle børnene om, hvordan
de skal passe på sig selv, når
solen skinner. 

Mobility
scooter



Af Gunnar Hattesen

Hvad betyder det, når tøjet
er lidt for stort eller lidt for
småt, når man kan købe
det til en spotpris?
Røde Kors genbrugsbutik

i Vester Sottrup holdt forleden det årlige genbrugsmodeshow. Modeller viste
tøjet frem for de 130 fremmødte tilskuere.
Efter catwalken kunne

Foto Jimmy Christensen

man købe tøjet til meget
fordelagtige priser.
En flot brudekjole vakte
opsigt. Det var Majken
Dinsen, som ankom til
genbrugsbutikken i en Ford
A fra 1928, som blev kørt
af Günther Hansen.
Der var trængsel i kulissen, hvor modellerne havde
travlt med at klæde sig om.
De havde selv valgt deres
tøj ud i butikkens bugnede
lager. 

Elever i bevægelse
De to 3. klasser på
Nydamskolen i Vester
Sottrup deltog forleden i
kampagnen "Sæt skolen i
bevægelse". Det betød, at

El-cykler

eleverne skulle op af stolene
og i gang. Derfor blev den
stillesiddende undervisning
erstattet med masser af
fysisk aktivitet, da der blev

spurtet af sted i ordklassesafari og talstafet.
Det var Dansk Skoleidræt,
som stod bag. 

Stenderup
BILER TIL SALG

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

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

Stenderup Auto, Stenderup 40, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 90 91 Fax: 74 46 90 95
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Hørt i byen Stegt flæsk med persillesovs
Skolepatruljerne på Gråsten Skole og Rinkenæs
Skole drager 30. maj
til Heide Park syd for
Hamborg. Turen er en
slags belønning for, at de
sikrer, at deres kammerater kommer sikkert over
vejen.

Børge Poulsen, Broager,
og Severin Sivesgaard,
Bjerndrup ved Kliplev,
er med i en sønderjysk
styringsgruppe, som
skal forberede deltagelse
i DGI's landsstævne i
Esbjerg 4.7. juli 2013.
Styringsgruppen står
for koordinering af de
sønderjyske deltagere.
Landsstævnet er Danmarks største idrætsstævne, og man forventer
op mod 25.000 deltagere
fra hele landet.
Maja Bjørnskov Jacobsen, hundeadfærdsinstruktør fra Kliplev, er
4. august med til at arrangere en hundedag på
Fyn, hvor hunde og deres
ejere kan få hjælp, inspiration og oplevelser.

eller pandestegte rødspættefileter

Bryllup

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

Det lille Teater, Gråsten

EGNSPILLET 2012

”Kuglestøberen”
Af. Bente Løve Christiansen
Dramatiseret af: Sten Kruse og Dorte Fjelgård Laurtsen
Instruktør: Kim Asmussen

Fredag den 22. juni kl. 19,30
Søndag den 24. juni kl. 15,00
Søndag den 24. juni kl. 19,30
Tirsdag den 26. juni kl. 19,30
Onsdag den 27. juni kl.19,30
Torsdag den 28. juni kl. 19,30

Lørdag den 19. maj blev
Kristine Kærgaard Jensen,
Aarhus til Jakob Holm Bak,
Rinkenæs, viet i Rinkenæs
Korskirke.

Foto SG Foto Gråsten

Opføres på den udendørs spilleplads ved Det lille Teater
Billetter: Voksne kr. 80,00/børn kr. 40,00
Billetbestilling www.lilleteater.dk eller 74 65 37 67
Billetter kan købes ved indgangen

Gråsten

Besøg hos Fleggaard A/S,
Fjorgaarden
Onsdag den 13. juni fra kl. 15 - ca. kl. 17
Max. 30 deltager
Alle kender Flegaard fra grænsebutikkerne,men
kom og høre mere om den store forretning
ved et besøg i hovedkvarteret i Kollund.
Samkørsel til Kollund fra Ahlmannsparken kl. 14.15
Tilmelding til Ulla Gerber tlf. 74650120
eller Anne Køcks tlf. 23340905
fra torsdag den 24. maj til torsdag den 7. juni

Kørselsvejledning på www.lilleteater.dk

Studenterbuffet/Gadefest
Leveres frem til 30. september

Barbeque marineret oksesteg, tandorimarineret kyllingebryst
og svinefilet med pesto-sennep. Dertil flødekartofler
med flåede tomater, pastasalat, mixed salat med dressing..................................................................kr.

7950
50
50
Buffet m forret el. dessert fra kr. 99
Buffet m. forret og dessert fra kr. 119

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.

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

www.kvaers-kro.dk

indkalder til

Ekstraordinær
Generalforsamling
Tirsdag den 5. juni kl. 19.00
i klublokalet
Eneste punkt på dagsorden
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen

Gråsten Fjerkræ meldte
ved årsskiftet ud til alle
samarbejdspartnere, at
man fremover kun ville
acceptere elektroniske
breve. Hvis firmaet alligevel modtog et papirbrev, ringede man til
afsenderen og bad om en
mail næste gang. Det har
virket. Gråsten Fjerkræ
er gået fra at få godt 100
papirbreve om dagen til
nu cirka 100 om ugen.

