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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

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

Karina Hahn Kjær
Advokatfuldmægtig

kh@thomassen-� scher.com

Haderslevvej 13 a 6200 Aabenraa

Grundtvigsallé 181 6400 Sønderborg

Telefon 74630800
Ringgade 3 - 6300 Gråsten

Så har vi igen fornøjelsen at byde alle velkommen til

OLe HenrIKsen AFten
PÅ MArInA FIsKenÆs
torsdag den 7. juni
fra kl. 18.30 - 22.00

spar denne aften

15%
på dine
OLE HENRIKSEN
produkter

Pr. pers.

239,-
inkl. buff et, kåbe 

og adgang til 
faciliteterne

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

der vil 
være en lille gave til alle deltagere

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

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

GRUNDLOVS-TILBUD
Herresko

FRIT VALG

200,-
Herre 
Skatersko

Dame 
lærredssko

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 - 6300 Gråsten - Tel.: 74 65 09 86 - www.mr.dk

HUSK! 5. JUNI
FARS DAG

T-shirt 129,-

2 stk. 200,-

Skjorte, polo, 
T-shirt 
Frit valg
19995

2stk. 300,-

Shorts 19995

ÅBEN 10.00 - 14.00

Shorts
19995

HUSK Åben
på søndag
10-16

 Tlf. 73 65 26 00

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

Veteranbiler i lange baner

 Foto Fuzzy Mikmak

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t

http://www.marinafi
http://www.mr.dk
mailto:chregnskab@chregnskab.dk
http://www.chregnskab.dk


2

GRILL MARKED
Kom og se det store udvalg og 
vælg selv fra den betjente disk

8 stk

10000

Gråsten

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

SLAGTEREN 
TILBYDER



3

FRA TORSDAG

Fersk Grillpølser
med chili

Dansk 
Kyllingbrystfi let
pakke med
450 gram

pakke med
400 gram
Kun

1000

ta 2 pakker
Kun

4500

Flere 
varianter

Billigt

Begrænset 
parti

Dansk 
Icebjerg

Hakket Svinekød
1000 gram

Kun

600

Kun

2995

Kun

2000

3 pakker
Kun

9000
500 gram
Kun

1400

Pr fl 
Kun

650

Bananer
10 stk

Tingleff 
guld
kaffeHakket kalv 

og fl æsk
10-14%

Fun saft

Gråsten

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

SOMMERPRISER

HUSK FASTE LAVE PRISER PÅ BLEER HVER DAG
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Grundlovsfest i Ulsnæscentret 1. - 3. juni

Vigtige servicenumre

Alarm 112

Politi 114

Lægevagten 70 11 07 07

Dyrehospitalet Gråsten 
74 65 00 22

Falck vagtcentral 70 10 20 30

Dansk Autohjælp 70 10 80 90

Sønderborg Kommune 
88 72 64 00

Aabenraa Kommune 73 76 76 76

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

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jimmy@pr-foto.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

avisgra@gmail.com

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

graasten-avis@graphos.dk

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

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

Følg os på Facebook

TILBUD

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 9.30-13.00

STOFHYTTEN
ULSNÆS CENTRET · TLF. 74 65 43 44

MARINO SOFT  ...................KR. 45,-
BOBY MARINO  ..................KR. 40,-
NYHEDER FRA CEWEC
MIRANDA 10 FARVER
50 GR  ..........................................KR. 35,-

Tre modtagere af Oldtimerpris
Af Søren Gülck

Traditionen tro blev 
Oldtimerprisen på 
50.000 kroner uddelt 
ved afslutningsfe-
sten lørdag aften i 
Boblehallen i Gråsten.

Oldtimerprisen blev i år 
delt i tre portioner. Broager 
Plejecenter modtog 20.000 
kroner. Pengene skal 
bruges til at indrette en 
legeplads, hvor generatio-
ner kan mødes til gavn for 
hinanden.

Gråsten Idræts- og 
Gymnastik forening fik 
20.000 kroner til en ny 
og mere tidssvarende ned-
sprigsmåtte, som de unge 
selv kan håndtere. 

Endelig modtog Gråsten 
Sommer festival 10.000 

kroner til fremme af musik 
aktiviteter, der skal gøre 
Gråsten mere attraktiv at 
besøge. 

Der var brede smil blandt modtagerne, da Oldtimerprisen lørdag aften blev uddelt i Boblehallen. Foto Søren Gülck

Stort rykind på ringriderpladsen

Dagen igennem strømmede publikum til ringriderpladsen i Gråsten for at beskue de flotte og velpolerede veteranbiler, som 
deltog i Oldtimerløbet. Foto Søren Gülck

Stuvende fuld 
på pladsen
Der var stuvende fuldt al-
lerede inden kl. 11 på ring-
ridderpladsen i Gråsten.

De veteranbiler, der 
ikke skulle deltage i 
Oldtimerløbet  måtte 

blive uden for der var sim-
pelthen ikke mere plads. 
Det er første gang i de 
22 år Oldtimerløbet har 
eksisteret, at pladsen var så 
tætpakket. 

G R Å S T E N-B R O A G E R  A P O T E K

Ulsnæs Centret · Tlf. 74 65 10 20

Ringriderpladsen var tætpakket med veteranbiler. 
 Foto Thomas Lorensen

mailto:redaktion@graastenavis.dk
mailto:jimmy@pr-foto.dk
mailto:avisgra@gmail.com
http://www.graphos.dk
mailto:graasten-avis@graphos.dk
http://www.graasten-avis.dk
mailto:redaktion@graastenavis.dk
mailto:annonce@graastenavis.dk
mailto:hellegyrn@gmail.com
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BOGSIGNERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatteren Henning N. Larsen signerer sin nyeste bog 

”Modstanden” om den sønderjyske modstandskamp  

 

LØRDAG DEN 14. APRIL 2012, KL. 10-12 

 

I Arnold Buscks boghandel, gågaden i Sønderborg. 

 

Grundl e ti Ulsnæscentret
v

Fredag den 1. - Søndag den 3. juni 2012

Fredag 1. juni
Butikkerne er åbne fra kl. 9.30 -19.00 

9.30 Gråsten Gardens Tombola åbner 

11.00 Salg af Grill pølser -fadøl -popcorn
ved Centerpub

14-17 HR. PLYS laver ballondyr, tryller, 
bugtaler og meget mere

14-17 SMINKEJUNGLEN -kom og få lavet 
fl ot ansigtsmaling, ganske gratis

14-19 GRÅSTEN ROCK SJOV - 
masser af musik, spillet af unge 
fra Gråsten og omegn

Lørdag den 2. juni
Butikkerne er åbne fra kl. 9.00 -13.00 

9.00  Gråsten Gardens Tombola åbner 

9.30  Gratis morgenkaffe ved SuperBrugsen 

9.30  Gråsten Garden spiller 

10.00  Salg af grillpølser -fadøl -popcorn
ved Centerpub

10.30  Sønderjysk Concert Band spiller

10.30 Henning Larsen signerer sin bog 
”MODSTANDEN” ved Gråsten Boghandel

10-13  Yarn Bombing -Damerne fra Nørklecafeen 
strikker i Centret og udsmykker 
torvet med farverig graffi ti

11.00 AMC-Senior danser 

11.30 Sønderjysk Concert Band spiller 

13.30 The Fat Elvis Vegas Show
- en hyldest til Elvis Presley 

Søndag den 3. juni
Butikkerne er åbne fra kl. 10.00 -14.00 

10.00 Gråsten Gardens Tombola åbner 

10.00 Salg af grillpølser -fadøl 
-popcorn ved Centerpub

11-13 NOODLES spiller 

12.00 Sildebord: 2 stk. med sild og 1 snaps kr. 40,-
kan købes ved Centerpub
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Grundlovsfest i Ulsnæscentret 1. - 3. juni

Kom til
Musik og Rock

i Ulsnæs
Fredag lørdag søndag

Spar 20% 
på udvalgte varer

Gode tilbud på gaden
og i butikken

Det er os der klæ ŕ

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

 

Om bogen MODSTANDEN. Valgene der skilte. 
Om besættelsestidens kampe
Portrætter og dramatiske hændelser fra modstandskampen 
1940-45, først og fremmest fra det syd- og sønderjyske område, 
men også med afstikkere til både Fyn og København.
MODSTANDEN giver et enestående indblik i de 
vilkår, modstandsbevægelsen arbejdede under. 
Henning N. Larsen er bosat i Sønderborg og er i dag en populær 
foredragsholder. Henning N. Larsen er uddannet økonom, er 
autodidakt historiker og høstede ros for sin bog Stikkeren, 
der udkom i august 2010. Han er kendt for sin omfattende 
research, hvor han ofte � nder data og vidnesbyrd, 
så begivenhederne må revurderes.

Mød Henning N. Larsen
- forfatter af bogen

MODSTANDEN
hos Gråsten Boghandel
Lørdag den 2. juni
fra kl. 10.30
Kom ind og få en snak om den gribende 
fortælling og få din bog signeret

BOGSIGNERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatteren Henning N. Larsen signerer sin nyeste bog 

”Modstanden” om den sønderjyske modstandskamp  

 

LØRDAG DEN 14. APRIL 2012, KL. 10-12 

 

I Arnold Buscks boghandel, gågaden i Sønderborg. 

 

LEGETØJS
KATALOGET

ER UDKOMMET
– kan afhentes i butikken

GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74654422
E-mail: 4890@bogpost.dk

Færre motorcykler i 
Gråsten
Af Søren Gülck

På Torvet i Gråsten var op 
mod 250 motorcykler sam-
let. Det var noget færre end 

forventet, men det skyldtes, 
at der samtidig var et stort 
Harley Davidsen træf i 
Magdeburg.

Men alle der var i byen fik 

en god oplevelse. Også de 
mange turister, der holdt 
pinseferie i byen var betaget 
af dette inferno af brølende 
maskiner. 

Præcis klokken 12 startede motorcyklerne på en 80 km lang køretur. Foto Jimmy Christensen

Ud i det blå med 
Harley motorcyklerne

Harley Davidsen motorcyklerne drog ud på en 80 km lang køretur om eftermiddagen. Turen 
gik af Fjordvejen til Kruså og videre til Styrtom ved Aabenraa. Derefter kørte motorcykli-
sterne over Varnæs til Sundeved og tilbage til Gråsten. Foto Thomas lorensen

mailto:4890@bogpost.dk
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DIN LOKALE
VINHANDLER

Gode vine  …Kig ind
RING 74 65 17 48

MOMS 
FRIE
DAGE

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 - 6300 Gråsten - Tel.: 74 65 09 86 - www.mr.dk

På ALLE habitter
På ALLE jakker
På ALT
På ALT
På ALT
På ALT

SPAR
MOMSENFratrækkes 

ved kassen

D. 30. maj - d. 5. juni

HUSK
FARS’ DAG 
D. 5. JUNI

ÅBEN
10.00 - 14.00

Dog ikke i forvejen på nedsatte varer.

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

Udstilling
Inge Lock fra Broager 
udstiller i hele juni måned 
sine fantasifulde male-
rier på Gigthospitalet i 
Gråsten. 

Natteravne i 
Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Selv om Gråsten ikke har 
diskoteker, så har byen al-
ligevel nogle fester om året 
for unge.

- Jeg synes, det ville være 
godt, om der var nogle 
voksne, der kunne tage 
ansvar, fortæller Jonna 
Nielsen, som har kontaktet 
Natteravnene i Aabenraa.

Deres formand vil komme 
og fortælle om det at være 
Natteravn torsdag den 7. 
juni hos Jonna Nielsen, Gl. 
Åbenråvej 5 i Gråsten.

Hvis nogle er interesserede 
i at være med, kan Jonna 
Nielsen kontaktes på mail: 
jomani56@gmail.com eller 
tlf. 31 68 58 76 efter kl. 
16.00.

- Vi er foreløbig tre perso-
ner, men skulle gerne være 
minimum 9, tilføjer Jonna 
Nielsen, som mener, beho-
vet for at hjælpe de unge 
ved fester er der. 

Bridge
Gråsten Bridgeklub har 
spillet drop-in bridge: 
a-rækken: nr 1: Ingelise 
og Christian Holme, 
101p, nr 2: Karen og John 
Holmstrøn, 99p, b-rækken: 
nr 1: Birthe og Aage 
Petersen, 109p, nr 2: Signe 
Gad og Hella Regenberg, 
88p. 

Fyrer 17 
ansatte
Firmaet Knud Erik Heissel 
i Gråsten har måttet opsige 
17 medarbejdere pr. 30. 
september, fordi man ved 
en udlicitering har mistet 
renovationen i Sønderborg 
Kommune til Meldgaard 
fra Aabenraa. 

http://www.mr.dk
mailto:jomani56@gmail.com
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KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Fodpleje

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

www.kiro-kongevej.dk

Så er du i de bedstehænder!

Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

Fysiurgisk massør
Per Møller

Massør:
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley

Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kiropraktik

Fysioterapi

Massage

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

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

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

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

Kolding Odense             Padborg Ribe/Høm      Sønderborg   Vejle            Vojens   

Solskinspriser!

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

www.optik-hallmann.dk

Køb 1 
          ...få 2*

  Enkeltstyrke med antireflex 
  og hærdning fra DKK

 

  eller

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

 799.-
Modebriller

Første torsdag i hver måned 
kl. 17.00 - 17.30
på bibliotekerne

i Gråsten og Padborg

AdVOKAtVAGten
Advokaterne i Gråsten og Padborg

KIRKENS KORSHÆR

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

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

Jagthornsblæsere til 
mesterskab
Gråsten og Omegns 
Jagtforening er sam-
men med Danmarks 
Jægerforbund arrangører af 
årets forbundsmesterskab i 
jagthornsblæsning.

Det sker lørdag den 2. 
juni, hvor 250 af de al-
lerdygtigste blæsere fra 
hele Danmark kommer til 

Mommark Handelsskole 
for at dyste. Om formid-
dagen fra kl. 9-12 er der 
konkurrence for solo-
blæsere, og fra kl. 13-16 
er der konkurrence for 
gruppeblæsere. 

Når nu alle de dygtigste 
danske jagthornsblæsere 
kommer til Als, skal de 

selvfølgelig også have 
mulighed for at blive 
inspireret af den tyske 
jagthornblæser tradition, 
hvis S-parforcehorn, klang 
og repertoire er ganske 
anderledes end de danske 
b-gruppers, fortæller 
formand for Gråsten og 
Omegns Jagtforening, 

Anders Barsøe Moseholt, 
Rinkenæs.

Gråsten og Omegns 
Jagtforening har 
derfor inviteret de dyg-
tige S-parforcehornbläser 
Rendsburg-Schleswig til at 
optræde kl. 11.30.

Arrangementet er åbent 
for publikum, som vil 
kunne købe både drikke-
varer og mad.

Der er fri adgang. 

Oldtimerløb blev kæmpe succes

Af Søren Gülck

Årets Oldtimerløb blev 
et af de mest vellyk-
kede nogensinde. Der 
var masser at kigge på for 

bilinteresserede på Gråsten 
Ringriderplads. Tusindvis 
af mennesker fra nær og 
fjern kom til slotsbyen for 
at opleve de over 1.000 
velholdte veterankøretøjer.

Vejret var i den grad 
med Oldtimerløbet. 
Solskinsvejret lokkede 
adskillige tusinde men-
nesker ud til vejsiden langs 
hele ruten fra Gråsten til 

Flensborg. På ruten var 
stemningen helt i top og 
tusindvis af mennesker 
fyldte hver en tom plet på 
vejen. Over alt kunne man 
høre dyttende biler og hep-
pende folkemasser. 

Det var desværre ikke 
alle, der nåede hele vejen 
frem og tilbage. En familie 
fra Slagelse fik motorstop 
med deres gamle Ford, og 
det var næsten ikke til at 
bære for parret. 

Det var 22. gang Lions 
Club Broager-Gråsten ar-
rangerede Oldtimerløb. 

