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Peder Damgaard
stopper som
forstander
Af Gunnar Hattesen

Den 55-årige forstander for Gråsten
Landbrugsskole, Peder
Damgaard, meddelte mandag aften på
generalforsamlingen
i Gråsten Landbrugs
skole, at han har valgt
at opsige sin stilling pr.
1. november 2012.
Skolens formand Mads
Thuesen, Anslet, udtrykker
såvel beklagelse som forståelse for Peder Damgaards
beslutning. Bestyrelsen går
nu i gang med at finde en
afløser på forstanderposten.

En afløser, som kun bliver
den 6. forstander siden
skolens start i 1924.
Skolen er inde i en meget
stabil periode med et højt
elevtal, en dygtig medarbejderkreds, godt udbygget
og vedligeholdt samt med
en solid økonomi, så på den
baggrund håber bestyrelsen, at have en afløser klar
til 1. november som erstatning for Peder Damgaard,
siger Mads Thuesen.
Til november er det 30 år
siden, at Peder Damgaard
startede som lærer på
landbrugsskolen. Det var
han i 3 år. Efter er periode
på 7 år som konsulent,

Nye danske kartofler
Friske danske jordbær
Sæsonens grøntsager
Frisk leveret alle ugens dage
fra Kroghs Grønt, Bylderup Bov

Statoil Gråsten • Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

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

kom han tilbage til skolen
som forstander i 1992.
Det er således 20 år siden,
at familien flyttede ind i
forstanderboligen.
Peder Damgaard flytter
fra skolen, men ønsker
sammen med sin familie at
blive boende i Gråsten området. 1. november skal han
tiltræde en ny stilling. 

Forstander Peder Damgaard
har valgt at opsige sin stilling
som forstander på Gråsten
Landbrugsskole for at søge
nye udfordringer i det
private erhvervsliv.


Foto Søren Gülck

Salon Hårtotten
holder

Ferielukket i uge 26
Fra den 25. juni til og
med den 2. juli.
Mange sommerhilsner fra
Susanne, Trine, Tenna og Bente

Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

fra klokken
Torsdag den 14. juni 13.00-21.00

÷20%
Kun denne dag

på den flotte sommerkollektion
fra det kendte hollandske
modefirma Euretco

OBS. I juni og juli holder
butikken lukket alle lørdage

Ulsnæs Centret . 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 21 11

Malenes4kids.dk | Østergade 4, Felsted | 6200 Aabenraa

Jordbær til salg

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

Friskplukkede
velsmagende
jordbær fra
egne marker

MULIG

HED
se dagsprisen på
FOR
www.kraemmeraage.dk
SELV PLUK
Åbent dagligt
08.00 – 20.00
Kræmmer Aage • Fiskbækvej 43 6300 Gråsten • Tlf. 3053 1422

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
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Modebriller

www.optik-hallmann.dk

Køb 1

Solskinspriser!

...få 2

*

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Fodpleje

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

· glidende overgang
· super antirefleks
· hærdning fra DKK

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

Ribe/Høm
Sønderborg
Tlf. 75441544 Tlf. 74422300

Vejle
Vojens
Tlf. 75720512 Tlf. 74541550

Vandt tegnekonkurrence

KLINIK

ANNA-MONA

6-årige Luna Sørensen er
dygtig til at tegne. Forleden
vandt hun Sydbanks
tegnekonkurrence i forbindelse med årets familiedag.
Præmien bestod i en familiepakke med 76 forskellige
is.

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Fysioterapi
Massage

Saengjan

Her ses hun med sin mor,
Vivi, og Dorthe Th. Kjær fra
Sydbank i Gråsten.


Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

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

Foto Fuzzy Mikmak

Så er du
i de beds
t
hænder! e

Kiropraktik

Åbningstider:

799.1500.-

eller

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

Enkeltstyrke med antireflex
og hærdning fra DKK

Fysiurgisk massør
Per Møller
Massør:
Anto Piljic
Fysioterapeut
Lasse Rumley
Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