LOPPEMARKED
Kom og gør et kup.
Vi har rigtigt mange fine ting. Tøj, møbler,
smykker, elektronik og meget mere.

Lørdag den 26. maj kl. 11.00 - 15.00
”Christiansro” Konkel 14, Gråsten
Med venlig hilsen
Sønderborg kommune
Social psykiatrien

Giv mor en fridag

Ella og Marinus Dumstrei, Ågade 1, Kliplev, fejrede forleden
guldbryllup.
Den Gamle Kro har natten til tirsdag haft besøg
af en eller flere indbrudstyve, som har brudt en
dør op ind til lageret.
Derfra har man forsøgt
at brække endnu en dør
op, men det er ikke lykkedes, og tyvene har opgivet forehavendet. Der
er således ikke stjålet
noget. 

kr.

www.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

Hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Karbonade med stuvede ærter, gulerødder og kartofler
Hver torsdag
Dansk bøf med bløde løg, sauce, kartofler 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

Pasfoto på 3 minutter
Husk at sætte X i kalenderen
Dato
29. juni

Musik
Guitar Finn

Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999
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Estate Gråsten - Vi hjælper dig med at finde den rette bolig.
Yderst attraktiv andelsbolig

Andelsbolig

NYHED

Gråsten
Dyrkobbelgård Allé 19
Nu har du endelig muligheden for,
at købe en af de meget attraktive
andelsboliger i Dyrkobbelgård Allé.
Boligen der blev opført i 2004, har
et samlet boligareal på 100 kvm.
hvortil der kommer egen carport
med redskabsrum. Boligen
fremstår yderst charmerende og
vedligeholdelsesnem, hvor
kvaliteten af byggeriet og en
fortræffelig beliggenhed går op i
en højere enhed.
Pris:
Udb.:

374.000 Brt.:
374.000 Nt.:

Velindrettet andelsbolig

Andelsbolig

NYHED

4.995
4.995

Pris:
Udb.:

Sagsnr. 474

100

1/1

410.000 Brt.:
410.000 Nt.:

5.362
5.362

Sagsnr. 489

1

2004

110

Byhus med udsigt

1/3

1

2004

1- familieshus

NYHED

NYHED

Gråsten
Borggade 12
Ejendom opført som byhus i
Gråsten med kort afstand til
indkøb, bus/togstation,
skovområde, skole m.m. Huset har
en fantastisk beliggenhed direkte
ned til Gråsten slotssø. Et
spændende hus med muligheder.

Pris:
Udb.:

1.550.000 Brt.:
80.000 Nt.:

8.834
7.655

Sagsnr. 40-1

150

695

2/2

2

1877

GARAGE, LADE, HAVE, TERRASER OG MEGET MERE

Velholdt ejendom med garage
Rinkenæs
Fjordvejen 135
Spændende ejendom, som både
inde og ude fremstår velholdt, med
god plads til fritidsaktiviteterne og
en flot udsigt til vandet. En
ejendom der ligger for sig selv og
alligevel nær Rinkenæs by.

Gråsten
Dyrkobbelgård Allé 21
Her får du en andelsbolig der er
opført i gode materialer, hvor der
er lagt vægt på at holde
vedligeholdelsen nede. En bolig
som er beliggende i et flot
boligkvarter, nær Gråsten centrum,
strandpark og naturskønne
områder, og en bolig som
indeholder et yderst velindrettet
boligareal, med gode
indretningsmuligheder.

Pris:
Udb.:

BRUG DEN SOM FAST BEBOELSE ELLER FRISTED FRA HVERDAGEN.
1- familieshus

1.390.000 Brt.:
70.000 Nt.:

Indflytningsklart hus

1- familieshus

7.884
7.004

Rinkenæs
Sejrsvej 135 1
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.

Sagsnr. 300

150

2.710

2/4

2

Ejerlejlighed
Pris:
Udb.:

1/3

Pris:
Udb.:

Gråsten
Stjernevej 21
Parcelhus med en dejlig
beliggenhed i roligt og
børnevenligt kvarter direkte ved
Gråsten statsskov. Huset fremstår i
meget pæn stand med blandt
andet nye vinduer fra 2002. Til
huset hører: Flisebelagt indkørsel
og forhave udlagt i græs. Garage
på 18 kvm og udhus på 7 kvm.
Hyggelig terrasse samt hyggelig
have med bede. Haven ligger
direkte ved skoven.
Pris:
Udb.:

1.490.000 Brt.:
75.000 Nt.:

795.000 Brt.:
40.000 Nt.:

863

1/2

2005

4.723
4.075

801

1/3

2

1938

Spændende murermestervilla

1- familieshus

8.484
7.554

Gråsten
Kirkegårdsvej 20
Flot murermestervilla som er
opført af sælger. Villaen har
sidenhen fået en tilbygning hvilket
gør, at den i dag fremstår i meget
flot stand med en godt indrettet
boligareal. Hertil kommer god
kælder med højt til loft og udgang
til haven. Der er ligeså garage i
kælderen. Huset ligger med
gåafstand til en skøn natur, skole,
børnehave og indkøb i centrum af
byen.
Pris:
Udb.:

Sagsnr. 143

140/34

9.557
8.905

Sagsnr. 237-6

120

1- familieshus

1.695.000 Brt.:
85.000 Nt.:

Sagsnr. 444

1953

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

Velholdt parcelhus ved skoven

Lejlighed til livsnyderen

995.000 Brt.:
50.000 Nt.:

6.241
5.922

Sagsnr. 402

1/4

1

1961

164/57

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

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

639

2/3

2

1957

Bo

Tak fordi du
handler lokalt

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

Uge 21 22. maj 2012 5. årgang

2500 til festlig og hyggelig byfest i Fårhus

Af Gunnar Hattesen

Der var fuld tryk på den
fem dage lange byfest
i Fårhus, som trak omkring 2.500 besøgende
til landsbyen.
Søndag fik landsbyen prominent besøg af bokseren

Olieskift*

med 10W-40, incl. filter

€29,99

DIT Autoværksted
*op til 3,5 liter

SALONEN

Mikkel Kesslers søster, Linse
Kessler, kendt fra "Familien
på Bryggen" og Gustav Salinas, der er mest kendt fra
TV3-programmet "For lækker til Love".
Ringridningen søndag havde
deltagelse af 40 ryttere, som
med ritmester og formand
for Fårhus Ringriderforening,

Carl Erik Petz, red i op-tog
gennem byen med sækkepibeorkester i spidsen. Bagefter ventede ringene i tre
galger.

Byfesten var præget af mange
aktiviteter.
Foto Fuzzy Mikmak

campingbutik i Harrislee
bare 1 km fra grænsen Vi taler dansk

- salg af
campingvogne
& autocamper

- Vi tilbyder gastest,
reparationer og
montering af diverse
anlæg m.m.

- eget værksted
med billige
originale
reservedele

Vi udfører service på alle bilmærker
●

Karrosseri ● Lakering ● Motor

www.skandic-webshop.com
Sicherheit ● Macht ● Mobil

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

KIRSTEN NELTING TLF.: 74 61 32 00
ØSTERSKOVVEJ 55 6340 KOLLUND
ONS-FRE. 9 - 17.30

Am Oxer 17a · 24955 Harrislee · Tlf. +49 461 50 90 690

Forhandler aF dethleFFs - sunlight - Bürstner - tec - lMc

ruStBeSkyttelSe

Din sikkerhed mod rust i bilen.
lideligt
reelt og på
håndværk

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

Væk med mos i haven - Plæneluftning
med vertikalskæring

Suvo

Alt indenfor havearbejde
• Privat • Virksomheder • Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted
anlægsarbejde, fliser, belægning og græsklipning
Ring og få en ufoRpligtende snak med

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

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

Softice
Slushice

Stjerneskud

52,- kr

BovAvis
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50 deltog i sogneudflugt
Gudstjenester
Bov Kirke
Holbøl Kirke
Kollund Kirke

d. 27. maj
d. 27. maj
d. 27. maj

10:00 - 11:15
10:00 - 11:15
10:00 - 11:15

Daugaard (1)
Christensen
Lundqvist

Deltagerne i sogneudflugten samledes ved Holbøl Kirke.
Af Gunnar Hattesen

Holbøl Sogns menighedsråd
samlede en fyldt bus med
50 mennesker til en heldagstur til Sild. I bussen
fortalte sognepræst Hanne
Christensen, at det var et
udvekslingsophold i Brasilien,
som havde inspireret hende til
at læse teologi.

Foto Fuzzy Mikmak

- I Brasilien blev jeg ofte
spurgt, hvad jeg hed, hvor jeg
kom fra og hvilken religion,
jeg tilhørte. Opholdet gjorde,
at jeg blev bevidst om mit
religiøse ståsted, fortalte
Hanne Christensen, som i
gymnasietiden også havde
leget med tanken om at læse
arkæologi, historie eller jura.

Begravelsesforretningen
Kirsten & rejner
ved Kirsten Madsen

Dødsfald

Til salg

Dødsfald
Signe Højer Jensen, Frøslev,
er død, 77 år.

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

Dødsfald

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Lotte Bruun, Kruså, er død,
42 år.

Aabenraa Kommunes materialegård på Skovglimt i
Kruså er blevet overflødig
efter at kommunen entreprenørgård har samlet aktiviteterne på to adresser i
Aabenraa og Kliplev. Teknikog miljøudvalget har derfor
vedtaget at sælge den i offentligt udbud.
Materialegården er på godt
1200 kvadratmeter.

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

BovAvis
Telefon 51 51 94 13

Turen var tilrettelagt af
menighedsrådets næstformand Frederik Schmidt. I
bussen bebudede han, at han
efter 32 år i menighedsrådet
ikke ønsker at genopstille til
menighedsrådsvalget i november.