En gammel Ford fik motor-
stop under køreturen til 
Flensborg.
 Foto Søren Gülck 

http://www.kiro-kongevej.dk
http://www.optik-hallmann.dk
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

Gråsten

HUSK FARS DAG
D. 5 JUNI

T-shirt 150,-
Shorts 300,-

SÆTPRIS

300,-

Oscar kortærmet 
skjorte, polo eller 
Morgans shorts
1 stk. 200,-

2 STK.

300,-

Skjorte, polo el. shorts

FRIT VALG

200,-

Polo el. 
shorts
1 stk. 300,-
2 STK. 

500,-

Skjorte/shorts

2 STK.

500,-

Pr. stk. op til 400,-

Thights 1 par 130,-  
2 par 200,-

Thights 1 par 150,-  
2 par 250,-

3-pack 
3 par 399,-

T-shirt
Frit valg 100,-

Strømper 6 par 
100,-

Thights
2 par 100,-

http://www.toejeksperten.dk
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

ALLE PRISER ER NETTO INCL. MOMS AFHENTET

Tilbudene gælder kun søndag den 3. juni

STÆRKE SØNDAGSTILBUD 
I BYGMA GRÅSTEN
DEN 3. JUNI KL. 10-14

5700,-

JABO LEGEHUS
1,6 m²

EINHELL 
REDSKABSRUM 
MODEL TERZIA

EINHELL 
PAVILLION 
6 KANTET PLUS 

LEGETÅRN

2359,-

4500,-

3000,-

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04

12

Hård kost for veteranbiler

Stumpemarked var velbesøgt

Ikke alle veteranbiler kunne 
klare det varme vejr, men 
måtte have hjælp for at 
komme videre.
 Foto Thomas Lorensen

Motorcykel entusiaster havde 
travlt med at kigge på 
stumpe markedet, som bød 
på mange sjove, gamle ting 
til både motorcykler og biler.
 Foto Thomas Lorensen

mailto:ferie@soenderhus.dk
http://www.soenderhus.dk
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Bearnaise 
Sauce
Pk. Med 4 Breve
120 gr.

Så meget for en rund tier
1 Ltr. 
Yoghurt
med Pære Banan 
eller Jordbær

Kærgården
200 gr.
Max. 3 bægre
pr. kunde
(begrænset parti)

Pølsebrød
14 styk

Nye Ital. 
gulerødder
2 kg.

Barbergele
200 ml.

Optændings-
blokke
64 styk

Gavepapir
3 x 0,7 mtr

Tomat 
ketchup
1000 gr.

Æble eller 
Appelsin 
Juice
1,5 ltr.

Lätta 
Minarine
250 gr.

Agurkesalat
550 gr.

Pr stk

1000
Frit valg på 

hele siden

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

Tilbuddene gælder fra onsdag den 30. maj
t.o.m. søndag den 3. juni 2012

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

 læ
n

g
e 

la
g

er
 h

av
es

GRÅSTEN
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Bygma Gråsten holder lukket grundlovsdag 5. juni 
Vi har åbent søndag 3. Juni kl. 10-14

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

SE FLERE GODE TILBUD PÅ WWW.BYGMA.DK   

Tilbudene gælder til og med mandag 4. juni

GAVER TIL FARS DAG FINDER 
DU I BYGMA GRÅSTEN 

 

75,-

34995
19995

29995 14995

1499511995

WEBER BOG
”KUL PÅ WEBER”

WEBER BOG
”GLÆSELS GRILLERIER”

WEBER STYLE 
DIGITAL 
TERMOMETER 

WEBER 
STEGHOLDER

WEBER STOR 
GRILLBAKKE 
TIL FISK 

WEBER GRILL
MODEL ”SMOKEY-JOE”
ELLER
”GO-ANYWHERE” K ÆMPE 

REST SALG I 
HAVEFAKLER 

Gråsten Rotary får to 
nye medlemmer

Gråsten Rotary Klub 
med præsident Johan 
Selvejer i spidsen har 
netop optaget to nye 
medlemmer.

Det drejer sig om den 
47-årige Søren Braes og den 
59-årige Kristian Hjerresen. 
Klubben, der nu har 34 
medlemmer, mødes hver 
mandag på Benniksgård 

Hotel, hvor der udveksles 
erfaringer og tilføres ny 
viden fra Rotary Danmark 
samt fra samfundet om-
kring os.

Gråsten Rotary Klub har 
i dette klubår haft focus på 
de unge.

- Vi har en af klubbens 
medlemmers datter i New 
Sealand, og samtidig har 
klubbens medlemmer haft 

en ung udvekslingsstudent, 
Matthew, boende i et helt 
år. Det er også her i maj, at 
vi sender Tine Paulsen på 
Rotarys egen lederuddan-
nelse i Svendborg. Rotary 
Youth Leadership Award 
henvender sig til unge fær-
diguddannede mennesker, 
der gerne vil lære lederens 
kunst”, fortæller Johan 
Selvejer. 

Gråsten Rotary Klub har fået to nye medlemmer.

Opbakning til 
Kværs Friskole
Af Gunnar Hattesen

Støtteforeningen for 
Kværs Friskole er kom-
met godt i gang siden 
den blev stiftet den 12. 
marts 2012. 

Vi er nu oppe på 80 med-
lemmer, oplyser formand 
for Støtteforeningen Hans 
Lenger, som siden gene-
ralforsamlingen har været 
trukket i arbejdstøjet. Der 
har været afholdt 5 besty-
relsesmøder, 13 personer 
hjalp ved Motor vejs løbet 
og fik 2.600 kr. til forenin-
gen og vognmand Knud 
Erik Heissel har tilbudt at 
stille gratis containere til 
rådighed ved avis, rekla-
mer, pap, sodavands- og 
øldåser samt jern.

- Den første indsamling 
er lørdag den 16. juni fra 
kl. 9.Con tai nerne vil stå på 
p-pladsen ved Kværs skole, 
men der vil også komme 

folk rundt og samle ind, 
fortæller Hans Lenger, som 
appelerer til lokalsamfun-
det om at bakke op om 
friskolen.

Folder
Samtlige husstande i 
Kværs, Tørsbøl og Snurom 
fik forleden en rigtig flot 
folder fra støtteforeningen.

Den beskriver, hvor vig-
tig det er med en friskole i 
lokalområdet.

Medlemskontingentet er 
100 kr. om året. Man kan 
betale kontant i uge 23, 
når bestyrelsen kommer 

rundt eller man kan indbe-
tale via netbank på Broager 
Spare kasse reg.nr. 9797 – 
kontonr 0000949582.

Man kan også donere et 
beløb over 250 kr. og få et 
Støtte bevis. For hver 500 
kr. får man et nummer på 
støttebeviset og deltager 
i lodtrækningen om fine 
præmier, når skolen først er 
startet op. Lod træk ningen 
vil ske ved et af friskolens 
årlige arrangementer.

Stor gave
En person, der har 
haft sine børnebørn på 
Kværs Skole har alle-
rede doneret 5.000 kr. til 
Støtteforeningen for Kværs 
Friskole. 
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Cantate

Den sunde måde at sidde på®

Casa

Fredag den 1. juni. kl. 10-17
har vi besøg af konsulent Lars Jensen fra Farstrup som har
fyldt stolebussen med prøve- og udstillingsstole som denne
dag sælges med stort afslag i prisen. Benyt denne lejlighed
til at se et endnu større udvalg af de kendte hvilestole som
vi tilpasser til den der skal bruge den.

www.farstrup.dk

Plus

10 års
stelgaranti

Multi Plus

I samme tidsrum
giver vi 10% på
farstrup comfort

standard program,
og serverer kaffe

og kage.

www.farstrup.dk

Din

lokale senge

specialist.
Rene´s

Jyllandsgade 23, 6400 Sønderborg ● tlf. 74474586

Rene´sÅbningstider:
Man-fre kl. 10.00-17.30
lørdag kl. 10.00-14.00

1. søndag i måneden: kl. 11.00-15.00

ÅBNINGSFESTHOS RENE'S
BOLIGNYT

EKSTRA ÅBNINGSTIDER: torsdag 10-17.30 ● fredag 10-17.30 ● lørdag 10-16.00 ● søndag 10-16.00

www.farstrup.dk

 

Model Capri - elegant og stilren. 
Fastpolstring med springindlæg i sæde. Individuel tilpasning af sædehøjde, ryghøjde 
m.m. Leveres også med løse, vendbare hynder i koldskum. 

Nr. 297 - Komfort i særklasse. 
Som støbt ind i hjørnet - bløde linier, robust udførelse, kraftig skumpolstring overalt - 
luksus for den kræsne. Drejestol Relax med trinløst glidebeslag. 

Springindlæg med  
stålramme 

Gedigen opbygning  
med skumpolstring 

Præcision i syarbejdet Opbygning af sofa- 
sæde 

Polstring med følelser Samling og kontrol 

Se efter dette HÆNGEMÆRKE med 
værkførerens GARANTI for  
møblernes KVALITET og udførelse. 

Nr. 103 - Modellen til mindre stuer. 
Klassisk og tidløs - fastpolstring med springindlæg - muligheder for individuelle  
tilpasninger af sædedybde, ryghøjde, siddehøjde m.v. 

Nr. 197 - Som støbt ind i hjørnet 
Moderne linier i tidløs stil. Med special-skum syet på bagsiden af betrækket. Leveres 
med siddehøjde efter ønske. Hvilestol Relax leveres med drejefod eller fast sokkel i 
forsk. træsorter.  

Se og prøv møblerne i forretningen 
og hør om de mange muligheder for individuelle tilpasninger til netop jeres behov 

Se hele programmet på www.opmoebler.dk 

Vi fører et bredt udvalg af det omfattende O.P. program 

DANSK HÅNDVÆRK med CERTIFIKAT * -  et kvalitetsprodukt fra Mors 

http://www.farstrup.dk
http://www.farstrup.dk
http://www.opmoebler.dk
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Bygma Gråsten holder lukket grundlovsdag 5. juni
HUSK søndagsåbent den 3. juni kl. 10-14

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Tilbudene gælder til og med mandag 4. juni

BYGMA HAR UDVALGET
AF FARSDAGSGAVER
TIL GRUNDLOVSDAG

1149,- 699,-

449,-

999,-

9995

29995

MAKITA 
KOMBOSÆT 
10,8 V
Akku skruemaskine 
incl. Håndlygte og 
værktøjskasse 

FISKARS 
VILLASÆT
Skovl/kost

MILLARCO 
BETONBØR 
110 LTR./
PUNKTERFRI 
DÆK

PARADISO 
HAVE 
GYNGESTOL

STIGA 
HÆKKEKLIPPER 
BENZIN
Model shj 550

MAKITA 
AKKU RADIO 
BMR 100

Auto-værkstedet
din bil ville vælge ...Vi passer godt på din bil !BREMSER

DIESEL

SOMMERDÆK

Service & 

reparation af 

alle bilmærker

- også inden 

for garanti-

perioden

A/C SERVICE
Sejersbæk Biler ApS

Nederbyvej 2 - 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2220

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

Multiservice ALS

Kontakt os på telefon

51 93 25 75

SYDJYSK INKASSO
For små og store virksomheder.

Træffes kun efter aftale på
50 93 38 40

jkc@sydjyskinkasso.dk

& MØBELPOLSTER VÆRKSTED

Din specialforretning
til antikke polstermøbler

og moderne
A D JØRGENSENS GADE 2

6300 GRÅSTEN

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

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

SIGGI ’S ANTIK

Blød bombe springer 
i Ulsnæs
Af Pernille Aaskov

Lørdag den 2. juni 
bliver Ulsnæs-Centeret 
ramt af Yarn bom-
ber. Bløde bomber. 
Farverige bomber.

Det er et nyere begreb, der 
er opstået i USA omkring 
2005. Yarn bombing kan 
oversættes til strikgraffiti 
og det er meget festligt at 
se på. Og nu kan du også 
prøve at være med.

Det er en flok strik-
kedamer fra Nørklecaféen 

med Lis Lykke Christensen 
fra Stofhytten i spidsen, 
der har taget initiativ til 
denne event. Der bliver 
strikket farvestrålende 
”varmere” til dørhåndtag, 
lygtepæle, cykler, skilte, 
kantsten, rækværk. Det er 
kun fantasien der sætter 
grænser. Strikkedamerne 
er allerede gået i gang med 
at strikke farverigt graffiti 

til Ulsnæscenteret og de vil 
også være at træffe i cente-
ret hele lørdagen, hvor de 
vil udsmykke vores torv. 

Hvis man har lyst til at 
bidrage med noget strikket, 
hæklet eller knyttet graffiti, 
så er man velkommen til at 
tage sit gode strikketøj og 
en flok gode veninder med 
til Ulsnæscenteret lørdag 
den 2. juni. Jo flere der 
strikker – jo festligere. 

Yarn bombing i Odense. 
Yarn bombing er også for 
børn.

mailto:jkc@sydjyskinkasso.dk
http://www.lokalguide.dk
http://www.siggiantik.dk
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DANMARKS MEST POPULÆRE 
HØREAPPARATER TIL 0 KR.*

HELT UDEN VENTELISTE

1:1

Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 650 047 • www.audionova.dk

50% 
introduktionsrabat 

på Siemens’ absolutte

TOPMODELLER 

Se her ...

Danmarks mest populære 
høreapparater 
Pure serien er Siemens’ mest populære høre-
apparater på både o� entlige og private høre-
klinikker. AudioNova tilbyder lige nu Pure 101 
til kr. 0,- i egenbetaling*. Dvs. at apparatet er 
fuldt dækket af det o� entlige tilskud. 

Lige nu kan du også få 50% introduktionsrabat 
på Siemens’ absolutte topmodeller (Siemens 
Xcel). Rabatten gælder på egenbetaling efter 
o� entlig tilskud på kr. 5.607,- pr. høreapparat.

 *med o� . tilskud på kr. 5.607 pr. høreapparat

KOM TIL HØRETESTDAG 7. JUNI

Siemens’ absolutte

TOPMODELLER RING 
og bestil tid til
høretestdagen

74 650 047

http://www.audionova.dk
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Opslår lejligheden Kongevej 72 lejl. 3, 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.07.12

Det er en 1 værelses ungdomsbolig på 29 m².

Depositum kr. 4.350,00
Boligafgiften kr. 2.195,00
antennebidrag kr. 100,00 pr. 

Huslejen er inklusiv forbrug af varme, el og vand. 

Lejligheden er fortrinsvis til unge under 
27 år og under uddannelse.

Ansøgningsfristen udløber mandag, den 04.05.12 kl. 11.00

Der kræves medlemskab af Gråsten 
Andelsboligforening, Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

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

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

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

ANDELSBOLIG
– I FØRSTE PARKET VED HAVNEN

Lys og velindrettet andelsbolig i Gråsten på 90 m2 i stueplan med nem lille 
forhave og carport, samt stor solrig terrasse med fri udsigt til Nybøl Nor. 

Beliggende i gåafstand fra indkøbscenter, 
lægehus og skole samt den charmerende 
gamle bydel af Gråsten og Gråsten Slot.

Lejligheden består af entre, bryggers, 
stor stue i afskærmet forbindelse 

med spisekøkken og panoramaudsigt 
til vandet, samt to soveværelser 

med indbyggede skabe. Hertil stort 
badeværelse med gulvvarme.

Pris: 360.000,- Mdr. ydelse 5600,-

HENVENDELSE 
TLF. 2064 0414

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

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

HENVENDELSE 2320 8113

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

VESTER SOTTRUP
130m2 lejlighed samt værksted 

på 250m2 udlejes. 
Ingen husdyr.

Henvendelse på telefon 74 68 02 06

GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE

Pr. 1. juni, ca 110 m2, 
Nygade 7. Nyistandsat.

Leje 4450 kroner.