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

www.kiro-kongevej.dk

HOS FLÜGGER FARVER I GRÅSTEN
er malerarbejde intet problem

Vores nye
medarbejder
Bente Boytang

5 ltr. Classic transparent
træbeskyttelse og
grunder i 5 farver

5 liter vandig heldækkende
træbeskyttelse i 5 farver

KUN

KUN

39900

59900
SPAR KR. 126,-

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

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

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

Følg os på Facebook

Ansvarshavende
redaktør

Fotograf

Grafisk
tilrettelæggelse

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

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

redaktion@graastenavis.dk

avisgra@gmail.com

jimmy@pr-foto.dk

graasten-avis@graphos.dk

Redaktionel
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

Kylling brystfilet

Pakke med
1800 gram

pakke med
900 gram

STORKØB

KUN
4- 8 %

Kun

69

00

Kun

5

45

Begrænset parti på 300 bakker

Dagfriske Jordbær

Danske
agurker

Kun

Gråsten

fra Stevninggård

00

00
Små Samsø
kartofler
i bakke

Kun

DAGSPRIS

Heat Beat
Briketter

10

00

DELIKATESSEN TILBYDER

Galia melon

Højbelagt
smørrebrød
10 stk
Kun

79 10 160
10 kg

95

1 stk

00

00
Kun mod
forudbestilling 73652609

HUSK FASTE LAVE PRISER PÅ BLEER HVER DAG

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00
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Sirenerne sang for Bent
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Bent Hylsebeck blev hyldet af venner og kollegaer.
Af Søren Gülck
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Bent Hylsebeck, der
officielt stopper som beredskabschef 1. juli, holdt
forleden afskedsreception

Narko

Nygade 9 · Gråsten · Telefon 7465 0670 · www.salon-sanne.dk

To mænd fra Gråsten fik
forleden besøg af politiet,
som bankede på hos de
to fyre på henholdsvis 32
år og 25 år. Politiet fandt

Foto Søren Gülck

efter 15 års tjeneste på
Sønderborg Brandstation.
Forud for receptionen
tog kollegaerne i den grad
fusen på Bent Hylsebeck
ved at overraske ham på

sin bopæl i Gråsten. Med
horn og lygter og boblende
champagne fik han en hilsen fra kammerater og kollegaer, som tak for mange
gode år. 

et mindre parti hash hos
den 25-årige mand på
Nalmadebrovej. Han kan se
frem til et retsligt efterspil.
Hos den 32-årige mand
på Konkel fandt politiet en
mindre mængde amfetamin

og hash. Også han kan se
frem til et retsligt efterspil.
Det var i forbindelse med
efterforskningen af indbrud
at Politiet fandt narkoen. 

Der er så meget mænd ikke forstår...
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Indledende runde
tilbud

Kvartfinale
tilbud

Semifinale
tilbud

Finale
tilbud

fra fredag den 8. juni
til og med mandag
den 19. juni:
Klassisk
ansigts
ansigtsbehandling
inkl. en lækker serum
til hende, 50 minutter
pris kun kr. 450,eller
Original Tyrkisk
Hamam
pris kun kr. 550,-

fra tirsdag den 19.
juni til og med
mandag den 25. juni:
Thai massage
60 minutter
pris kun kr. 450,-

fra tirsdag den 26. til
og med den 30. juni:
Manicure eller
pedicure
pris kun kr. 345,inkl. en lækker
creme.

Gælder kun den 1. juli:
Body Scrub
m/ massage
50 minutter
1/2 pris kr. 225,-

Fiskenæsvej 2 - Gråsten - tlf. 73 65 00 33 - mail@marinafiskenaes.dk - www.marinafiskenaes.dk
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Hilfiger
Skjorte

699,-

High
Summer
Hilfiger
Polo

Hilfiger
Polo

Hilfiger
T-shirt

Hilfiger
Shorts

699,-

299,-

699,-

799,-

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 - 6300 Gråsten - Tel.: 74 65 09 86 - www.mr.dk
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Egnsspil om Kuglestøberen
Af Gunnar Hattesen