Grethe Matthiesen, Padborg,
er død, 89 år.

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

aabenraa
røDekro
paDborg

På Rømø besøgte deltag-erne
Rømø Kirke, som ifølge en
gammel skik holder julegudstjeneste Lillejuleaften.
På Sild fik deltagerne en
rundvisning i Kejtum Kirke
og eftermiddagskaffen blev
nydt på en café i hovedbyen
Vesterland med udsigt ud
over Vesterhavet.

Stenhuggeri

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

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

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

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Salgschef
Søren Gülck
Telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

Grafisk
tilrettelæggelse
Lisa Ylander
Telefon 51 51 94 13
lhy@bovavis.dk

Fotograf
Anni Mikmak

Fotograf
Fuzzy Mikmak

Telefon 60 80 31 64

Telefon 60 80 31 62

BovAvis
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Rykind i have
i Kruså
Ragnhild og Kurt Beck,
Skovvej 15, Kruså, bød i
weekenden
interesserede
indenfor i deres have. Haven
er på 1800 m2 med sydvendt
skråning mod Krusåen og

byder på meget forskelligt.
Der er vandparti og vandløb,
rhododendron,
stauder,
klernatis, formklippede træer
og stenpartier.

Derudover er der lagt stor
vægt på historiske, engelske
og moderne roser.

BC

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

Kommer
i Padborg,
Tinglev
og Gråsten

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

Klokkeblomsten
Blomster, brugskunst og chokolade
- brudebuketter
- borddekorationer
- kirkegårdspynt
- bårebuketter
- kranse

- kistepynt
- båredekorationer
eller andet...
Fri levering til omegnens
kirker

Flensborgvej 18 - 6340 Kruså Tlf. 74 67 33 33
ÅBNINGSTIDER: Mandag lukket. Tirs.–fre kl.10.00-17.30. Lørdag 10.00-13.00

BovAvis
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Opslagstavlen

Tillykke

300 til koncert i musikskole

o Tillykke uden foto max. 25 ord................................60 kr.
o Tillykke med foto max. 25 ord...............................100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
o Frankeret kuvert vedlagt
o ..............kr. vedlagt evt. i check
Skriv teksten i blokbogSTaver på nedenstående linier:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
______________________________________________
______________________________________________
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18.00 før indrykningen.
kuponen kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller
afleveres hos Frk. Himmelblå, Nørregade 13, 6330 Padborg

Steakhaus
Argentina
...by Bosko
i City
af Flensborg
Steaks
fra LavaGrill

Südermarkt 9 · 24937 Flensborg

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

Fotografering

Af Edna Rasmussen

Aabenraa Musikskole holdt
forleden en af sine mange
forårskoncerter i Lyren i Bov.
Forårskoncerterne er en
mulighed for eleverne til at
optræde med det, der er lært i
årets løb, hvad enten det er de
yngste violinelever på 4 år eller
de ældste instrumentalister.
Eleverne optrådte i et
afvekslende program med
både sang, solopræstationer

til hverdag og fest,
vores priser er bedst.

Lions aktivitetshus Smedeby Kro

Alle former for fest fotografering.

lokaleudlejning

Hjemmeside www.fm-foto.dk

Ring og hør nærmere.
Tlf. 60 80 31 63

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

RepaRation
og seRvice

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

Dansk
v/Bjarne &
Marianne
Pedersen

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

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa

74 68 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Forskellige sorter
træflis til haven
150,- kr./ pr trailer.

MalermesterMomme
Skal der males - ude eller inde så ring til MalermesterMomme og få
et uforpligtende tilbud på
tlf. 20 47 85 63
Danske Malermestre

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

Port

service

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

på instrumenter og i små
ensembler.
Et
slagtøjsensemble
åbnede koncerten med
spil både på traditionelle
slagtøjsinstrumenter
og
med et nummer spillet på
ting fundet i mors køkken.
Et
fløjteensemble
var
sammensat af elever som har
fundet sammen på tværs af
musikskolerne i Aabenraa og
Sønderborg, og det lokale
talentboblehold
optrådte
med et ensemble sat sammen
af fløjter og violiner.
Som afslutning spillede
musikskolens bigband

"A minor Bigband" et lille
program med fire jazznumre.
Musikskolen er nu i fuld
gang med at registrere
tilmeldingerne til næste
sæson på alle, der vil spille
et instrument eller gå til
solosang. Som sædvanlig er
der i Aabenraa Musikskole
rift om pladserne. Der er
dog stadig plads på nogle
af instrumenterne. Er man

interesseret så kan man
henvende sig på musikskolens
kontor.

Eleverne optrådte i et
afvekslende program med
både sang, solopræstationer
på instrumenter og i små
ensempler.