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986

ELLER 7465 2451

TILSTANDS-
RAPPORTER

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

 Hus / lejlighed søges i 
V. Sottrup snarest

Min. 2 børneværelser.
Stueplan og gerne lille have.

Max. husleje 4.500,- 

21 66 32 94

LEJLIGHED 
NÆR FELSTED 

UDLEJES
Stor stue, soveværelse, 
toilet, køkken og bad 

Husleje 2500,00 + forbrug.

HENVENDELSE 
TIL 40255157 

Opslår lejligheden Kongevej 72 lejl. 2, 6300 Gråsten
til udlejning pr. 15.07.12

Det er en 2 værelses ungdomsbolig på 43 m².

Depositum kr. 6.450,00
Boligafgiften kr. 3.274,00
antennebidrag kr. 100,00 

Huslejen er inklusiv forbrug af varme, el og vand. 

Ansøgningsfristen udløber mandag, den 04.06.12 kl. 11.00

Lejligheden er fortrinsvis til unge under 
27 år og under uddannelse.

Der kræves medlemskab af Gråsten 
Andelsboligforening, Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

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

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

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

LEJLIGHED I GRÅSTEN
Nyistandsat lejlighed på 1. sal, 125 m2, helt nyt køkken, udsigt 

over slotssøen, spisekøkken, 2 værelser og storstue.

Én parkeringsplads. Ingen husdyr.

Husleje 4150 kr plus forbrug.

HENVENDELSE TLF. 7465 1746

LEJLIGHED TIL LEJE 
I GRÅSTEN BY

Hyggelig 3 vær. lejlighed på 2. sal til leje pr. 1. juli 2012.
Stort køkken og badeværelse med vaskemaskine.

Husleje kr. 4300 pr. måned + forbrug

HENVENDELSE PÅ TLF.
74651422/ 74650108

Borgere går til kamp mod kæmpe vindmøller
Af Søren Gülck

Et område øst for 
Kværs ved Buskmose 
er udpeget til at skulle 
rumme tre kæmpe 
vindmøller på hver 150 
meter.

Hvis projektet bliver 
en realitet efter at være 
behandlet i teknisk udvalg 
og i Sønderborg byråd, 
vil det betyde en markant 
ændring af det naturskønne 
landskab og miljø med 
støjmæssige problemer for 
de omkring 30 familier, der 
bor i området. 

Beboerne på Meldskovvej 
er stærkeste modstandere af 
de store vindmøller. Flere 
på vejen giver udtryk for, 
at de evigt roterende og 
støjende mastodonter hører 

hjemme på havet og ikke 
tæt på beboelse og i et 
naturskønt område med 
en stor bestand af fugle og 
vildt. 

Borgerne frygter især den 
lavfrekvente og konstante 
støj, der vil komme fra 

vindmøllerne samt den lys 
og blinkpåvirkningerne 
fra møllevingerne, som 
beboerne vil blive udsat for 
i døgnets 24 timer.

Undersøgelser viser, at 
personer der opholder i 
nærheden af kæmpemøller, 

har fået påvist stresssymp-
tomer, der på sigt kan 
udvikle sig til hjerte-kar 
sygdomme. 

Arbejdsgrupper
De projekterede kæmpe-

vindmøller har fået borger-
ne omkring Buskmosevej 

til at rykke sammen og gøre 
fælles front mod vindmøl-
leprojektet, der kan gøre 
ejendommene usælgelige.

Derfor har borgerne ned-
sat forskellige arbejdsgrup-
per, der hver vil arbejde 
med især de miljømæssige 
konsekvenser og se på alter-
native løsninger.

Arbejdsgruppen består 
af blandt andre Simon 
Andersen, Dorthe Arens og 
Christian Echoldt. 

De kæmpestore vindmøller 
vil rage 150 meter op i 
himlen. Fotomontage

http://www.graasten-bolig.dk
http://www.platech.dk
http://www.graasten-bolig.dk
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Gælder ved køb af komplet brille
og kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter

 

VILDT UDSALG
I DANMARKS STØRSTE MÆRKEVAREKÆDE

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Tine Paulsen

PÅ ALLE STELPÅ UDVALGTE MÆRKEVARESTEL
MJAUV...PÅ UDVALGTE MÆRKEVARESTEL

MJAUV... Kan ikke kombineres med andre tilbud 
og rabatter

TIL ALLE MÆRKEDYR

50%
Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999

Køb konfi rmationsfoto

Konfi rmations foto fra Gråsten-
Broager-Egernsund-Rinkenæs-
Kværs og Felsted kan beses og 
købes hos Studie 66 i Gråsten.

Pris 100.00 kr for
20 x 30 billede

Solpaneler ved at 
være på plads
Af Søren Gülck

Fjernvarmebrugerne i 
Gråsten kan om kort tid 
se frem til at få en stor 
den af deres energi fra 
solen. Firmaet Arcon er 
netop begyndt monterin-
gen af fundamenterne til 

de hundredvis af solpaneler, 
der fremovere skal forsyne 
forbrugerne med varme.

Samtidig er man i gang 
med at fylde den 28 meter 
høje lagertank med 6.800 
kubikmeter vand.

Går alt efter planen vil 
den første varme hentet 

direkte fra solen løbe gen-
nem rørende til forbrugerne 
omkring 1. juli. Det nu-
værende anlæg er dog kun 
første etape. Anlægget skal 
efterfølgende udvides med 
1800 kvm. Solfangere. 

Kommune vil sælge 
ejendomme
Økonomiudvalget i 
Sønderborg Kommune har 
besluttet at sætte 15 ejen-
domme til salg.

Det drejer sig blandt 

andet om Materialegården 
i Gråsten, Materialegården 
i Avnbøl, Brandstationen i 
Kværs, Skelde Brandstation, 

Engparkens Børnehave og 
Storegade 33, Broager.

De 15 ejendomme 
forventes at indbringe 10 
millioner kroner. 

Låse blev skiftet ud 
ganske gratis

Børnehaven Vindsuset i Gråsten fik forleden et problem, da nøgler til personaleskabene 
forsvandt. Kommunen ville ikke udskifte nøglerne, men så tilbud Peter Veng fra Byens 
LåseService kvit og frit at udskifte låsene i skabene. Her ses låsesmed Daniel Johannssen, som 
skiftede låsene i sin fritid. Foto Fuzzy Mikmak
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Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

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

VinduesMester

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

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

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

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner
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 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

Tlf. 2155 6470
bestil@el-tekniq.nu

Autoriseret elinstallatør
André Andersen
Tlf. 2155 6472

Michael Kurth
Tlf. 2155 6470

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

Autoriseret elinstallatør

SG Foto Gråsten
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

Tak fordi du 
handler lokalt

http://www.bnisolering.dk
mailto:mail@bnisolering.dk
mailto:info@lunddal-el.dk
mailto:info@lunddal-el.dk
http://www.felsted-radio.dk
mailto:dj@fri-koel.dk
mailto:bent@bcts.dk
http://www.bcts.dk
mailto:macjoy@bbsyd.dk
http://www.peterveng.dk
http://www.frankthomsenaps.dk
http://www.lunddal-el.dk
mailto:Quorpsbusser@email.dk
mailto:bestil@el-tekniq.nu
http://www.sydjysk-eltekniq.dk
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Jeg reparerer alle slags hårde hvidevarer
Træffes på telefon fra kl. 7.00

Tlf.:  29 49 00 34

DRØMMER DU OM NYT HUS?
- så har vi løsningerne

Tr
æ
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Alt
fra

A-Z

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

Køkkener -Tage -Total entreprice - vinduer og døre

ALCTømrer 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
ALC MALEREN ApS

Alt i malerarbejde
Tlf: 74 67 89 17

Mail: philip@alc-maler.dk • www.alc-maler.dk

Fårhus Tømrer og snedker

1395,-

1295,-

4195,-

1350,-

2395,-

HSE 61 
HÆKKEKLIPPER
Støjsvag el hækkeklipper 
med kraftig, vibrationsdæmpet 
motor på 500W. Håndtaget er 
justerbart i 5 trin, hvilket giver bedre 
arbejdskomfort. 
Sværdlængde 50 cm

Førpris: 1595,-

SPAR 245,-
HS 45 BENZIN HÆKKEKLIPPER
Sværdlængde 60 cm
1,0 HK

Førpris: 2995

SPAR 600,-

MS 170 D MOTORSAV
Sværdlængde 30 cm
1,6 HK

Førpris: 1795,-

SPAR
400,-

FS 40 BENZIN TRIMMER
Udstyret med Stihl 2-mix motor, 
som opfylder verdens strengeste 
udstødningskrav. Perfekt til at klippe 
hele græsplæner eller til � npudsning 
af græsplæner, langs rabatter, kanter,
rundt om busker, træer m.v.
Effekt: 0,7kw/1,0hk
Slagvolume: 27,2 cm3

Vægt: 4,4 kg.

Førpris 1695,-

SPAR
400,-

FS 240 CE 
KRATRYDDER 
Robust kratrydder, med Easy2start. 
Ideel til rydning af jordbrug og i skov og 
mark. Komplet med trimmerhoved og 
rundsavsklinge.
2,3 hk

Førpris 5695,-

SPAR 1500,-MS 241 C-M MOTORSAV 
Sværdlængde 35 cm
3,0 HK

Førpris: 4695,-

SPAR 1000,-

3695,-

DYRSKUE TILBUD

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

Kom forbi og se
STIHLS AKKU SORTIMENT

7 maskiner – 1 batteri

Mød os på Stand C28 på Aabenraa Dyrskue
den 1. - 2. juni kl. 9-17

God dyrskuerabat på IKKE nedsatte priser

Slotssøen åbnes for lystfiskeri

Normalt er det forbudt 
at fiske i Gråsten 
Slotssø men i weeken-
den den 1.- 3. juni vil 
søen blive åbnet for alle 
lystfiskere.

Søen er normalt lukket 
for at beskytte dyre- og 
planteliv samt af hensyn til 
kongehuset, men i denne 
weekend fra fredag kl. 
16.00 til søndag kl. 24.00 

kan alle, der medbringer 
gyldigt fisketegn kaste 
snøren i og håbe på bid. 

Ifølge skovfoged Martin 
Reimers fra Naturstyrelsen 
skulle der være rig mulig-
hed for at fange både store 
gedder, kæmpe karper og 
gamle ål. Sidste år blev der 
fanget flere karper på over 
10 kg som nænsomt blev 
sat ud igen. Er fiskene over 
mindstemål og under 5 kg 

er man også velkommen 
til at tage fisken med hjem 
til stegepanden. Fisk over 
5 kg skal sættes ud igen så 
andre har mulighed for at 
få en kæmpe fisk på kro-
gen de kommende år.

Nogle arealer vil stadig 
være lukkede af hensyn 
til ynglende fugle, men 
stederne er tydelig skiltet 
af Naturstyrelsen som står 
for arrangementet. Det 

er Naturstyrelsen som 
sammen med Sønderborg 
Kommune ejer arealerne 
langs bredden. Har man 
have ned til vandet kan 
man selvfølgelig også kaste 
snøren i derfra.

Der er naturligvis en 
række regler i forbindelse 
med at søen ekstraordinært 
åbnes for lystfiskeri: Man 
skal medbringe statsligt 
fisketegn hvis man er mel-
lem 18 og 65 år og det er 
ikke tilladt at sætte liner 
eller garn, sejle i båd, med 
fjernstyret båd eller bruge 
flydering mm. forfodring 
er strengt forbudt og 
opdages det, bliver man 
bortvist. Det er tilladt 
at fiske med to stænger 
pr. person, men begge 
stænger må kun benyttes 
på samme standplads og 
der skal fiskes lige ud fra 
bredden. 

Slotssøen i Gråsten åbnes for 
fiskeri fredag, lørdag og 
søndag. 

mailto:alc.jbc@mail.tele.dk
http://www.alc-toemrer.dk
mailto:philip@alc-maler.dk
http://www.alc-maler.dk
http://www.skoett.dk
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KVÆrs/tØrsBØL/
snurOM
PensIOnIstFOrenInG
FjOrdeGnens WALKIe KLuB

Fælles sommerud� ugt
torsdag den 7. juni 2012
turen går til egeskov slot

Tilmelding der er bindende skal ske til Kurt Christensen 
på telefon 7465 9343. Senest den 3. juni

HusK

JÆTTEN FRA
ELSMARK
ELLER DER ER
LANGT TIL MILLIONEN

Dette års egnsspil er skrevet af Kaj Nissen 
og instrueres af Niels Damkjær 

Opføres på

Cathrinesmindes Teglværksmuseum
13. – 14. – 15. juni kl. 19.30

samt 16. og 17. juni kl. 15.00
Billetter kan købes via www.cmt-butik.dk eller 

pr. tlf. 74449474 (kl. 9 – 12). Prisen er 100 kr. 
for voksne og 50 kr. for børn.

Stykket handler om de første 50 år af Danfoss’ 
historie. Det følger udviklingen fra bonde- til 

industrisamfund. Det er ikke ”bare” et socialrealistik 
dokumentarspil, men ”eventyret” opleves 

gennem forskellige almindelige menneskers 
øjne. Så benyt chancen for at få et par timers 

spændende underholdning samtidig med at I kan 
få kendskab til vores fantastiske lokalhistorie

Cathrinesmindes Venner

FODBOLD
TOPKAMP SERIE 4

GRÅSTEN B. – BNS
Torsdag den 7. juni kl. 19.00

Årsbjerg Idrætsanlæg

Øvrige kampe: 
Onsdag den 30. maj kl. 19.00: Supervet 1 - Supervet. 2
Torsdag den 31. maj kl. 19.00: Serie 5 - Ulkebøl
Lørdag den 2. juni kl. 11.30: U – 13 dr. A - Broager
Lørdag den 2. juni kl. 12.00: U – 15 dr. B - Åbenrå BK
Søndag den 3. juni kl. 10.00: U – 12 dr. A - Sønderborg. Fr.
Søndag den 3. juni kl. 15.00: U – 18 pi. A - Esbjerg FB
Mandag den 4. juni kl. 18.00: U – 13 dr. B - Sønderborg Fr.
Mandag den 4. juni kl. 19.15: Kvinder - Lysabild
Tirsdag den 5. juni kl. 19.15: U – 17 dr. C - BNS
Onsdag den 6. juni kl. 19.00: Sup.vet 2 - Rødekro
Torsdag den 7. juni kl. 18.00: U – 12 dr. C - Sønderborg FR.
Torsdag 7. juni kl. 18.30: U – 15 dr. A - Midtals
Torsdag 7. juni kl. 19.00 : U – 18 pi. A - Bramming

Målaktionær nr. 87 har vundet.
Gratis entre til alle kampe

Vel mødt

– live

HUSK Sønderjyllandscuppen i weekenden 29. juni – 1. juli.
Meld dig til at hjælpe nogle timer

arrangerer

Heldagstur til
HuMLe

MAGAsInet
i Harndrup på Fyn 

Onsdag, den 20. juni 2012
Afgang fra Ahlmannsparken kl. 08.00

Humlemagasinet er bl.a. et Haveanlæg med forskellige 
temahaver: Rosenhaven, Prinsesse Marie Haven, 

Æblehaven,  Agavehaven og Dronning Ingrids Have.
Herudover kan vi se forskellige udstillinger bl. a. 

Historisk dukkemuseum samt en særudstillinger i 2012:
Kong Christian X og Dronning Alexandrine, 
Dronning Margrethe den III gennem 40 år.

Deltagerprisen er fastsat til kr. 350,-
I denne pris er inkluderet: kørsel og entreer, frokostpakke, 

eftermiddagskaff e eller the med kage og en middag 
på hjemturen. Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding til Aase Christensen, tlf. 74 65 18 09,
Karin Margrethe Sørensen,  tlf. 74 65 04 48

Tilmelding senest den 13. juni 2012

Familierestauranten på toppen af Rinkenæs

Benniksgaard Golfrestaurant
v/ Monica og Hans

A LA CARTE
SELSKABER
Telefon 73 65 42 31
Sejrsvej 109 – 113, Rinkenæs
Parkering til højre om bygnigen og indgang ved Danmarks smukkeste golfbane

Se vores menukort på
Benniksgaardgolfrestaurant.dk 

indkalder til

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

Bestyrelsen

Ældre Sagens IT-café
Mandage kl. 13.30 - 16

i Ahlmannsparken
Har du problemer med din pc eller mangler du hjælp

til f.eks Nem ID, foto, mail, så kig forbi.