Egnsspil om ”Kugle
støberen” er under
kyndig ledelse af instruktør Kim Asmussen
ved at tage form.
40 børn og voksne
arbejder på højtryk for
og bag scenen med at
gøre årets sommerspil
klar til premieren
fredag den 22. juni.
Det lille Teater, Gråsten
opsætter en dramatiseret udgave af sagnet
Kuglestøberen, som er
skrevet af Bente Løwe
Christensen, Rendbjerg,
på baggrund af et sagn fra
1400 tallet. Sagnet blev
første gang beskrevet af
Frederich Fischer i 1861.
Sagnet fortæller, at der har

boet en heks ved Søgård
Sø, at grev Ahlefeldt på
Søgård Slot havde besøg af
”ham hvis navn ikke må
nævnes”, ham med et rødt
ar i panden og at der er
støbt fortryllede lykkekugler på en høj i nærheden af
Kliplev. Ligeledes skulle der
bruges dødningehoveder
hentet på det nærliggende
rettersted. Desuden skulle
et kostbart smykke fra

paven i Rom reddede en
smuk ung pige fra døden
under et opgør på Søgård
Slot?
Det er to af teaterets
egne dramatiker - Dorthe
Fjeldgaard og Sten V. Kruse
- som har dramatiseret
stykket. Det er de samme

to, som i 2009 stod bag den
meget roste dramatisering
af ”Den onde Herremand
på Ladegård.”
Instruktør er Kim
Asmussen, der bliver stillet
til rådighed af Sønder
jydsk Forsøcsscene. Kim
Asmussen er valgt på

grund af hans store succes
som instruktør af stykket
”Den onde herremand på
Ladegård”.
”Kuglestøberen” har premiere fredag den 22. juni
kl. 19,30 og spilles efterfølgende søndag den 24. juni
kl. 15,00 og kl. 19,30 samt
tirsdag den 26. juni, onsdag
den 27. juni og torsdag den

28. juni kl. 19,30 på Det
lille Teaters udendørsscene i
Ladegårdskov.
Billetter koster 80 kr.
for voksne og 40 kr. for
børn og kan bestilles på
tlf. 7465 3767 (bedst efter
16,00) eller på www. lilleteater.dk. Der er også
muligt at købe billetter ved
indgangen. 

Der øves på højtryk på
egnspillet Kuglestøberen
i Ladegårdskov.

Foto Jimmy Christensen

Flot kunst i Kværs
For 9. gang var der
kunstudstilling i Kværs,
og sædvanen tro var det
Kværshallen, som lagde
rum til udstillingen, der
blev vist i forbindelse med
sportsfesten.
Titlen på udstillingen var
"På vandring" og blandt
udstillerne var de fire
lokale kunstnere - Conny
E. Benthin, Dorte Lenger,
Gitt B. Hansen og Christa
Conradsen. 

Ved ferniseringen holdt lektor Karin Festersen åbningstalen.

Sprit kørsel
En 28-årig mand blev torsdag aften standset i Gråsten
på en 45-knallert, som han
ikke havde kørekort til.
Politiet mistænker ham
for at have kørt med for
meget alkohol i blodet.

TILSTANDSRAPPORTER

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

Han havde heller ingen
styrthjelm på. 

Familiekoret åbnede udstillingen med sang.

Fotos Jimmy Christensen

Den sunde måde at sidde på®

Prøv stolen i dit eget hjem
Ring efter stolebussen

42 12 31 68

GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE

10 å
stelgarrasnt

i

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

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

LEJLIGHED I GRÅSTEN BY
Hyggelig lejlighed på 1 sal, 116m2 med stor terrasse.
Stor stue, stort soveværelse og mindre værelse.
Spisekøkken med plads til 2, badeværelse.
Ledig pr. 1 juli
Husleje kr. 4400,- pr måned + forbrug
Ingen husdyr.

HENVENDELSE TLF: 74651031

Casa

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

LEJLIGHED UDLEJES
I GRÅSTEN
2-vær. lejlighed på 70 m² med nyere køkken
og bad udlejes pr. 1. juli 2012.

Lejligheden ligger tæt på Gråsten Skole, Slotsøen og skoven.
Der er adgang fra lejlighed til en have. Der er
vaskemaskine og tørretumbler i vaskehus.
Det er tilladt at holde mindre og roligt kæledyr efter aftale.
Husleje incl. vand men eksl. el og varme kr. 4.200,00/md.

HENVENDELSE PÅ TELEFON 2825 8866
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DANMARKS MEST POPULÆRE
*
HØREAPPARATER TIL 0 KR.