Møbler og dødsboer
afhentes gratis.
Okslundvej 3
6330 Padborg

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

Se og søg varer på
www.blaakorsgenbrug.dk

Ældrebolig til leje i Kollund
92 kvm. 3 værelser. Handicapvenlig.
Midtkobbel 31B, Nabo til Birkelund Plejecenter.
Garage m/udhus.
Fælles have – intet vedligehold.
Kontakt Hans Lassen 20

740 979

Euro-pallEr
købEs og sælgEs
ErhvErv & privat
hElE & dEfEktE
alle typer paller købes/sælges

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

Cykler til
Gambia

Af Søren Gülck

Grethe og Klaus Giert i Bov
har atter fået mulighed for at
sende ting til Gambia.
Det vi gerne vil have derned
er cykler og symaskiner, da
det kan hjælpe dem i deres
hverdag, siger Grethe og
Klaus Giert.
Cyklerne kan spare folk
der har arbejde for at bruge
halvdelen af deres løn til
transport.
- I de fleste tilfælde er der
kun en i familien på måske

20, der har arbejde, så det er
virkelig noget der gør en stor
forskel, fortæller ægteparret,
der er medlem af Seniorer
uden grænser.
Symaskiner er også en
mangelvare.
En symaskine kan brødføde
en familie, da næsten alle
gambianere får syet deres tøj
hos en syerske, tilføjer Grethe
og Klaus Gierl, Adelbyvej 13
i Bov, som kan kontaktes på
tlf. 2330 4426 eller tlf. 5123
2144.

I fængsel
Den 44-årige Ulrik Birch,
Randers, fik forleden fem års
fængsel for sin andel i et mis-

lykket røveri mod Sydbanks
valutakontor i Padborg.

BovAvis

Fem skarpe til
Kirsten Nelting
Af Gunnar Hattesen

Nævn en person, der har
ændret dit liv

Navn: Kirsten Nelting
Alder: 49 år
Erhverv: Indehaver af Frisør
Salonen
Bopæl: Kollund Østerskov

Det har min mand Steen,
som arbejder ved Thermo
King i Padborg. Vi har været
sammen i 25 år. Vi har de
samme interesser for islandske
heste og hunde. Vi har bygget
et nyt stort hus, og det har vi
altid gerne villet.

Hvad ville du gøre om, hvis du
fik chancen?

Ingenting. Jeg lever det liv,
jeg gerne vil. Vi købte gården
i Kollund Østerskov for godt
et år siden. Derefter gik vi
i gang med at bygge et nyt
arkitekttegnet hus, som
stod færdigt for en måned
siden. Her har vi fået plads
til vore islandske heste og en
frisørsalon. Tidligere drev vi
hestestutteri og frisørsalon i
Kliplev. Jeg har været frisør
i 29 år.

InterSport
lukker i Padborg

Hvad har været din bedste
ferie?

En ferie på Island. Vi har
været der 4 gange. Det er
et fantastisk land med en
meget smuk natur. Jeg er vildt
fascineret af landet.

Det skulle være Kronprinsesse
Mary. Hun fik sit liv
totalændret, da hun giftede
sig med Kronprins Frederik.
Jeg synes, hun gør det
fantastisk, og det kunne være
spændende at gøre, hvordan
hun lever sit liv.
Hvad laver du om 10 år?

Da er jeg stadig her med
min familie og vore dyr. Vi
havde en gård i Kliplev i 16
år. Nu har vi så fået vores
drømmehus.

Frisør Kirsten Nelting
Foto Fuzzy Mikmak

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









InterSport i Padborg lukker med totaludsalg.
Af Gunnar Hattesen
Knaldtilbuddene i vinduerne
til sportsforretningen InterSport i Padborg Torvecenter er ikke til at tage fejl
af. Padborg mister sin sidste

sportsforretning. De mere
og mere tomme hylder i
butikken bliver ikke fyldt op
og snart lukker og slukker de
sidste ansatte.
De mange aktive sportsudøvere i Padborg kan der-

Foto Fuzzy Mikmak
for ikke længere købe fodboldstøvler og knæbeskyttere
i byen, men må i fremtiden
handle i I Form i Kruså.

Ved den nye mindesten i
Holbøl for Julemærkets fader,
Einar Holbøll, er der blevet
opsat en informationstavle,
som er udfærdiget af Torben
Ølholm.

Frederik Schmidt, der var
tovholder for mindestenen,
oplyser, at projektet nu er
afsluttet.
- Der var stor opbakning fra
Holbøl ved indvielsen. Alt er




















Informationstavle ved mindesten
betalt, så pas godt på stenen,
lyder det fra Frederik Schmidt,
som i juni indbyder byens
borgere til rundvisning og
kaffe på Julemærkehjemmet
i Kollund.
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Kan du undvære to helligdage?
Regeringen stiller forslag om at afskaffe Store Bededag og 2. pinsedag. Vi har været ude at spørge, om folk synes, det er en god idé.

Af Gunnar Hattesen

Foto Fuzzy Mikmak

Jens Rasmussen, Kruså

Iver Møller, Bov

Grethe Jensen, Padborg

Anni Fischer, Frøslev

Hanne Rebsdorf, Kruså

Hans Schleef, Bov

- Det er det rene pjat at
afskaffe to helligdage.
Det vil kun medføre ekstra
udgifter til åbning af daginstitutioner. Det vil ikke
skaffe flere folk i arbejde. I
øvrigt har vi færre helligdage
end i andre lande.