Sommerferielukket fra mandag den 18 juni.
Vi åbner igen mandag den 3.september

Gråsten

 TAK FRA GRÅSTEN FRISKOLES 
STØTTEFORENING

Det traditionsrige sponsorløb som Gråsten Friskole afholder 
hvert år har atter fundet sted. Som sidste år bød sponsorløbet 

på et par naturskønne ruter omkring Adsbøl. Elever samt 
forældre gik, løb, rullede eller cyklede på en kort eller lang rute. 

Efter sponsorløbet blev der grillet og hygget i skolegården, 
hvorefter børn som voksne drog trætte og mætte hjem. 

Vi vil hermed sige rigtig mange tak for opbakningen fra alle, 
der har ydet et bidrag i forbindelse med sponsorløbet – 

herunder tak til familier, naboer samt følgende virksomheder: 

Vitfoss A/S, Gråsten
Salon Sanne

Gråsten Broager & Gråsten Radio ApS
Gråsten Dyrehospitalet Gråsten

Fri Cykler, Gråsten
Meincke, Gråsten

GRÅSTENAVIS, Gråsten

I tilfælde af, at der sidder læsere, der gerne vil støtte op 
omkring vores dejlige skole, er det til enhver tid 

muligt. Beløb – små som store - kan indsættes i 
Broager Sparekasse på kontonr. 9797-0000286826

Med venlig hilsen 
Gråsten Friskoles Støtteforening

Åben have
Lørdag den 2. juni og
søndag den 3. juni

kl. 10-17
hos Eva og Hans Peter Th omsen 

Brønd 14, Holm på Nordals
Haven er en stor bondegårds have 

med mange forskellige blomster
 Der er mulighed for at drikke 

medbragt kaff e i haven
Har Du lyst til at få en snak med borgmester Aase Nyegaard. 

Om forslag og ideer, som Du gerne vil have bragt 
videre. Om de mange ting, der skal gøres

Mød borgmester Aase Nyegaard
tirsdag den 12. juni kl. 15.00-17.00

på Torvet i Ulsnæs-Centret
Er der noget, Du er utilfreds med, et godt råd, 

Du vil give videre, et spørgsmål, Du vil have uddybet, 
så ta’ en snak med borgmesteren

   Ta’ en snak med 
Borgmesteren

http://www.cmt-butik.dk
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Det lille Teater, Gråsten

EGNSPILLET 2012

”Kuglestøberen”
Af Bente Løve Christiansen

Dramatiseret af: Sten Kruse og Dorthe Fjeldgaard
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

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 

Kørselsvejledning på www.lilleteater.dk

Frit fiskeri i Gråsten 
Slotssø d. 1.- 3. juni
Søen er normalt lukket for at beskytte dyre- og 
planteliv samt af hensyn til kongehuset, men i denne 
weekend fra fredag d. 1. juni  kl. 16.00 til søndag d. 
3. juni kl. 24.00, kan alle der medbringer gyldigt fiske-
tegn kaste snøren i og håbe på bid. 

Læs mere på hjemmesiderne www.udinaturen.dk 
samt www. naturstyrelsen.dk/Lokalt/Soenderjylland
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 partnere og forretningsforbindelser 
en glædelig jul og et godt nytår. 

 
Vi holder lukket 24.12.10 – 02.01.11  

(begge dage incl.) 
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www.kjems.dk
Kontoret holder lukket 
Grundlovsdag, tirsdag 

den 5. juni 2012

Lær at sejle

Indbydelse til informationsaften
i Gråsten Sejlklub

Torsdag den 31. maj kl. 18.00
Er du mellem 7 og 13 år og kunne tænke dig at lære 

at sejle, så mød op med dine forældre til informationsmøde 
i Gråsten Sejlklub, Ulsnæs 27 på torsdag.

Her vil ledere og trænere fortælle lidt om, hvordan det er at 
gå til sejlads og er vejret til det, er der også  mulighed for at 

komme en tur på vandet, enten i en jolle eller en ledsagebåd.

Du er også velkommen, selvom du bare er nysgerrig. 
Efter information, rundvisning og eventuelt en tur på vandet, 

slutter vi af med en grillet pølse og en sodavand.

Vel mødt!

Gråsten Sejlklub — juniorafdelingen 

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsforening og Støtteklubben

afholder

LOTTOSPIL 
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 � ne gevinster

I tilfælde af dårlig vejr bliver teltet opvarmet

Vel mødt
Støtteklubben

Grundlovsmøde
Tirsdag den 5. juni kl. 14.30 
på Rønhave, Hestehave 20, 

Kær, 6400 Sønderborg

På kant med 
Udkantsdanmark

v/ Tine Enger, 
forfatter, skribent, 
og foredragsholder.

Tine Enger er aktuel 
med klummesamlingen 

Udkantsdanskerne – helt 
tæt på … klummer.

Én kommune- 
med plads til alle
v/ Borgmesterkandidat 

Peter Hansen

Efter indlægget 
vil der være tid til 

spørgsmål og debat.

Der kan købes kaffe og hjemmebag 
ad libitum for 40 kr.

Alle er velkommen og det kræver 
ikke medlemskab af Venstre

Læs mere på www.sonderborg.venstre.dk

Brevduer på 
farten
Resultater af Gråsten 
Brevdueforenings 
flyvninger lørdag den 
26. maj 2012.

Fra Zarrentin, ca. 175 km: 
(Max 4. duer pr. deltager)

1. Benny Vollertsen 
1.464,63 meter / minut.

2. Tage Rheimer 1.368,41 
meter / minut.

3. Johhy Plath 1.333,61 
meter / minut.

Fra Zarrentin, ca. 175 km: 
(Uden begrænsninger)

1. Benny Vollertsen 
1.425,42 meter / minut.

2. Tage Rheimer 1.422,44 
meter / minut.

3. Heinrich Plath 1.414,52 
meter / minut.

Fra Soltau, ca. 220 km:
1. Günther Rostermund 

1.391,72 meter / minut.
2. H. C. Lind 1.388,17 

meter / minut.
3. Heinrich Plath 1.327,36 

meter / minut.
Fra Hannover ca. 295 km:
1. H. C. Lind 1.333,09 

meter / minut.
2. Günther Rostermund 

1.330,05 meter / minut.
 3. Chris Christensen 

1.317,74 meter / minut. 

Sild og Noodles
Af Pernille Aaskov

Søndag den 3. juni 
bliver der kokkereret 
en helt ny ret i Ulsnæs-
Centret i anledning af 
Grundlovsdagene.

Det er de fem glade og 
musikalske medlemmer 
af Noodles, der sørger for 
stemning med iørefaldende 
Kim Larsen jam. Publikum 
kan sætte dig ned og synge 
med på alle numrene lige 
fra de stille numre som 
“Dengang da jeg var lille” 

til solide rockklassikere som 
“Rabalderstræde”. – The 
Noodles mestrer dem alle.

To lækre sildemadder med 
en snaps, kan man købe for 
kun kr. 40 hos CenterPub. 
Det hele blandes med mas-
ser af glade mennesker og 
en hyggelig stemning bre-
der sig over hele centeret. 
Dermed er en helt ny ret 
opfundet: Sild og Noodles. 
Noodles spiller fra klokken 
11 – 13 søndag den 3. juni 
og Sildespisningen starter 
kl. 12.  

 Arkivfoto Tina Barnbæk

http://www.lilleteater.dk
http://www.lilleteater.dk
http://www.udinaturen.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Soenderjylland
http://www.kjems.dk
http://www.kjems.dk
http://www.sonderborg.venstre.dk
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

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

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

TILLYKKE

Broager KirKe
Søndag den 3. juni kl. 10.30 ved Karin Kofod

Felsted KirKe
Søndag den 3. juni kl. 10.00 ved Oliver Karst 

egernsund KirKe 
Søndag den 3. juni kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste 

ved Marina Minde ved Mai-Britt J. Knudsen

rinKenæs KirKe
Søndag den 3. juni kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste 

i Gartnerslugten ved Marianne Østergård

Kliplev KirKe
Søndag den 3. juni kl. 9.00 

ved Anne-Mette Damkjær Larsen

nyBøl KirKe
Søndag den 3. juni kl. 9.00 ved Kingo

vester sottrup KirKe
Torsdag den 31. maj, Fyraftenssang, 
kl. 17.00 ved Vibeke von Oldenburg.
Søndag den 3. juni Der henvises til 

Rinkenæs Korskirke kl. 10.30

nordschleswigsche gemeinde
(Den tyske frimenighed) 

Søndag den 3. juni kl. 11.00 
Dansk Tysk Friluftsgudstjeneste ved 

Marina Minde ved Sylvia Laue

Gudstjenester

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

Hej Rasmus
Hjertelig tillykke med de 

10 år, det ser ud til, 
du tager det ganske roligt.

Ha’ en rigtig god dag.
Knus Mormor, Morfar, 

Farfar & Farmor

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved min 

konfirmation.
Tak for hilsner og gaver.

Kærlig hilsen Simone Wraae

FRILUFTS
GUDSTJENESTE

i Rinkenæs
rinkenæs Kirke holder friluft sgudstjeneste i

Gartnerslugten
Søndag den 3. juni

kl. 10.30
Kom og vær med

Rinkenæs Menighedsråd

Kære mor, 
svigermor og bedste

Du ønskes hjertelig tillykke 
med de 60 på lørdag.
Vi glæder os til festen.

Hilsen fra Gråsten, Mårslet & Østrig

tak for al opmærksomhed
til min 60 års fødselsdag den 12. maj 

Hilsen
Kirsten Juhler, Braue

tusind tak
for al opmærksomhed til vores sølvbryllup, tak for ranker, 

blomster, gaver, fl agning, taler, sange og indslag.
Vi havde 2 super dejlige dage.

Lone & Per Steff ensen

Kære Mor og Far 
Stort tillykke med jeres
Sølvbryllup den 6. juni

Vi glæder os til at fejre jer. 
Morgensang kl. 7.00 

den 6. juni 2012

Kærlig hilsen
Peter, Janne,

Jesper, Pernille
og Sebastian

tusind tak for 
opmærkomheden

til Sissels konfi rmation den 4. maj 2012. 
Vi havde en helt fantastisk festlig 

og uforglemmelig dag.
Sissel, Else og Erik Lydiksen

Varnæs

Badmintonklub mangler ledere
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Badmintonklub er 
i krise. Det lykkedes nem-
lig ikke på den ordinære 
generalforsamling at vælge 
to nye bestyrelsesmedlem-
mer som erstatning for Ria 
Rasmussen og Henriette 
Sandbeck, der ikke ønskede 
genvalg.

- Vi har virkelig brug 
for, at nogle forældre eller 
motionister melder sig på 
banen, siger formanden 
Carsten Clausen Kock, 
som har indkaldt til en 

ekstraordinær generalfor-
samling tirsdag den 5. juni.

- Hvis det ikke lykkes at 
finde to nye bestyrelses-
medlemmer, må vi desvær-
re nedlægge vores velfun-
gerende ungdomsafdeling, 
som tæller 60 medlemmer i 
alderen 7 til 16 år, fortæller 
Carsten Clausen Kock, der 
sidder både som formand 
og ungdomstræner.

- Vi kan godt holde 
voksenafdelingen af 
badmintonklubben i 
live, men 80%- af vores 
tid i bestyrelsen går med 

ungdomsafdelingen. Det 
kan vi simpelthen ikke 
overkomme, siger Carsten 
Clausen Kock. I bestyrelsen 

sidder desuden Benny 
Nissen og Pia Thomsen.

Gråsten Badmintonklub 
har 180 medlemmer. 

Kunst i Kværs
Kværs Idrætscenter danner 
i perioden fra 30. maj til 
10. juni rammen om en 
kunstudstilling over temaet 
"På vandring".

Åbningen sker ved en 
fernisering onsdag den 30. 
maj kl. 17-19. Åbningstalen 
holdes af lektor Karin 
Festersen, Tørsbøl, der 
er ansat på Aabenraa 
Gymnasium.

Blandt gæsteudstillerne 

er Hans Günther Hansen, 
Felstedskov, Karin Jensen, 
Egernsund, og Tove 
Hansen, Rinkenæs.

De lokale udstillere er 
Gitte B. Hansen, Conny E. 
Bentning, Dorthe Lenger 
og Christa Conradsen. 
Derudover er der børne-
kunst fra Kværs Skole. 

Udstillingen er åbent 
mandag-fredag kl. 15-18 og 
lørdag og søndag kl. 11-17. 

http://www.graasten-avis.dk
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Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Svend Hedegaard
Bedemand   

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand  

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Rabøl Jørgensens 
Begravelsesforretning

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Hjemtransport ved dødsfald?
Overført til andet sygehus og dør? – Hvad så?

Dødsfald i udlandet

Sygesikringen / sundhedskortet
Forsikring / egen betaling

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten

Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i binderi

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet

Bisættelse 10.000,- kr. inkl. moms.

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

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

Se vores hjemmeside for mere information

www.bedemandlarsjensen.dk

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

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

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

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

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

Dødsfald
Brynjulf Hansen, 
Rinkenæs, er død, 
93 år. Han blev født 
og voksede op på 
Sjælland.

Han uddannede sig ved 
landbruget, og læste deref-
ter under 2. Verdenskrig på 
Den Kongelige Veterinær- 
og Landbohøjskole. Den 
5. maj 1945 cyklede han 
fra København til Vojens 
og søgte job som land-
brugskonsulent ved Statens 
Jordlovsudvalg. I 1946 blev 
han gift med Åse Haack 
Nørgaard. De var gift i 63 
år indtil hendes død i 2008.

Brynjulf Hansen var i 
mange år i statens tjeneste 
med konsulentbistand til 
landmænd i det nordlige 

Sønder jylland. Han boede 
først ved Skrydstrup og 
derefter i Løgumkloster.

I 1954 købte ægteparret 
"Nakken" i Rinkenæs. 
De startede her fjerkræ 
produktion blandt andet 
fedekyllinger og daggamle 
kyllinger. Det var meget 
modigt gjort på den tid. 
Han var samtidig en 
meget dygtig formand 
for Fjerkræ slagteriet i 
Vamdrup.

Han lagde et stort arbejde 
i at produktudvikle, var 
med i Gastronomisk 
Akademi og med til at 
starte fjerfabrikken.

Han blev som 54-årig 
blind efter en arbejds-
ulykke, men han gik 
ufortrødent i gang med at 

lære blindskrift på Blinde-
instituttet i København. 
Han læste mange bøger, 
også på bånd sammen med 
sin kone Åse.

Han blev radioamatør 
og talte med det meste af 
verden. Det havde han 
stor glæde af. Hele tiden 
stærkt støttet af sin hustru. 
De sidste 8 år boede han 
på Dalsmark Plejecenter, 

hvor parret var et farverigt 
indslag.

Brynjulf Hansen var ikke 
bange for at prøve nye ting: 
jobs, tillidserhverv, produk-
tioner, nye udfordringer. 
Han var ligeledes glad for 
naturen og var både jæger 
og fritidsfisker.

Brynjulf Hansen efterla-
der to børn, Lisbeth og Ulf, 
og to børnebørn. 