HELT UDEN VENTELISTE
KOM TIL HØRETESTDAG 21. JUNI
Danmarks mest populære høreapparater

1:1

Pure serien er Siemens’ mest populære høreapparater
på både offentlige og private høreklinikker. AudioNova
tilbyder lige nu Pure 101 til kr. 0,- i egenbetaling*. Dvs. at
apparatet er fuldt dækket af det offentlige tilskud.
Lige nu kan du også få 50% introduktionsrabat på
Siemens’ absolutte topmodeller (Siemens Xcel). Rabatten gælder på egenbetaling efter offentlig tilskud på kr.
5.607,- pr. høreapparat.
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parater:
Venteliste på udlevering af høreap
0 uger
AudioNova Hørecenter
38 uger
Odense Sygehus
Opdateret 03.05.2012

Vejle sygehus

26 uger

Sydvestjysk Sygehus

20 uger

Opdateret 19.12.2011

Opdateret 30.05.20112

Kilde: www.venteinfo.dk pr. 30. maj

2012

G
RIsN
til tid til

og be
høretestdagen
74 650 047

*med off. tilskud på kr. 5.607 pr. høreapparat

Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 650 047 • www.audionova.dk
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SIGGI ’S ANTIK

Lægerne på Ulsnæs 4 er
Rikke Ellegaard Jensen, Per
Iversen, Tine Hermann
og Lars Bønløkke.

Foto Fuzzy Mikmak

& 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

Gavekort

Lægerne har fået ny
kompagnon

De kan indløses hos byens handlende.

Af Gunnar hattesen

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

701057 806059

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40

Lægerne Ulsnæs 4 i
Gråsten har fået en ny
kompagnon.
Efter 35 år som
praktiserende læge og

KIRKENS KORSHÆR

medindehaver har 67-årige
Merethe Benkjær trukket
sig tilbage. Hun blev i
offentligheden kendt som
Dronning Ingrids læge
under sommeropholdene på
Gråsten Slot.

DIN LOKALE
VINHANDLER
Gode vine

…Kig ind

RING 74 65 17 48

genbrugsbutik

Det er praktiserende læge
Tine Hermann, 37 år, som
er blevet ny medindehaver,
og hun bliver dermed kollega til Rikke Ellegaard
Jensen, Per Iversen og Lars
Bønløkke.

Skifte i Apos
Tom Petersen er efter eget
ønske fratrådt som adm.
direktør for murerfirmaet
APOS, Andr. Petersen &
Søn ApS i Gråsten.
Han forbliver dog i

Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92

Multiservice ALS

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10-12

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

Vi tilbyder alt indenfor:
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

Afhentning og udbringning efter aftale

MMER DU OM NYT HUS?
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D
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51 93 25 75

Køkkener - Tage - Total entreprice - vinduer og døre

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

Tlf: 74 67 89 17

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

Fårhus Tømrer og snedker

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

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

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.

Kontakt os på telefon

Z

h
er

direktionen for murer- og
kloakmester virksomheden.
Indtråd i direktionen er
samtidig sønnen Jakob
Petersen, der er femte
generation. 

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

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan indbringe. Lav provision ved udlejning.
Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

100412

Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

Tine Hermann stammer fra Viborg og har
læst medicin på Aarhus
Universitet. Derefter har
hun været på turnus på offentlige sygehuse og private
praksis.
I 2004 blev hendes
mand, Andreas Hermann,
ansat som leder af Nordals
Naturskole og parret flyttede først til Nørreskoven
og siden til Avnbøl.
Parret har tre børn,
Kasper på 4 år, Anne på 6
år og Jonas på 8 år og Tine
Hermanns fritid går med
familien, der alle bruger
naturen flittigt. 
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I cirkus med familien
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Smør

.30

8
22/6 kl. 1

• Solæg
• sild
• smørrebrød
• lune retter
Spis alt hvad du kan!
Husk tilmelding! Ring på tlf. 7465 1567

kr. 135,-

(Børn u. 12 år kr. 70,-)

Elsebeth Petersen fra Egernsund vandt forleden billetter til cirkus. Her ses hun sammen med
sine to glade børn Emilie og Tobias. 
Foto Søren Gülck

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

Nyhed til dit soveværelse
Er du ude efter en ny sengeløsning, så kan jeg anbefale denne nyhed.

LaPur er den mest solgte madras i Tyskland og er kåret som testvinder på
bl.a. liggekomfort og holdbarhed. Besøg butikken og få en demonstration
af de forskellige løsninger …
• Zoneindelt til forskellige
kropsprofiler.
• Helstøbt kerne som
bevarer cellestrukturen og
dermed liggekomforten.