- Jeg tror ikke, at man får
flere i arbejde ved at afskaffe
to helligdage. Jeg synes, regeringen skal droppe forslaget.
Forslaget har de kun stillet for
at skaffe sig opmærksomhed.
I stedet kunne de overveje
at reducere antallet af
folketingsmedlemmer.

- Jeg synes, at det må kunne
gøres på en anden måde. I
sidste ende vil det gå ud over
en masse mennesker, som skal
holde konfirmation. Der er
mange, der står med en fest,
som de pludselig ikke kan
holde på en fridag.

- Neg, det vil jeg helst ikke.
Jeg tror, der kommer flere
fyringer, hvis man afskaffer
to helligdage. Jeg bruger
helligdagene til at være sammen med mine børn, hygge
med familie og venner og
rydde op. De er et åndehul.

- Jeg kan slet ikke se meningen
med at afskaffe to helligdage,
når vi har så mange arbejdsløse. Jeg plejer at bruge helligdagene på at være sammen
med familien, spille golf eller
være i sommerhus. Vi har
krise i verden, men jeg kan
ikke se, det løser det.

- Jeg drev i 46 år farvehandel
i Padborg, og jeg synes, det
var rart med en lukkedag,
hvor jeg kunne få bogført og
støvsuget. Selv om jeg er over
70 år, glæder jeg mig over de
to helligdage. For mig måtte
man hellere afskaffe 1. maj.

tidligere største cykelhold
”Team Designa Køkken”,
Det med cykler er en passion,
jeg er specialiseret i MTB og
racercykler, men alle cykler
er selvfølgelig velkomne
i værkstedet, siger Kim
Matthiesen.
Servicepostkasse

Fordelen ved at åbne på
”bagsiden” af Torvecentret
er, at hvis man kommer før
åbningstiden kl. 8:30 kan man lægge en besked med
nøgle/kode til cyklen og sit
telefonnummer i postkassen
og stille cyklen ved døren, så
ringer jeg og så aftaler vi hvad
der skal laves på cyklen, siger
Kim Matthiesen.

Kim Matthiesen åbner cykelværksted i Padborg. Arkivfoto

Cykel værksted
åbner i Padborg
Af Anita Andersen

Professional Bicycle
Specialist åbner onsdag
den 23. maj cykelværksted i Padborg
Torvecenter. I første omgang indtil 31. august.
Der vil være åbent mandag
og onsdag fra kl. 8:30-17:30.
Jeg startede egentligt med at
kigge på lokalerne ud til vejen

i Padborg Tovecenter, men
det viste sig at baglokalet til
det tidligere Paraffine lokale
faktisk var bedst egnede til
et klassisk cykelværksted,
og så kan man oven i købet
holde lige ved døren, siger
Kim Matthiesen, der også
har butik og værksted i
Egernsund.
- Jeg fortsætter med at have
butikken i Egernsund, men
da jeg hørte, at man gerne
ville have et cykelværksted til

Padborg Torvecenter og der
var mulighed for at lave et
lejemål i en kort periode så
slog jeg til. Forår og sommer
er højsæson i cykelbranchen,
så det er lige nu jeg kan teste
om der er et grundlag for en
butik i Padborg, fortsætter
Kim Matthiesen.
Kim Matthiesen er uddannet
cykelmekaniker med højeste
karakter, og har været
mekaniker for et af Danmarks

Målet er at man typisk skal
kunne hente sin cykel samme
dag som den er indleveret.
- Jeg har ikke mulighed for
at have alle reservedele med
til Padborg værkstedet, men
de mest gængse reservedele
har jeg med. Hvis man ved
hvad der er galt med cyklen,
er man velkommen til at
ringe til mig før man aflevere
cyklen, det er med til at sikre
en hurtig reparation, siger
cykelmekanikeren.

Skat i Padborg
Ved en klubaften i Padborg
Skatklub blev første runde
vundet af Hans Bonde, Padborg, med 1093 point. På 2.
pladsen kom Benny Stensdal,
Padborg, med 921 point,
mens Jes P. Hansen, Gejlå,
opnåede 3. pladsen med 884
point. 4. pladsen gik til Vagn
Christiansen, Aabenraa, med
873 point.
Anden runde blev vundet
af Jes P. Hansen, Gejlå, med

1074 point, Jonni Johannsen,
Kollund, tog 2. pladsen med
1047 point, mens Vagn
Christiansen, Aabenraa, fik
3. pladsen med 996 point. 4.
pladsen fik Carl Kristiansen,
Bov, med 858 point.
April måneds spiller blev Karl
Christiansen, Tinglev, med et
gennemsnit på
- 1574 point.

Kaffebord for
ældre
Bov Sogns Ringriderforening inviterer de ældre til kaffebord og
underholdning
med
Sønderborg Harmonikaklub.