Min kære far, svigerfar og morfar

Gerhard Clausen
er uventet taget fra os

Gråsten, den 24. maj 2012

Dorthe og Lars
Bastian og Siv

Begravelsen finder sted ved Gråsten Kapel
torsdag den 31. maj kl. 13.00

Guldkonfirmation i Gråsten

Gensynsglæden var stor, da 
der forleden var guldkonfir-
mation i Gråsten Slotskirke.
 Foto Søren Gülck

http://www.ehlert-stone.dk
http://www.bedemandlarsjensen.dk
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B r o a g e r

BILLIGERE BILSYN
I BROAGER

ÅBNINGSTIDER

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

HUSK Vi har også motorkontor!

Bestil tid til bilsyn hos
Christian Jørgensen tlf.

61 60 08 08
Nemt og billigt

Mandag-tirsdag 8.00-16.00 / Broager
Onsdag 9.00-15.30 / Nordborg
Torsdag 8.00-17.00 / Broager
Fredag 8.00-15.30 / Broager

Bilsyn nu kun

350,-
inkl. moms

NU OGSÅ
AFDELING I
NORDBORG:

TVÆRVEJ 1
6430 NORDBORG

To kunstnere udstiller 
i Egernsund
Af Søren Gülck

I Glasladen på Sundgade 
34 i Egernsund er maler 
Elfi Nissen og glaskunst-
ner Anette Hansen gået i 
samarbejde om at udstille 
deres kunst.

Elfi Nissen fra Egern sund 

har siden 1980 érne malet 
akvarelbilleder. Det er en 
række af udvalgte billeder 
med natur og opstillinger, 
som for tiden udstilles i 
Glas laden sammen med 
spændende og farvestrå-
lende glaskunst af Anette 
Hansen.

Udstillingen kan besøges 
hver lørdag og søndag i 
tidsrummet fra kl. 11.00-
15.00, hvor kunstnerne på 
skift henover sommeren 
vil være til stede i det hyg-
gelige glasværksted. 

Elfi Hansen og Anette Hansen udstiller i Glasladen i Egernsund. Foto Søren Gülck   
Plads til nye spillere 

Af Frede Weber Andresen

Ældre Sagen i Broager 
afviklede forleden en 
petanque-turnering. I som-
merhalvåret spilles der på 
onsdage på et formiddags-
hold kl. 9.30 og et aften-
hold med start kl. 18.00.

Der er plads til nye 
spillere. Nærmere oplys-
ninger kan interesserede 
få hos Viggo Møller tlf. 
7444 1089 eller Bruno 
Jørgensen tlf. 7444 2095. 

Ældre hygger sig med at spille petanque.  Foto Flemming Æbelø

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

http://www.bbsyn.dk
mailto:CJ@broagerbilsyn.dk
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Medlemstilbud

Fun 
Light
50 cl.

GRILLBAKKER
4 Ringrider
pølser

4 Grill
koteletter

4 Krydder
bøffer

 Family Mix
Änglamark 
Husholdningspapir
8 toiletpapir eller
4 køkkenruller

Herregårds 
Rødkål

 Salat tern
Bæger
150/175 gr.

Hakket svine- 
og kalvekød
10-14%

Marmelade fra 
Den Gamle Fabrik

Kun

650

5000

Kasse
a’ 14 stk.

4500
Medlemspris

2000

950 gr.

1295

1000

500 gr.

1400

625 gr.

2000

Spar 
54.00

Spar 
12.95

Spar 
10.95Under 

½ pris

Spar op 
til 8.50

Spar 
18.95

Spar 
29.50

Under 
½ pris

Mjelsmark æg
Str. M

Canaja i 
gaveæske

Fiskefi let Landgangsbåde

Gaveæske
Skovlyst

15 stk.

2000

3 fl . 

22500

3 stk.

2500
2 stk.

6000

4 x ½ ltr.

8995

Endagstilbud
Juni

MANDAG
Classic is pinde
3 x 120 ml.
Max. 4 pakker pr kunde 10.00

TIRSDAG
Morgenæg
10 stk. 15.00

ONSDAG
Nye kartofl er
Pr. 1/2 kg
UDENLANDSKE 2.95

TORSDAG
Franskbrød 12.00

FREDAG
Vej selv slik
100 gr. 8.95

LØRDAG
Hjemmelavet grillpølser
8 stk. 40.00

Søndags åbent
Den 3. juni kl. 10-16

+ embl.

HUSK Farsdag 5. juni

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Tilbudene gælder til og med lørdag den 2. juni 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

D E L I K A T E S S E N
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Broager-Hallen

Goddag og farvel
Reception

Torsdag den 31. maj kl. 17.00 – 19.00
Siger vi farvel til Halinspektør i Broager-Hallen 

gennem 7 år Helle L. Nielsen og samtidig goddag 
til vores nye Halinspektør Preben Thorsen

Alle med forbindelse til 
Broager-Hallen er velkommen

 

Derfor er der ÅBENT HUS i Broager Salen(indgang fra Vestergade)

Torsdag den 14. juni kl. 16.00 – 20.00

Familie, venner, naboer, fodboldkammerater, og dem der ellers  
mener de kender mig, er velkommen til et par hyggelige timer  
med fadøl og lidt spiseligt…

Hilsen

Kim Teichert
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Derfor er der ÅBENT HUS i Broager Salen(indgang fra Vestergade)

Torsdag den 14. juni kl. 16.00 – 20.00

Familie, venner, naboer, fodboldkammerater, og dem der ellers  
mener de kender mig, er velkommen til et par hyggelige timer  
med fadøl og lidt spiseligt…

Hilsen

Kim Teichert

Derfor er der

ÅBENT HUS
i Broager Salen (indgang fra Vestergade)

Torsdag den 14. juni kl. 16.00 – 20.00
Familie, venner, naboer, fodboldkammerater, og 

dem der ellers mener de kender mig, er velkommen 
til et par hyggelige timer med fadøl og lidt spiseligt …

Hilsen
Kim Teichert

dAnsK–tYsK 
FrILuFtsGudstjeneste

Marina Minde, Egernsund
Søndag den 3. juni kl. 11.00

Ved gudstjenesten medvirker præsterne Sylvia Laue 
og Mai-Britt Josephsen Knudsen.

Musikken leveres af Messingblæserkvartetten.

Efter gudstjenesten kan man købe grillpølser 
med brød til 15 kr. og øl og vand til 10 

kr. Kaff e & kage 10 kr./ Kage 5 kr.

(Overskuddet går til julehjælp
i Egernsund sogn)

Medbring selv tæpper eller klapstole til 
at sidde på, og masser af godt humør.

NB. I tilfælde af regn, 
afholdes gudstjenesten i tørvejr 

i Egernsund Kirke.

Solenergi i Broager udvider

Af Søren Gülck

Vedvarende energi er 
ved at finde indpas. De 
virksomheder, som har 
gjort solenergi til deres 
speciale, har travlt som 
aldrig før.

Det gælder virksomheden 
Solenergi fra Broager-
land, som ejes af Wandy 
Hannemann. Virksom-
heden har tidligere udeluk-
kende beskæftiget sig med 
fremstilling og opsætning 

af solpaneler, men har nu 
fået danskproducerede sol-
celler til strømproduktion 
med i programmet.

- Vi må nok sige, vi har 
aldrig har haft så travlt 
som netop nu. Ordrebogen 
er fyldt godt op. For at 
vi kan følge med efter-
spørgslen, har vi yderligere 
ansat Dan Hartmann som 
montør. Han har tidligere 
været ansat i ventilations-
branchen, så arbejdet i 
højden har han det fint 
med, fortæller Wandy 

Hannemann, som peger 
på, at i takt med at prisen 
er faldet drastisk, kombi-
neret med tilskud, så er det 
en rigtig godt forretning at 
investerer i solenergi. 

- Vi arbejdet udelukken-
de med dansk producerede 
solceller. Det sikrer vores 
kunder den bedst mulige 
kvalitet og service, nævner 
Wandy Hannemann. 

Montør Dan Hartmann på et tag, som netop har fået et kombineret anlæg med solpaneler og 
solceller til produktion af varme og strøm. Foto Søren Gülck     Stjerne for en aften 

Af Gunnar Hattesen

Så nærmer tiden sig 
atter til at de lokale ta-
lenter skal smøre stem-
mebåndet og melde sig 
til Broager Grand Prix og 
talentkonkurrenc, som 
foregår søndag den 1. juli 
i det store telt. 

- Alle er velkommen 
til at deltage, enten som 
sangsolist, kor, band 
eller en kombination af 
disse, fortæller Marlene J. 
Petersen.
Deltagerne inddeles i 

grupper efter alder og 
der findes vinder i hver 
af grupperne. Vin derne 
plejer også at optræde 
med deres vindersang/
melodi ved den store 
ringriderfrokost mandag 
aften. Der er en gave til 
alle Grand Prix deltagere. 
- Oplev sommerfugle 

i maven og prøv at være 
Stjerne for en aften. 

Derfor tilmeld dig/jer til 
Broager Grand Prix og 
Talent konkurrence senest 
den 14. juni. Tilmel-
dingens blanket skal hen-
tes på Broager Ring rider-
forenings hjemmeside 
www.broagerringridning.dk 
under grandprix og ta-
lent, fortæller Marlene J. 
Petersen. 
For publikummet vil 

der ikke kun være under-
holdning af de tilmeldte 
deltagere. Som ekstra 
bonus vil der i pausen 
være sørget for et for-
rygende danseshow med 
Randi's dans. 

Guldkonfirmation i Broager

Fra nær og fjern kom konfirmander fra årgang 1962 forleden til guldkonfirmation i Broager 
Kirke med sognepræst Stefan Klit Søndergaard.

Tilmelding til Broager Grand Prix  
og Talentkonkurrence 2012 

 

Søndag d. 1. juli kl. 20.00 
i det store festtelt på ringriderpladsen i Broager 

 

Tilmelding kan ske via tilmeldingsskema 
Som findes på hjemmesiden 

 
www.broagerringridning.dk  

       
 

Her finder man tilmeldingsskema  
Samt liste over sange fra Tip Top Partyband. 

 
Sidste frist for tilmelding den 14. juni 2012 

 
Deltagere fra Sønderborg kommune vil have 

fortrinsret, først til mølle princippet. 
 

 

Broager
Ringriderforening

afholder

Forårsforsamling
Tirsdag den 5. juni kl. 19.30

på Strandkroen i Vemmingbund 

DAGSORDEN:
Fremlæggelse af den kommende fest

Orientering fra komiteer
Evt.

Alle er velkommen

ÅRETS FEST AFHOLDES I DAGENE TORSDAG 28. JUNI 
TIL MANDAG 2. JULI

http://www.broagerringridning.dk
http://www.broagerringridning.dk
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L u n d t o f t

Kliplev

KOM OG 
HEP!!

Danske 
iceberg

Katrine & Alfreds
Classic tomater

Roastbeef 
Premium
kødkvæg

pr. ½ kilo

2500

Pølser til grillen.
Grillmedister, 
Hvidløgsgriller eller 
Kryddergriller

600

i bakke

1800

pr. ½ kilo

5995
BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

POST UDLEVERING
Hverdage 10.00 - 17.00

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

Tilbudene gælder fra onsdag den 30. maj
til lørdag den 2. juni

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Årets Brugsløb
Onsdag den 6.  juni
kl. 18.00
Optakt til
Kliplé Mærken
Tilmelding på
www.klomk.dk
Pris pr. deltager:
Børn under 10 år: 10 kr.
Alle over 10 år: 25 kr.

Vi griller ringriddere foran
Brugsen fra kl. 16.00

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Malerafdeling
Spartel - Sigma Maling - Grunder - Vævlim

Træbeskyttelse Fugemasse - Tape

Filt - Glasvæv - Pensler

Tonemaskine 

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

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

Den lille

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

Se hele programmet på

www.kliplemaerken.dk

Kliple’ Mærken

HESTE- OG 
KRÆMMER-
MARKED
lørdag d. 9. juni fra kl. 8.00

NB: Kun 
sunde og 

raske dyr - ikke 
klovbærende 

- må medbringes.

Børnene dystede om ringen

Af Søren Frederiksen

Kliplev Ringriderforening 
cykelringridning for byens 
børn på P-pladsen ved 
Sydbank blev en succes. I 
alt deltog 28 børn i alderen 
3 til 11 år med forældre og 
bedsteforældre og andre 
tilskuere.

Derudover var et stort 
antal fra Kliplev Plejehjem 
og Plejehjemmets venner 
mødt op som publikum til 
dagen. Så pladsen var fyldet 
med ”børn i alle aldre”

Det blev en god dag, som 
en rigtig god optakt til 
årets ringridning. 

Konfirmation i 
Felsted

Der var forleden konfirmation i Felsted Kirke med sognepræst 
Oliver Karst. Foto Studie 66

Børnene morede sig med at 
sigte efter ringen.
 Foto Søren Frederiksen

http://www.klomk.dk
mailto:mail@kliplev-lavpris.dk
http://www.kliplemaerken.dk
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Kliple’
Mærken

2012

Billetter sælges fra lørdag d. 26.05 kl. 10.00

www.kliplemaerken.dk

DJ ÖTZI &

Vi serverer 
en lækker Kliple’ Mærkens buffet med bl.a. roastbeef, kalkun, krebsehaler, mørbrad mm. samt dessert.

Alt dette incl. 

1 genstand kr.

180,-

Kliple’
Mærken

2012

Se hele programmet på

www.kliplemaerken.dk

Lørdag den 9. juni

kl. 22.30 i det store telt

Entré kr.

100,-

Se hele programmet på

www.kliplemaerken.dk

Dans og underholdning med

Entré kr.

100,-

Kliple’
Mærken

2012

Petanque i 
Felsted
Ældre Sagen i Lundtoft 
har afholdt turnering på 
petanquebanerne i Felsted.

44 deltagere havde en 
dejlig dag i det gode vejr, 
og nød de gode grillpølser.

Vinderne af de 4 grupper 

blev: Bodil og Aage 
Knudsen, Kirsten Lythje 
og Erik Petersen, Elinor 
Dall og Conny Wolff og 
Cathrine Jørgensen og 
Svend Møllebro. 

Pengeregn over Kliplev
Af Søren Frederiksen

Kliple' Mærkens Støttefond 
uddelte i forbindelse 
med årets billetsalg ved 
Strågårds Smedie midler fra 
fonden, der hvert år spares 
op gennem Kliplé Mærkens 
overskud.

Kliple' Mærken gav i 2011 
et overskud på 225.000 
kr.Det gav mulighed for at 
støtte op om projekter, der 
gavner lokalsamfundet.

I år blev der uddelt 
146.656 kr. til kultur og 
almen nyttige formål i 
Kliplev gl. sogn.

Følgende modtog penge:
Kliplev Skoles 

Støtteforening - Multibane 
kr. 10.000,-

Kliplev Sogns voksenun-
dervisning kr. 5000,-

Kliplev spejderkorps kr. 
8440,-

Kliplev Krolff kr. 4200,-
Strågårds Smedie kr. 9500,-
Medborgerforeningen 

Søgård kr. 12000,-
Kliplev håndværkerfor-

ening kr. 6000,-
Åben Hal kr. 5000,-
Legepladsen Kliplev vest 

kr. 5295,-
LIF fodbold kr. 15.000,-
Søgård hulen kr. 6000,-
Kliplev Frivillige 

Brandværn kr. 6475,-

Kliplev Ringriderforening 
kr. 6246,-

Kliplev Ferguson klub kr. 
2500,-

Kliplevhallen kr. 40.000,-
Lokalhistorisk arkiv kr. 

5000,-
Hver især har disse for-

eninger søgt om tilskud til 
et projekt, der kan støttes af 
Kliple Mærkens Støttefond.

I det hele taget var det 
en meget vellykket dag 
som optakt til årets Kliplé 
Mærken, hvor mange af de 
lokale havde fundet vej til 
smedien, hvor Mærken var 
vært ved en grillpølse og en 
øl eller vand.

Det er en tradition, der 
efterhånden har stået på 
i mange år, hvor årets 
mærken bliver skudt i gang, 

der i år løber af stablen fra 
d. onsdag 6. juni til søndag 
den 10. juni.