Pris 30 kroner.
Tilmelding senest torsdag
d. 14. juni til Edel Larsen
tlf. 2365 0520 (kl. 8-10
el.17-18). eller på mail.:
centrumsgaden7@mail.tele.
dk

Fredag den 15. juni kl. 14.3017.00 på festpladsen i Bov.

BovAvis

Hjemmeside
www.graasten-avis.dk

Tom taske
Fra en bil på Ryttergabsvej i
Padborg er der blevet stjålet

en sportstaske. Der var bare
ikke noget i den.

BovAvis
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Holbøl markerer udnævnelse
til Blomstrende landsby
Af Volker Schade

Medspillerne er diverse Holbøl foreninger, ringriderne og
publikummet. ”Blomstrende
Landsby” engagementet er
derfor tilpasset det øvrige
program og vil opleves som
en harmonisk og berigende
del af festen.

Linse og Gustav besøgte
Fårhus
skulle optage til et endnu ikke
navngivet TV-program, der
følger de to rundt i landet.
Både Linse Kassler og Gustav
Salinas red med i optoget,
og bagefter prøvede de at
snuppe et par af de små ringe
i en separat galge. De skulle
nemlig dyste mod hinanden
i forskellige discipliner.
De to realitystjerner blev
lørdag hjulpet i gang med
ringridning af Malene Nissen
fra Vejbæk og Carl Erik Petz fra

Volker Schade, Formand
Holbøl Borgerforening

For at markere ud11.30 Flaget overrækkes til en
nævnelsen af Holbøl
ringrider-stafet.
til ”Blomstrende LandHvorefter der er optog med
sby” bliver festligheden
Aabenraa Skoleorkester og
indbundet i vores årlige
ringriderne gennem en del
byfest. Byfesten går
af byen Gæsterne går direkte
til flaghejsningsstedet ved
over 5 dage og afsluttes
søndag 3. juni 2012 Carsten Blomberg Han- Holbøl Landbohjem, hvor
med den traditionelle sen, direktør for Land- vores nye ”Holbøl Pardistrikternes Hus, Steen keringspark”, skabt gennem
ringridning.
en stor borgerindsats, skal

Linse Kassler og Gustav Salina var på pladsen hele eftermiddagen og prøvede forskellige ting
på pladsen. Foto Anni Mikmak

Det var lidt af et scoop, da
to af de store danske realitystjerner, kendt fra TV3, Linse Kassler og Gustav Salinas
søndag kom til Fårhus
Ringridning & Byfest. Det
var byfestkoordinator Paul
Reinhardt fra Fårhus, som
havde organiseret overraskelsen.
De to stjerner trak mange
unge til byfesten.
Med sig havde de to stjerner
et kamerahold fra TV3, der

sen, kommunaldirektør, John
Riisberg, direktør for Kultur
& Borgerservice, Andreas Ott,
Landdistriktskoordinator,
Steffen Damsgaard, formand
for Landdistrikternes Fællesråd, Helge Petersen, Lokalkomiteformand Blomstrende
Landsby,

Fårhus. Lørdag eftermiddag
drog de til København for at
se boksekamp i Parken.

Følgende er inviteret til den
officielle del af arrangementet:

Carsten Hansen, minister for
By, Bolig og Landdistrikter,
Tove Larsen, borgmester
i Aabenraa Kommune,
Poul Kylling Petersen,
formand for Kultur- og
Fritidsudvalget i Aabenraa
Kommune, Niels Johanne-

Erik Boe, formand for
LAG Aabenraa og Karsten
Gram, koordinator for LAG
Aabenraa, Holbøl Borgerforenings
bestyrelsesmedlemmer og udvalgte
landsbyildsjæle fra Holbøl

Program søndag 3. juni
Toastmaster: Torben Ølholm

11.00 Den Blomstrende
Landsby Holbøl markeres
med følgende talere:
Carsten Hansen, Minister for
By, Bolig og Landdistrikter
Tove Larsen, Borgmester i
Aabenraa Kommune.
Helge Petersen, Lokalkomiteformand
Blomstrende
Landsby.

l
i
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k
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a
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i
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ift og

Oliesk

e
c
i
r
p
r
i
a
f

smykkes med blomsterflaget.
12.10 Ankommer flaget og
det overrækkes til Hen-ry
Johannsen, som er ”byggeherren” for den nye plads.

Flaget gives til borgmester
Tove Larsen, som så hejser
flaget.
Ringriderne får deres obligatoriske snaps, sponsoreret
af Holbøl Landbohjem og
hilser.
12.25 Publikum inviteres til en
lille forfriskning på stadion.

De inviterede gæster går til
Holbøl Landbohjem, hvor
Aabenraa Kommune er vært
ved en let frokost.

Nu har du igen
mulighed for
at købe bilvask
i butikken!

Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
Priser fra:

35,-

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

45,59,-

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

85,-

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

Bilvask

4-cylinder
dieselmotor

4-cylinder
benzinmotor
*

med filter

*

til fair price

Børstevask og tørring.

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

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

Åbningstider
Man. - fre.
Lørdag

09.00 - 17.00
08.00 - 15.00

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

Altid fair price!

Bov

BovAvis
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Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma

ALT I /SALG
SERVICE

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

Malerarbejde og engrossalg

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85

Alt indenfor hårde hvidevArer

Fax +45 74 67 58 07
www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

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

SteenS

ren

pro Salg
fe
a
g
- o smi ssion f
gs dle ell
å t r og e
rePArATioNer
il
r
fliSeArbejDepriv ekvi

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

blik & rør

Mobil: 22 48 05 18

• Køl og frys
• Telefonanlæg
• EDB anlæg

• Lys og kraft
• Installationer
• Industri og landbrug

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

gø

rin

MurerArbejDe

Auto-værksted
Fotografering

Kruså
ate sitte
RengøringoMCenter
r
!
oG TilbyGNiNGer

v/Johannes Bøgh, mekanikermester

til hverdag og fest,

Servicevores
eftersyn,
priser ersynsarbejde,
bedst.
rust og motor reparationer
former
fest fotografering.
-Alle
godt
ogforgunstigt.

•
•
•
•

Tæpperensere
Skuremaskiner
Gulvvaskere
Specielle
støvsugere
• Vandsugere

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

Hans emil nissen
Hærvejen
40 - Bov - 6330
Padborg
Tlf.: 74 67 11 10
Åbningstider

Søglimt 28
6340 Kruså

www.krusaaren.dk

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

Euro-pallEr
købEs
og sælgEs
ovErtagEt

NuRing
ogSå
og hørperfekt
nærmere.
bilpleje

Tlf.bilmærker
60 80 31repareres.
63
Alle

tlf. 20 64 80 54

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

Fårhus Tømrer
og snedker
ErhvErv
&

privat
Tlf. 74 67 66 84
hElE & dEfEktE

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

Norman
Rudbeck

alle typer
paller· Vinduer
købes/sælges
KøKKener · Tage · ToTal enTreprise
· Træhuse
& døre

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng
Handels- &ApS
alt i tømrerservicefirmaet
og snedkerarbejde

Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

Tøndervej 23, Kruså
• Tlf. 21 27
77 / 74
67 89 17
Hermesvej
1265
· 6330
Padborg
Mail: alc.jbc@mail.tele.dk
www.alc-toemrer.dk
Tlf. 74 67•68
92 · www.hmgs.dk
D
TiLbu
GivEs G
rinG ol
aFTa re
e
nærm

ALC
mALeren
ApSog
Køb
dine
søm
Klammer
loKalt
alt i malerarbejde

Din lokale forhandler af søm og klammer
Danmarks største
udvalg
emballage-klammer
Tlf.
24 83af47
90 / 74 67 89 17og kartonlukkere

Mail: philipp@alc-maler.dk
· www.alc-maler.dk
Semu
Luftværktøj
v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter

43malinG
· Kollund
TapeT & VæV ·Østerskovvej
SparTlinG · alT
uDe· 6340
& inDeKruså
· BoliG uDlejninG

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

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

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

Kiel Kristensens Eftf.

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

Tlf. 74 67 86 06

• Fjernvarme
• Solvarme
• Stokerfyr
• Boligventilation
• Blikkenslagerarbejde

Haderslev · Vojens · Rødekro · Bylderup Bov · Kolding

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

Portautomatik

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

Scan
agentur

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

PH 5

www.louispoulsen.com

Spar en tusse!

Kückelhahn´s
Vestergades
Smede og
VVS
er blevet
en del af
VVS Søberg
Kückelhahn’s

· Hammelev · 6500 Vojens · Tlf. 70 22 61 60
Industrivej 7, 6330 Padborg .Lysbjergvej
Tlf.: 70 622
61 60 . Mail. vvs@soeberg.dk . www.soeberg.dk

VI uDførEr:
• Plæneluftning - forbedringer af græsplænen.
• Belægning udføres + renovering af eksisterende
• Anlæg/renovering af haver både privat og erhverv
samt vedligeholdelse
• Fældning af besværlige træer
• Beskæring/topbeskæring udføres
• Rodfræsning
• HÅNDVÆRKERFRADRAG: På en del af vores
arbejder kan der søges fradrag via selvangivelsen.

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

MAlERMEsTER

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

6330 Padborg
www.naturpleje.com
Tlf. 74 67 51 79/40 56 51 78

Hjemmeside
www.fm-foto.dk
NYt-NYt

Man-torsdag: 8 – 16
Fredag:
8 – 14

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS
hAr pr. 1.1.2012

naturpleje

ApS

Udlejning af diverse maskiner

Før: 4.195,--

Nu kr. 3.195,inkl. lyskilde

www.louispoulsen.com

LC Shutters

Design: Louise Campbell

Prissammenligningen er baseret på en sammenligning mellem den vejledende udsalgspris og den vejledende kampagnepris. Kampagneperioden løber fra den 30. april til og med den 10. juni 2012.

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

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