Der blev solgt snart 350 
billetter til årets buffet fre-
dag aften i Det Store Telt. 
Det er en begivenhed, man 
fra mærkens side har valgt 
at gøre endnu mere ud af 
i form af en større buffet 
og endnu mere underhold-
ning i løbet af aftenen. 
Derudover kunne man i 
løbet af de to timer billet-
salget stod på næsten melde 
udsolgt til årets nyhed, 
nemlig seniorfrokosten, der 
afløser den tidligere pensio-
nistmatiné. Så der skal man 
være hurtig hvis man vil 
have fingre i en af de sidste 
billetter. 

Næstformand for Fondens 
Bestyrelse, Tina Andresen, 
sammen med modtagerne af 
midlerne.

 Foto Søren Frederiksen

Optog i 
Varnæs

Varnæs summede forleden i 
fire dage af masser af liv og 
aktivitet. Optoget gennem 
Varnæs by var et tilløbsstykke. 
Team Varnæs, der bestod af 
12 glade cykelentusiaster, 
kørte gennem byen i deres 
selvkonstruerede cykel ap-
perat.  Foto Søren Gülck

http://www.kliplemaerken.dk
http://www.kliplemaerken.dk
http://www.kliplemaerken.dk
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FELSTED 
- Østergade 2, 6200 Åbenrå

Tilbudene gælder fra torsdag den 31.5 til søndag d. 3.6 der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Åben alle ugens dage fra 7-19

Tilbud der ligger godt i maven

first price

let eller 
minimælk

1000
Det er billigt

3 liter

gælder k
un

fre. og lø
r.

max. 6
 stk

.

pr. k
unde

othello lagkage

max. 2
 

pr. k
unde 4995

Det er billigt

1 stk.

pakke med 5 stk.

lækre
vaffelis

1195
Det er billigt

kUN
1 hel sardell
pølse

als pølse

4500
Det er billigt

kUN

max. 2
 

pr. k
unde

4000
Det er billigt

3 stk

max. 6
 pk.

pr. k
unde

af lækkert mørt oksekød
vacum pakket pr. pk. 20,-

engelsk bøf

max. 3
 

pr. k
unde
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S u n d eve d

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

Scootere El-cykler

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

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

Stilling som kirkesanger
ved Nybøl kirke
Stilling som kirkesanger ved Nybøl kirke er 
ledig til besættelse snarest muligt.

Nybøl kirke er en kirke med liv og velbesøgte gudstjenester, vi har en 
erfaren og dygtig organist, og et menighedsråd der ser positivt på nye 
og spændende tiltag.

Stillingen kan evt. være en delestilling.
Sidste ansøgningsfrist er den 15. juni.

Henv. vedr. stilling kan ske til formand Lars Dorf. tlf. 30 68 78 22, 
mail: 9007@sogn.dk
Se nærmere om sognet på vor hjemmeside www.nyboel-kirke.dk

Fyraftenssang
i Sottrup Kirke

�
Torsdag den 31. maj 

kl. 17.00 - 17.40
Der afholdes der 
fyraftenssang i kirken.

Vi synger, hører fortælling 
og evangelium.

Velkommen til en anderledes 
måde at gå i kirke på.

Menighedsrådet

PEDEL SØGES
Forsamlingsgården Sundeved søger pedel 

pr. 1. august 2012, eller efter aftale.

Nyrenoveret lejlighed stilles til rådighed på 
Forsamlingsgården, hvor pedellen har bopælspligt. 

Pedellen er Forsamlingsgårdens ansigt udadtil i 
dagligdagen. Der forventes en høj grad af synlighed.

Sidste ansøgningsfrist er 
den 21. juni 2012. Samtaler i uge 26.

Se arbejdsbeskrivelse på Forsamlingsgårdens 
hjemmeside: www.forsamlingsgaarden.dk

Yderlig oplysninger og arbejdsbeskrivelse 
fås ved henvendelse til Arne Mandrup 

7446 7411 eller 2971 0965.

Ansøgning kan sendes til mailadresse: 
arnemandrup@gmail.com eller

pr. post til Arne Mandrup, Lindevej 5, 
Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

OPHØRS
UDSALG
50% på alt

Krukker, olielamper
� gurer, potter

AVNBØLGÅRD KRUKKEN
Avnbølgårdvej 10, Avnbøl, 6400 Sønderborg

Telefon 22161218 www.avnbolgaard.dk

Åbent søndag den 3. juni og grundlovsdag
kl. 12-16

og efter aftale.

ALT SKAL VÆK!
KOM OG

GØR ET KUP

150 års nedtælling til 
søsætning
Om et år søsættes 
rekonstruktionen af 
Nydam båden. Derfor er 
årets taler ved Grund-
lovs dagen i Sottrup-
skov formanden for 
Nydamselskabet. 

Nydamselskabet blev 
oprettet i 1985. Målet med 

Nydamselskabet er at gen-
skabe den jernalderbåd, fra 
omkring år 320, som blev 
fundet i Nydam Mose. 

I alle årene har Vincent 
Jessen, som formand for 
Nydam selskabet, stået i 
spidsen for arbejdet med 
at genskabe Nydambåden. 
Et arbejde der i 2009 

gjorde ham til "Ridder af 
Dannebrogordenen". 

Efter planen skal "den 
nye Nydambåd" søsættes 
næste år. Præcis 150 år efter 
at udgravningen i Nydam 
Mose begyndte. 

Aktiviteter
Udover festtalen byder 
dagen på masser af aktivi-
teter for hele familien, som 
kanosejlads på Alssund, 
hoppeborg for de små, line-
dance- og Zumbaopvisning 
af Dance All Over øl, vand, 
pølser, is, kaffe og kage som 
kan købes og nydes ved de 
opstillede borde. 

Grundlovsdagen ledsa-
ges af levende musik fra 
duoen Tang & Pihl. De har 
begge en lang baggrund i 
Sønderborgs musikliv, og 
deres deltagelse garanterer 
underholdning med dansk 
og udenlandsk populærmu-
sik i særklasse. 

I dagens anledningen 
vil Nydambådens Laug 
desuden holde åbnt hus 
i deres værksted, så det 
bliver muligt at beundrer 
arbejdet med at genskabe 
Nydam båden. Et arbejde, 
der med støtte fra Vikinge-
skibs musset i Roskilde, 
begyndte i 2008 og som 
forventes færdig i august 
2013. 

Grundlovsten begynder 
klokken 12.30 og forsætter 
frem til 16.30. 

Beboere drog ned til vandet
Af Gunnar Hattesen

Beboerne på Sundeved 
Plejecenter i Nybøl drog 

forleden i herligt solskins-
vejr ned til vandet for at 
nyde den pragtfulde udsigt 
ud over Nybøl Nor. De 
ældre var i højt humør, 
glædede sig over det fine 
vejr og man mærkede 
tydeligt, at udflugten var 
til gavn for både sjæl og 
krop. 

Pas på solen mellem 12 og 15
Af Gunnar Hattesen

Børn skal ikke opholde 
sig i solen mellem klok-
ken 12 og kl. 15. Det 
var budskabet fra Anna 
Mathiesen fra Kræftens 
Bekæmpelse, da hun 
besøgte Bakkensbro 
Skoles SFO. 

Hun henviste til ordet 
Siesta.

- Vi skal holde pause og 
ikke opholde os i solen 
mellem 12.00 og kl. 15.00. 
Vi skal hygge os i skyggen, 
lege i skyggen eller hvile 
lidt inden døre, sagde Anna 

Mathiesen, som opfordrede 
børnene til at bruge solhat.

- Brug solhat, gerne med 
stor skygge og husk også at 
passe på nakken. Drej hat-
ten, når man sidder længe 
med ryggen mod solen, 
sagde Anna Mathiesen, 
som anbefalede at bruge 
solcreme. 

Desuden anbefalede hun 
at slukke solariet, da man 
bliver gammel og rynket af 
at bruge solariet.

Børnene fik en brochure 
med hjem til forældrene. 
De fik et klistermærke, 
hvor de blev mindet om, at 

de skulle skrue ned for so-
len mellem 12.00 og 15.00 
og til sidst lavede de alle et 
armbånd af perler, der skif-
ter farve, når man er ude i 
solen. Så er det nemlig godt 
at få creme på. 

Beboerne nød den friske brise 
ved Nybøl Nor.
 Foto Søren Gülck

Anna Mathiesen fra Kræftens 
Bekæmpelse gav gode råd 
om brug af solhat, slukke for 
solarium og undgå solen om 
efter middagen.

 Foto Fuzzy Mikmak

http://www.rittertrim.dk
http://www.avnbolgaard.dk
http://www.forsamlingsgaarden.dk
mailto:arnemandrup@gmail.com
mailto:9007@sogn.dk
http://www.nyboel-kirke.dk
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Hørt i byen 

21-årige Ditte Füschel, 
Gråsten, der er ansat på 
Schackenborg Slotskro i 
Møgeltønder, serverede 
forleden ved den konge-
lige barnedåb på Schack-
enborg Slot. 

Lis Bredal fra 
Tøj & Ting har med ve-
mod sat sin butik til slag, 
da hun mener, at alderen 
dertil er nået.

Niels Frederik Jensen, 
formand for Broager 
Ring rider forening, in-
teresserer sig også for 
fodbold. Lørdag var han 
i Ham borg for at se test-
kampen mellem Dan-
mark og Brasilien. Der 
var 51.000 tilskuere, som 
så kampen, der endte 3-1 
til Brasilien.

Sognepræst Hanne Chri-
stensen i Holbøl har fået 
en ekstra opgave. Ud-
over at være sognepræst 
fungerer hun hver 14. 
dag som fængselspræst i 
Aabenraa Arrest.

Facaden foran Salon 
Sanne i Gråsten er ved at 
blive isoleret for 100.000 
kroner.

Der kom 13 ansøgninger 
til stillingen som halbe-
styrer i Broager Hallen.

800 børn er tilmeldt Ma-
liq Cup i Broager lørdag 
den 2. juni.

Gråsten Handels-
standsforening har afsat 
samtlige pladser til en 
hestevognstur til Mar-
grethesøen torsdag den 
7. juni.

Regentparret får en 
festlig modtagelse, når 
de tirsdag den 10. juli 
kl. 10.30 ankommer til 
Torvet i Gråsten. Det 
er Gråsten Handels-
standsforening, som vil 
uddele dannebrogsflag til 
tilskuerne.

Lone Petersen fra Ras-
mussen Sko har været en 
uge på Mallorca med sin 
svenske kæreste. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER DAGStjerneskud kr. 70,-
  TIL AFHENTNING 

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

Pasfoto på 3 minutter

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

Karbonade med stuvede ærter, gulerødder og kartofl er
Hver torsdag

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

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

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

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

Barbeque marineret oksesteg, tandorimarineret kyllingebryst
og svinefilet med pesto-sennep. Dertil flødekartofler
med flåede tomater, pastasalat, mixed salat med dressing..................................................................kr. 7950

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

Buffet m forret el. dessert fra kr.9950
Buffet m. forret og dessert fra kr.11950

Studenterbuffet/Gadefest
Leveres frem til 30. september

Spændende sviptur til

Stockholm
og Estland

 

Mandag den 11. juni
- lørdag den 16. juni
Mandag den 11. juni 2012. Efter opsamling 
kl. 7.30 i Ahlmannsparken i Gråsten kører vi med 
passende pauser til Linköbing, hvor vi forventer 
at være sidst på eftermiddagen. Vi overnatter 
på et hotel i byen, hvor vi spiser aftensmad.
Tirsdag 12. juni kører vi videre til Stockholm, hvor 
vi skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. 
Vi ser Kongeslottet, Stockholms Rådhus og 
ser det historiske sted i Gamla Stan, hvor det 
stockholmske blodblad fandt sted i 1520.
Der vil også blive tid til at gå på egen hånd og spise lidt frokost.

Om aftenen er der mulighed for at overvære 
et kulturelt arrangement.
Onsdag den 13. juni. Vi besøger det berømte 
Gustav Vasa Museum, hvor vi ser et af verdenshistoriens 
største træskibe, der sank på sin jomfrusejlads i 1628.
Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholm ś 
smukke skærgård med kurs mod Tallinn i Estland.
Silja Line ś færger er helt fantastisk. Der 
er mulighed for at nyde en lille ting på 
en af de mange små listige steder, 
shoppe i forretningsgaden eller nyde 
udsigten under udsejlingen.
Om aftenen er der arrangeret en 
overdådig buff et med øl, vin og vand - 
bagefter er der rig mulighed for at more sig.

Torsdag 14. juni får vi skibets store morgenbord inden vi 
lægger til kaj i Tallinn – Danskernes By. 

Her får vi en byrundtur, hvor vi skal se nogle 
af seværdighederne i den gamle bydel, der er 

på Unescos liste over verdens naturarv.
Vi skal også se den russiske Tsar Peter den Stores 
sommerresidens og besøge stedet, hvor dannebrog 

faldt ned fra himlen den 15. juni 1219.
Der bliver også lidt tid på egen hånd, 

eksempelvis til et besøg i strøggaderne i Tallinn.
Kl. 17,00 sejler vi mod Stockholm.

Om aftenen er der igen kæmpebuff et ombord på Silja Line.
Fredag 15. juni skal vi nyde indsejlingen til Stockholm, 
en fl ere timer lang tur ind gennem skærgården, inden 
vi kl. 9.30 atter lægger til kaj i Stockholm og bussen 

kører mod Kalmar, hvor vi ser det store slot, hvor 
Dronning Margrethe I i 1397 indgik Kalmarunionen mellem 

Danmark, Norge og Sverige. Vi overnatter i Kalmar.
Lørdag den 16. juni kører vi videre mod Karlskrona 
og Kristianstad og fortsætter over Lund til Sjælland 

og vi er tilbage i Gråsten sidst på dagen.
Prisen for turen er 4295,- kr. pr. person i 

dobbeltværelse – enkeltværelsestillæg 300,- kr.
Tillæg for udvendig kahyt 120,- kr. pr. person

Prisen inkluderer:
5 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på Silja Line ś færger 

(samme kahyt hver vej)
3 x Middage

2 x Buff et m/øl, vin og vand på Silja Line
Egen bus under hele turen

Alle udfl ugter
Rejselederbistand

Beløbet bedes indsat på
regnr. 5953 konto 0008044120

Tilmelding til Gråsten Avis
tlf. 21 16 0683

Guds ord i det fri

Felsted, Kliplev, Varnæs og Ensted sogne holdt traditionen tro fælles gudstjeneste under åben 
himmel ved Søgård Sø, hvor organist Kirsten Dahlgaard, trompetist Henrik Rønnov, kirke-
sanger Vibeke Andresen og Kliplev Spejderne medvirkede sammen med sognepræsterne.
 Foto Jimmy Christensen

Fine præstationer i 
løbeklub
Af Gunnar Hattesen

To løbere i Gråsten 
Løbe klub har lavet 
toppræstationer.

Det drejer sig om 
66-årige Orla Støvring, 
som forleden debuterede 
til Copenhagen Maraton, 
hvor han gennemførte i 
tiden 5.03.00 time.

Derudover gennemførte 
20-årige Anders Nielsen 
Kristi Himmelfartsdag et 

100 km løb på lidt over 12 
timer.

Formand for Gråsten Løb 
& Motion, Allan Dahl 
Hansen, glæder sig over de 
to fine resultater.

- Der er så mange tilbud 
i vores dejlige by, og der er 
endelig kommet fokus på 
motion og sundhed, noter-
er Allan Dahl Hansen. 

Bryllup
På København Rådhus vies 
lørdag den 2. juni Tina 
Jensen, datter af Pia og 
Gorm Jensen, Vonsild, til 
Søren Bille Kristoffersen, 
søn af Kirsten og Erik 
Kristoffersen, Trappen ved 
Gråsten. 

http://www.1747.dk
http://www.1747.dk
http://www.1747.dk
http://www.alnorkro.dk
mailto:alnor.kro@get2net.dk
mailto:info@kvaers-kro.dk
http://www.kvaers-kro.dk
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Et godt boligsalg begynder med et godt mæglervalg!

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Fantastisk beliggenhed Ejerlejlighed

Gråsten
Kystvej 61

Sagsnr. 486  

Fantastisk udsigt til vandet,
minimal vedligeholdelse, stilrent
hjem og hyggelige udeareal er kun
nogle af de ting du får med denne
ejerlejlighed. Her går både ude og
indemiljøet op i en højere enhed.

1.980.000Pris:
100.000Udb.:

10.581Brt.:
9.183Nt.:

94 1/2 st./2 2003

PANORAMAUDSIGTEN

NYHED

Yderst attraktiv andelsbolig Andelsbolig

Gråsten
Dyrkobbelgård Allé 19

Sagsnr. 474  

Nu har du muligheden for, at købe
en af de meget attraktive
andelsboliger i Gråsten. Boligen
fremstår vedligeholdelsesnem,
hvor kvaliteten af byggeriet og en
fortræffelig beliggenhed går op i
en højere enhed. 

374.000Pris:
374.000Udb.:

4.995Brt.:
4.995Nt.:

100 1/1 1 2004

NYHED

Dejlig villa med stor have 1- familieshus

Holbøl
Møllevej 10

Sagsnr. 482  

Dejlig villa der udvendigt fremstår
stilrent med sort glaseret teglsten,
hvid pudset facade og stor have
med terrasse/gårdhave. Indvendigt
har du charmen og hyggen med
delvis gl. trægulve og hvide lofter.

995.000Pris:
50.000Udb.:

7.374Brt.:
6.021Nt.:

142 990 1/3 2 1949

NYHED

Et spændende hus i dejligt kvarter 1- familieshus

Gråsten
Vibevej 11

Sagsnr. 470  

Søger du et hus i et attraktivt og
roligt villakvarter, som ikke ligner
alle de andre? Her får du et
parcelhus med en god
beliggenhed, et hus der er opført i
en spændende stil med skrå, store
vinduer, sort træ og gasbeton.

950.000Pris:
50.000Udb.:

5.743Brt.:
5.421Nt.:

168 732 1/4 1 1965

Lækker ejerlejlighed Ejerlejlighed

Sønderborg
Vingården 1

Sagsnr. 466  

I hjertet af Sønderborg finder du
Vingården, som er en historisk
bygning og hvor denne 
charmerende ejerlejligheder
sælges. Lejligheden fremstår i
rigtig god stand.

1.450.000Pris:
75.000Udb.:

9.079Brt.:
8.152Nt.:

96 1/2 2/4 1878

Skønne boliger ved havnen Ejerlejlighed

Gråsten
Østersøvej 6

Sagsnr. 382  

Der er stadig chance for, at få
fingerne i en af disse attraktive
ferieboliger/ejerlejligheder. Med en
beliggenhed direkte ved vand,
skov og med gåafstand til centrum
og indkøb. Fremstår med en smart
og moderne indretning.

1.180.000Pris:
60.000Udb.:

7.424Brt.:
6.895Nt.:

95 1/2 st./3 2007

FÅ
TILBAGE

Villa med udsigt til fjorden 1- familieshus

Rinkenæs
Fjordvejen 139

Sagsnr. 194  

Imellem Rinkenæs og Kollund
sælges dette rødstenshus. Huset er
beliggende med en smuk udsigt til
Flensborg Fjord. Huset fremstår i
meget pæn stand med nyt køkken,
renoveret stue, ny el-tavle, olietank
m.m.

1.095.000Pris:
55.000Udb.:

6.191Brt.:
5.404Nt.:

111/64 757 2/2 2 1946

Sommerhus med god beliggenhed Fritidshus

Egernsund
Teglbakken 22

Sagsnr. 314  

Pænt lille sommerhus med en
dejlig beliggenhed i attraktivt
sommerhusområde ved Flensborg
Fjord. Her får du et sommerhus
hvor du kan glemme hverdagen og
rigtig kan slappe af med familien. 

690.000Pris:
35.000Udb.:

4.346Brt.:
3.949Nt.:

51 803 1/2 1 1977

NY PRIS

Fantastisk udsigt til Flensborg Fjord 1- familieshus

Alnor
Sundkobbel 42

Sagsnr. 229  

Hvem vil ikke gerne vågne op til
sådan en udsigt? Nu har du
muligheden for at få de perfekte
rammer om hele familien, med en
dejlig beliggenhed i Alnor og
panorama-udsigt til vandet? 

1.995.000Pris:
100.000Udb.:

11.024Brt.:
9.398Nt.:

203 734 2/4 2 1973

Attraktiv andelsbolig Andelsbolig

Sønderborg
Langballe 57

Sagsnr. 469  

Her får du virkelig en velholdt og
stilfuld andelsbolig, hvor der er
lagt vægt på en veludnyttet
indretning og minimal
vedligeholdelse. Boligen er
beliggende i et nyere boligkvarter.

395.000Pris:
395.000Udb.:

4.700Brt.:
4.700Nt.:

106 1/3 1 2008

mailto:6300@estate.dk
http://www.estate.dk
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BovAvisTak fordi du 
handler lokalt

Am Oxer 17a · 24955 Harrislee · Tlf. +49 461 50 90 690
Forhandler aF dethleFFs - sunlight - Bürstner - tec -  lMc

campingbutik i Harrislee
bare 1 km fra grænsen  Vi taler dansk

- salg af 
campingvogne 
& autocamper 

- eget værksted 
med billige 
originale 

reservedele

- Vi tilbyder gastest,  
reparationer og 

montering af diverse 
anlæg m.m.

www.skandic-webshop.com

Stjerneskud  

52,-  kr 

Softice

Slushice

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

Søglimt 28
6340 Kruså

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

            HUSK!

							Du	kan		

			trække	udgifterne		

til	rengøring	fra	i	2012!

Kruså		
Rengøringsservice

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

7,90€

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

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvis

Forskellige sorter 
træflis til haven 

150,- kr./ pr trailer.

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

Holbøl byfest  2012Kig forbi

Af Gunnar Hattesen

Hver tirsdag aften 
samles motorcykel 
entusiaster i Sønder-
hav. Som perler på 
en snor kommer de 
brummende ind på 
P-pladsen ved Annies 
Kiosk.
De blå, sorte, røde og 
forkromede Hondaer, 
Kawasakier, Suzukier og 
Harley Davidsen mo-
torcykler lines op på en lang 
række, inden ejermændene 
giver sig til kende og tager 
full-face hjelmene af.
Der bliver snakket, spist 
pølser, hygget og grint og 
gået rundt for at beundret de 
parkerede motorcykler.  

De sidste motorcykler kører 
først ved 23-tiden efter en 
skøn aften ved Flensborg 
Fjord.

Foto Fuzzy Mikmak

1.000 til motorcykel-træf i Sønderhav

Solen skinner, lærken slår 
sine triller og 1.000 motor-
cykler holder tirsdag aften 
ved Annies Kiosk i Sønder-
hav.

http://www.skandic-webshop.com
http://www.krusaaren.dk
mailto:r-r-g@online.de
http://www.kliplevnatursten.dk
http://www.LBbilsyn.dk
mailto:LB@LBbilsyn.dk
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Gudstjenester
Bov Kirke d. 3. juni 9:30 - 10:45 Lundqvist (1)

Holbøl Kirke d. 3. juni 10:00 - 11:15 Christensen
Kollund Kirke d. 3. juni 11:00 - 12:15 Lundqvist

BovAvis
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

Telefon 60 80 31 64 

Fotograf
Fuzzy Mikmak

Telefon 60 80 31 62

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

Af Gunnar Hattesen

Kollund Kirke danner 
onsdag d. 30. maj kl. 
19.30 rammen om en 
koncert for orgel og 
waldhorn.
Det er et par lokale kunstnere, 
der optræder.

- Vi er meget glade for at 
kunne præsentere et par 
dygtige musikere i Kollund 
Kirke, siger organist Anne 
Marie Henriksen. 
Det er organist ved Holbøl 
kirke, Hanne Hokkerup, og 
hornist i Sønderjyllands Sym-
foniorkester, Nicolai Apostol, 
der optræder.

Programmet begynder med et 
par ældre værker af  Telemann 
og Stradella. Dernæst kom-
mer der nogle værker fra ro-
mantikken - Mendelssohn, 
Shumann og Elgar. 
Koncerten rundes af med en 
Rondo af Mozart.
Udover Waldhornet har 
Nicolai Apostol fået et nyt 

"gammelt" instrument, nem-
lig en såkaldt Wagnertuba, 
som han også spiller på.

Kirkekoncert i Kollund Kirke

Det var dejligt vejr, da de to 
sogne, Bov Sogn og Holbøl 
Sogn, 2. pinsedag inviterede 
til pinsegudstjenestei det 
fri ved spejderhytten ved 

Frøslevlejren.Omkring 70 
mennesker kiggede forbi og 
nød højmessen.Foto Fuzzy 
Mikmak 

Pinsegudstjeneste 
i det fri

Omkring 100 mennesker 
mødte op på Lyren i Bov for 
at deltage i Padborg Sangkors 
70 års jubilæumsfest.

Anni Mikmak

Sangkor fejrede 
70 års jubilæum

mailto:gh@bovavis.dk
mailto:sg@bovavis.dk
mailto:lhy@bovavis.dk
mailto:redaktion@bovavis.dk
http://www.bt-advokat.dk
mailto:padborg@bt-advokat.dk
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 Torvegade 11 • 6330 Padborg • Tlf.: 74 67 28 27
www.bibbe.dk

Åbent: Man-fre 9.30-17.30 • Lørdag 9.30-13.00

SOMMER NYHEDER
Vi har et udvalg i særklasse

•Kvalitetsrådgivning
•Spændende nyheder
•Hyggelig atmosfære

Tunika
Som foto

799,-

Stort udvalg i f.eks.:

Flot udvalg i jakker

KÆMPE UDVALG
NY 

SOMMERKOLLEKTION

Af Gunnar Hattesen

Navn: Camilla Byriel Braun
Alder: 17 år
Erhverv: Studerende
Bopæl: Padborg

Hvad ville du gøre om, hvis du 
fik chancen?
Jeg ville ønske, jeg havde været 
mere flittig i folkeskolen. Jeg 
gik først i Frøslev-Padborg 
Skole, hvor jeg var lidt doven, 
men siden var jeg 2 år på 
Sundeved Ungdomsskole. 
Det er de bedste 2 år af mit 
liv. 
 

Nævn en person, der har 
ændret dit liv
Det er min mor, der altid 
er der for mig. Hun er min 
bedste støtte. Jeg har aldrig 
set meget til min far. Han 
bor i Haderslev. Han fik en 
ny kone, som ikke accepterer 
mig. Så min far har jeg 
desværre ikke set så meget til.

Hvad har været din bedste 
ferie?
Det var en uges ferie for 2 år 
siden i Tyrkiet sammen med 
en veninde. Vi havde det 
skide sjovt.    

Hvilken kendt person ville du 
helst spise en god middag 
sammen med?
Det skulle være med sangeren 
Liam O’Connor. Han er pisse 
lækker og laver noget godt 
musik, som jeg lytter meget 
til

Hvad laver du om 10 år?
Da er jeg politibetjent i 
Aarhus. Jeg vil gerne have et 
job, hvor der er fart på, og 
hvor der sker noget nyt hele 
tiden. 

Fem skarpe til 
Camilla Byriel Braun

Studerende Camilla Byriel Braun                                                       Foto Fuzzy Mikmak 

Hundredvis af mennesker 
stod ved vejsiden i Sønderhav 
pinselørdag for at nyde 
synet af de hundredvis af 
veteranbiler, som deltog i 
Oldtimerløbet fra Gråsten til 
Flensborg og retur.
Det var den 22. udgave 
af Oldtimerløbet, som er 
arrangeret af Lions Club. I 
tidens løb har arrangementet 
vokset sig større og større med 
deltagere fra hele Danmark, 
de skandinaviske lande, 
Tyskland og Polen.

Foto Anni Mikmak

Nostalgi i Sønderhav

Af Søren Gülck

Vandrehistorier kan 
være fascinerende, 
men dårlige og usande 
vandrehistorier kan 
være katastrofale, når 
virksomheder bliver ofre 
for sådanne historier.
Kromand Finn Jørgensen, 
der har drevet Holbøl Land-
bohjem siden 1998, er blevet 
offer for to af disse historier.
Den nok værste af slagsen er, 
at vi er ved at lukke Land-
bohjemmet. Det kan jeg på 

det kraftigste afkræfte. Vi har 
ordre på fester helt frem til 
2017, så kunderne kan være 
helt rolige. Vi skal nok fortsat 
levere varen, som vi for øvrigt 
altid har gjort, siger Finn 
Jørgensen.
Kundekonceptet hos Holbøl 
Landbohjem er, at der altid 
skal være mad nok.
- Det koncept vil vi gerne 
holde fast i. Det er vi glade for 
at kunne leve op til. Ærgerlig 
er det, når vi hører, at vi skulle 
være kørt med maden igen, 
fordi der var bestilt til færre 
kuverter end der reelt var til 
stede. Dette er en opdigtet 

løgn, som kun er sagt for at 
sætte os i et dårligt lys.
Vi lægger ikke skjul på, at 
bestiller kunderne bevist 
færre kuverter, så falder vores 
koncept fra hinanden, siger 
Finn Jørgensen, som ikke vil 
have siddende, at der er for 
lidt mad.
- Hvis det ske, så har kunden 
bevist bestilt til for få gæster, 
fastslår Finn Jørgensen.

Vandrehistorier 
som koster

http://www.bibbe.dk
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o Tillykke uden foto max. 25 ord................................60 kr.
o Tillykke med foto max. 25 ord...............................100 kr.
    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

Skriv teksten i blokbogSTaver på nedenstående linier:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

Skal være os i hænde senest fredag kl. 18.00 før indrykningen.
kuponen kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller 
afleveres hos Frk. Himmelblå, Nørregade 13, 6330 Padborg

Tillykke
OPSlagStaVleN

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

Klokkeblomsten

- brudebuketter
- borddekorationer
- kirkegårdspynt
- bårebuketter
- kranse

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

Blomster, brugskunst og chokolade
Græske Specialiteter

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

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

Vi har extra ryge lokale

Med stor frisk 

salatbar til 

begge buffeter

Skarpe priser!
Tømrer-, Snedker-
og Glarmesterarbejde

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

STUDIO I KRUSÅ
Studio 30 m2 udlejes pr. 1. juli 2012.

Flot studio med tekøkken, komfur, emhætte og køl/frys, 
lille badeværelse,fælles kælder med vaske- 

og tørremulighed.
Centralt beliggende i Kruså nær busstation og 

indkøbsmuligheder.
Leje 2250,- kr + a conto varme 400,- kr

Depositum 6000,- kr.

Tlf. 61 68 89 73

BESØG PÅ JULEMÆRKEHJEMMET 
tirsdag den 19. juni kl. 19.00

Som tak for at Holbøl har opsat en mindesten for 
Julemærkets stifter, Einar Holbøll, er alle inviteret til 
at kigge indenfor på Julemærkehjemmet i Kollund. 

Efter rundvisningen er der kaffe.
Pris 50 kroner.

Tilmelding til Frederik Schmidt tlf. 74 60 85 11 
eller 61 54 54 17.

Pinsemorgen
248 morgenfriske gæster  

fik plads ved »pinsebordet«
Hvis ikke før, ses vi  
pinsemorgen 2013

God sommer!
 Holbøl Landbohjem · Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså 

Tlf. 74 60 81 83 · www.landbohjem.dk

Blå Mandag Jazzband
Lø 09.06.12 • 17:15 • Egernførde
IF sportspladsen, H.C. Andersen-Weg 3

Jordans Drive

Sø 10.06.12 • 16:45 • Flensborg
DGF-pladsen, Waldstr. 47

Martin Schack Jazzband 
Support: Warm Tape

Sø 10.06.12 • 17:00 • Husum
Husum Danske Skole, Klaus-Groth Str. 45

Dissing Dissing Las & Dissing

Sø 10.06.12 • 17:00 • Slesvig
SIF-pladsen, Husumer Str. 72 

www.syfo.de

gratis entré for alle

Familiekoncert med
Sigurd & Symfoniorkestret

To 14.06.12 • 19:00 • Flensborg

Entré for voksne (18 +): 6 euro + gebyr
Børn og unge har gratis adgang

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

A
R

R
A

N
G

E
M

E
N

T
E

R
 I

 S
Y

D
S

L
E

S
V

IG
 •

 J
U

N
I 

2
0

1
2

Bliv abonnent! 

Teater
Koncerter
i Sydslesvig 2012/2013

Out now!
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Søglimt 28
6340 Kruså

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

Salg af  
professionelle  

rengøringsmidler og rekvisitter

- også til private!

Kruså  
Rengøring Center

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

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

støvsugere
•	 Vandsugere

Traditionen tro invi-terer 
Bov Sogns Ringrider-
forening atter i år til 
børnehave og dagpleje 
ringriderfest torsdag 

d. 14. juni kl. 10.00 – 
12.00.
Gøgler-Anton kommer og 
underholder Fra kl. 10.00 til 
ca. 10.30. Inviteret er Vester-

gøgler til børneformiddag
markens Børnehus, Bov 
Kom-munes Dagpleje 
Svalen, Ådalen, Børnehuset 
Kollund, Bov Legestue,
Søndermose Børnehave, 
Skovbrynets Børnehave,
Kornblomsten, Kruså Børne-
have,Kløveren og Deutsche 
Kindergarten, Padborg.

Truckcenter A/S i Padborg har 
sat en hjertestarter op. Den 
er tilmeldt www.hjertestarter.
dk, så den bliver en del af det 

samlede arsenal af tilgængelige 
hjertestartere i Padborg.

Hjertestarter

http://www.graasten-avis.dk
http://www.essen-in-flensburg.dk
mailto:pms@p-ma.dk
http://www.landbohjem.dk
http://www.syfo.de
http://www.ssf-billetten.de
http://www.ssf-billetten.de
http://www.ssf-billetten.de
http://www.ssf-billetten.de
http://www.krusaaren.dk
http://www.hjertestarter
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• Fleggaard

• Fleggaard

•

Wassersleben

Kruså �

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

Gode parkerings muligheder
www.panorama-wassersleben.de

Lokale traditionelle retter Restaurant på første sal og Bistro i stueplan

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

dem til os, vi står gerne til deres rådighed.

NYD VORES FLOTTE UDSIGT MED 
DINE GÆSTER

HOLD D
IN

 FEST H
OS O

S,

OP TIL 65 P
ERS.

RIN
G O

G H
ØR EFTER P

RIS
.

Vaffelis 

€1,50

Kaffe og kage 

€4,50

GRILLAFTEN
Lørdag den 9. juni fra kl. 15.00 og de følgende 

lørdage i juni, juli og august
Lækker helstegt pattegris, som serveres med 

slagterens traditionelle bowlerhat

€13.50

Fredag den 1. juni, 
lørdag den 2. juni og 
søndag den 3. juni

Kæmpe rejer med salat og tzaziki 

med brød

€10.50

RING VENLIGST FOR BORDBESTILLING JUNI TILBUD

Kirsten Petersen, Padborg
- Det gør jeg ved at tage 
ud til vore heste i Padborg 
Rideklub. Både min datter 
og mand rider. Det at være 
sammen med hestene er ren 
afslapning. Jeg slapper af ved 
at strile dem og gøre dem klar 
til ridning.

Rikke Hansen, Bov
- Det gør jeg hjemme, når 
jeg hygger mig med mine to 
unger på 4 måneder og 3 år. 
Det er dejligt at være mor. For 
tiden er jeg på barsel, og jeg 
nyder det og slapper af. Jeg 
skal på arbejde igen 1. januar. 
Jeg slapper i det hele taget af 
sammen med familien.

Stig Jensen, Smedeby
- Jeg har en sygdom som 
gør, at jeg er meget hjemme. 
Vi har en stor have, og jeg 
kan godt lide at sidde ude i 
den. Se på blomsterne, høre 
fuglenes sang. I vinter havde 
vi gæst af en rød ræv, som jeg 
slappede af ved at betragte.

Suzanna Delfs, Padborg
- Jeg slapper af ude i haven, 
hvis vejret er til det eller ved 
at læse en god bog på sofaen. 
For tiden er jeg ved at læse 
en rigtig spændende bog om 
Natascha, der var sanger, og 
som døde i et biluheld på 
Jamaica i 2007.

Annette Diedrichsen, Smedeby
- Når jeg ligger og nyder solen 
ude i haven eller når jeg har 
mine to børn og hunden 
omkring mig. Børnene er 3 
og 5 år, og vi leger i sandkasse. 
Vi hygger os også med at 
cykle og hoppe i trampolin.

Hanne Nissen, Bov
- Jeg læser mange bøger. 
Mest krimier. Når jeg rigtig 
skal slappe af, læser jeg 
Hulebjørnens Klan. Jeg 
læser en bog om ugen, men 
jeg slapper også af ved at 
gå lange ture i skovene og i 
tunneldalen.    

Hvordan slapper du af? Af Gunnar Hattesen
Foto Fuzzy Mikmak

Bov IF senior damer - 
som spiller i 3.division og 
Jyllandsserie - starter den nye 
sæson torsdag den 31 maj, 
hvor der er opstartsmøde kl. 

18.30 og efterfølgende træ-
ning fra 19.30-21.00.
På mødet vil 1.holds træner 
Christian Michaelsen frem-
lægge planer og visioner for 
den kommende sæson samt 

præsentere teamet omkring 
senior dame holdene i Bov 
IF sæson 12/13.
Der vil være sommertræning 
hver tirsdag og torsdag kl. 
19.00 - 21.00 i juni måned

- Vi ser frem til at se både 
gamle som nye spillere denne 
aften, fortæller formand for 
Bov IF Håndbold Tom Ot-
zen.

Hvis man har lyst til at 
spille håndbold på højeste 
niveau, men er forhindret i at 
deltage den 31. maj eller har 
spørgsmål til den kommende 
sæson kan træner Christian 

Michaelsen kontaktes på Tlf 
20 56 29 51.

Opstart for Bov IF senior damer

http://www.panorama-wassersleben.de
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Vi ønsker Holbøl 
en god byfest

Holbøl byfest  2012Kig forbi














Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
Tlf. 74 60 81 86/24 29 06 31

uwe@uwes-have.dk · www.uwes-have.dk
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g 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

Vi ønsker Holbøl en godt byfest

Kloakrotten.net

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

Vi ønsker Holbøl en god byfest

Sommertid er grilltid

Lokal Brugsen Holbøl - Kelstrupvej 1 - 6340 Kruså - Tlf. 74 60 81 82
Åben alle dage fra kl. 7.30 - 18.00

Holbøl

Reception 
for Peter Hell

I anledning af vores uddeler Peter Hells 40 års jubilæum 
for sin ansættelse i Lokalbrugsen Holbøl indbyder bestyrelsen til 

reception i butikken for kunder, venner og alle der vil hilse på

torsdag den 27. august fra kl. 16.00
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Lokalbrugsen Holbøl

Holbøl
Kelstrupvej 1, 6340 Kruså Tlf. 7460 8182

Højer Ringriderpølser

8 stk.

Kun 4000

X-tra Kartoffelsalat
1 kg.

Kun 1500

Heat Beads 
Grillbriketter

10 kg.

8500

Danske Agurker

2 stk.

1000

X-tra Tomater 
spanske 

1 kg.

1000

Iceberg salat 
spanske

1 stk.

1000

Tilbudende 
gælder fra 

torsdag den 
31. maj til 
søndag den 

3. juni

Med forbeholdt for trykfejl og udsolgte varer

FERIELUKKET 
uge 31 & 32

Af Søren Gülck

Holdbi Kro inviterer 
fredag d. 8. juni på en 
eksklusiv vinsmagning.
Der er tale om vin fra skat-
kamret, som rummer nogle 
af Italiens bedste vine.
På listen over vine der skal 
smages denne aften står:    

Brunello di Montalcino – 
Casa Ponte  - Toscana 2005                       
Chianti Classico Riserva La 
Forra – Folonari – Toscana 
2007             
Baia al Vento Bolgheri – 
Folonari - Toscana 2008                            
Barbera d´Alba Carati – Paolo 
Scavino – Piemonte 2007                             
Barolo Monvigliero – Paolo 
Scavino – Piemonte 2007                                  

Barbaresco Coparossa – 
Bruno Rocca – Piemonte 
2004                     
Amarone – Azienda Scriani – 
Veneto 2007                              
Montepulciano d´Abruzzo 
Villa Gemma – Gianni 
Masciarelli – Abruzzo 2004

Det er Niels Christian Lassota, 
som fører gæsterne gennem 
den forrygende italienske 

aften. Arrangementet koster 
750 kr. pr person. Efter-
følgende serveres der en 
200gr. mørbrad bøf med 
tilbehør, salatbar og 2 glas 
Brunello di Montalcino. 
Aftenen slutter med en god 
kop italiensk kaffe. 
Reservation kan ske på tlf. 74 
67 30 00 senest tirsdag den 
5. juni.

Vin fra skatkamret på 
Holdbi Kro

mailto:uwe@uwes-have.dk
http://www.uwes-have.dk
mailto:uwe@uwes-have.dk
http://www.uwes-have.dk
http://www.kloakrotten.net
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Brugskunst
Gavekurve
Mange specialiteter:
- Chokolade
- Tee/chai 
- Kaffe
- Vin 
- Øl  m.m.

Nørregade 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 20 67

RepaRation
og seRvice

af alle porttyper udføres.
Stort reservedelslager for alle portmærker.

Salg og montage af nye
porte til erhverv og privat.

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

v/Bjarne &
Marianne 
Pedersen

Dansk  Port 
service

Lions aktivitetshus Smedeby Kro

lokaleudlejning

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

www.smedebykro.dk

Af Volker Schade

Holbøl modtager søndag 
den 3. juni kl. 11.00 den 
højeste udmærkelse et 
landsbyfællesskab kan opnå, 
når byen udnævnes til 
"Blomstrende landsby".

Holbøl bliver dermed 
Sønderjyllands 1. Blomstrende 
Landsby. Der findes 9 i det 
øvrige Danmark. Minister for 
By, Bolig og Landdistrikter 
Carsten Hansen og 
Aabenraas Borgmester Tove 
Larsen vil stå for udnævnelsen.
Arrangementet finder sted på 
Holbøl Stadion.

Minister 
kommer 
til Holbøl Christobel Børnetøj i 

Padborg Torvecenter lukker 
med udgangen af juni. 
Børnetøjsbutikken er blevet 
drevet af Majbrit Hammerich 
Hansen, som drejer nøglen 
rundt, fordi hendes helbred 
ikke kan holde til de mange 
timers arbejde..

Butik 
lukker

Johnny Lassen, Sønderhavvej 
8G, Sønderhav, fylder onsdag 
den 30. maj 60 år.

60 år

BovAvis
Telefon  51 51 94 13

Af Gunnar Hattesen

Solen skinnede, flagene var 
hejst og hen ved 300 borgere 
fra Holbøl var mødt frem 

til indvielsen af den nye 
Parkeringspark Holbøl.
Formand for Holbøl Landbo-
hjem, Henry Johannsen, 
nævnte i sin velkomst, at 
30-40 borgere havde været 

300 til åbning af 
P-plads i Holbøl

med til det praktiske arbejde. 
Desuden havde Anders Nielsen 
og Henrik Schmidt stillet deres 
maskiner til rådighed.
- Arbejdet har taget syv uger, og 
der er brugt 500 arbejdstimer, 
sagde Henry Johannsen, 
som også takkede vognmand 
Henning Larsen og stenhugger 
Peter Ehlers for deres indsats.
Formand for Holbøl 
Borgerforening, Volker Schade, 
oplyste, at der er brugt 50.000 
kroner til indkøb af planter til 
den nye park.
- Når folk i Holbøl får en 
ide, bliver det til noget, sagde 
Volker Schade.
Den Sønderjyske Garde 
optrådte i aftenens løb og de 
fremmødte blev trakteret med 
gratis pølser og øl og sodavand.

Holbøl har fået en smuk 
parkeringspark, som blev 
indviet med manér.
Foto Anni Mikmak   

mailto:smedebykro@hotmail.com
http://www.smedebykro.dk
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• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

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

Norman 
Rudbeck

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

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

www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

Malerarbejde og engrossalg

www.louispoulsen.com

LC Shutters
Design: Louise Campbell

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon  74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

MAlERMEsTER

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

SteenS 
blik &

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

Mobil: 22 48 05 18

Portautomatik
•  Industriskydeporte/drejeporte 

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

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

Scan

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

MurerArbejDe
rePArATioNer
fliSeArbejDe
oM- oG TilbyGNiNGer

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

Hans emil nissen
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

Vi kan mere end du tror...

Haderslev · Vojens · Rødekro · Bylderup Bov · Kolding

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

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

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

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

• Fjernvarme
• Solvarme
• Stokerfyr
• Boligventilation
•  Blikkenslager- 

arbejde

Kückelhahn´s
Vestergades

Smede og 
VVS

er blevet  
en del af

VVS Søberg

Din sikkerhed 
for kvalitet!

Kückelhahn’s

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

• Lys og kraft
• Installationer
• Industri og landbrug

• Køl og frys
• Telefonanlæg
• EDB anlæg

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

ALC mALeren ApS
alt i malerarbejde

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

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

TiLbuD 

GivEs
rinG oG 

aFTal 

nærmere

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

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS

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

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

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS 

hAr pr. 1.1.2012 
ovErtagEt
Fårhus Tømrer og snedker

Tlf. 74 67 66 84

naturpleje A
p

S

6330 Padborg

www.naturpleje.com

Tlf. 74 67 51  79/40 56 51 78

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

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

arbejder kan der søges fradrag via selvangivelsen.

Auto-værksted
v/Johannes Bøgh, mekanikermester

Service eftersyn, synsarbejde, 
rust og motor reparationer 

- godt og gunstigt.

Alle bilmærker repareres.

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

tlf. 20 64 80 54

NYt-NYt
Nu ogSå perfekt 

bilpleje

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

  

PH 5
Før: 4.195,-

Nu kr. 3.195,-
inkl. lyskilde

www.louispoulsen.com

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.

-

3.195,-

Spar en tusse!

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

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

BovAvis

BC
vinduespolering

Kommer 
i Padborg, 

Tinglev 
og Gråsten

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

+ moms
Firmaer efter aftale

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

Alle former for fest fotografering.

Hjemmeside www.fm-foto.dk

Ring og hør nærmere.
Tlf. 60 80 31 63

Fotografering
til hverdag og fest, 
vores priser er bedst.

http://www.penselengros.dk
http://www.krusaa-el.dk
mailto:info@krusaa-el.dk
http://www.louispoulsen.com
mailto:info@bindzus-el.dk
http://www.bindzus-el.dk
http://www.scan-agentur.dk
http://www.hmgs.dk
mailto:alc.jbc@mail.tele.dk
http://www.alc-toemrer.dk
mailto:vvs@soeberg.dk
http://www.soeberg.dk
mailto:Jan@hjas.dk
http://www.comfort.dk
mailto:philipp@alc-maler.dk
http://www.alc-maler.dk
http://www.naturpleje.com
mailto:johs.r.b@mail.dk
http://www.elis.dk
http://www.louispoulsen.com
mailto:SeMu@mail.tele.dk
http://www.fm-foto.dk