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud
Marco Larsen
42 12 31 68

• Ventilationskanalerne
sørger for perfekt
luftcirkulation og holder
fugt fra kroppen.
• 5 hårdheder.
• Egner sig perfekt til
elevation.
• Leveres i mange mål.

Din
nge
lokale se
t.
specialis

2 stk. Elevationsseng
90 x 200cm. Ekskl. bensæt & gavl.
Vejl pris kr. 21.996,-

Nu Kun kr.

16.998,SPAR KR.

4.998,-
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

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

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

TELEFON: 74 46 15 29

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

www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

Murermester
og aut. kloakmester

v/ VinduesMester
Peter Veng
Godt håndværk
der er omfattet af

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

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

Benzin- og kiosksalg

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

Egernsund Malerforretning

med seriøsitet og præcision

ndd 1

Vi har fået forhandling af Danske Spil

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

Elektriske problemer?

28-01-2010 08:49:09

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

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

www.lunddal-el.dk

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

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

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

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

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

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

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

bestil@el-tekniq.nu

Service
reparati og
Serviceon af
Serv
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Sejersbæk
Biler
ApS
Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
• 6300
63007465
Telefon
7465 22202
2270
Nederbyvej
Gråsten
Telefon7465
74652220
2220 •• Telefax
Telefax 7465
7465 2270
2270
Telefon

Tlf. 2155 6470

André Andersen
Tlf. 2155 6472

Quorp Busser

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

SVEND AAGE THOMSENS

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

MALERFORRETNING

mobil nr.: 2533 2182

Biltelefon 23 39 10 90

Varnæs • Telefon 74 68 03 23

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

Tømrer- & snedkerforretning ApS

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

Kliplev Service Center

tlf. 2323 7337

74 68 74 55

Skovbøl El-Service

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

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

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

Bryllup og portræt
fotografering

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

VinduesMester

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

SG Foto Gråsten

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

Michael Kurth
Tlf. 2155 6470

Autoriseret elinstallatør

Bent Christensen

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

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

Tak fordi du
handler lokalt

Køb og salg af nye og brugte biler

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

Autoriseret elinstallatør

E’ Handymand fra Ketting

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

TV-inspektion

•

Spuleservice

•

Aut. kloakmester

Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

Køl – Frost Varmepumper
FRI-KØL

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

Tlf. 74 48 90 30

www.frankthomsenaps.dk

FELSTED
FORSAMLINGSHUS
Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Tlf.: 7468 6066
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SLAGTEREN
TILBYDER

Cirkus Arena tog publikum med ud på en eventyrlig rejse.

250 g

400 g

Frit valg

22

95

Hakket
oksekød
8-12 %

fire fuldblodsheste samt
15-årige René Caselly Jr.,
der lavede en tredobbelt
salto fra elefant til elefant.
Nummeret vandt en
guldklovn ved den internationale cirkusforestilling i
Monaco. 

Kvalitet og talent, tradition
og fornyelse leverede Cirkus
Arena for et begejstret publikum. Glansnummeret var
Caselly-Berdino familen,
som gav et nummer, der
indeholdt fire afrikanske
elefanter på et springbræt,

Cirkus Arena tog kegler
blandt de 700 cirkusglade mennesker, som
så forestillingen på
Ringridderpladsen i
Gråsten.

Hakket
svinekød
8-12 %

Foto Jimmy Christensen

Cirkus Arena tog
kegler i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Svinebryst
i skiver

HØJTRYKSRENSER
E 130.2-9 PAD X-TRA

350 g

Max. kg pris v/1 stk. 170,00

Bøf skåret
af tyksteg

Hakket kalveog svinekød
8-12 %

135 g

• Pumpetryk: 130 bar
• Vandmængde: 500 l/time
Bestillingsnr.: 126531640

350 g

BBQ
Kyllingeoverlår
med ryg

BBQ
Kyllingeschnitzler

Tilbehør inkl.:
BEGRÆNSET
• 9 m højtryksslange
ANTAL
• C&C Tornado PR dyse
• C&C Powerspeed dyse
• C&C Skumsprayer + dunk
• Roterende børste
• Patio Plus terrassevasker
• Rør- og kloakrenser, 15 m

175 g

600 g

Dansk &
salmonellafri

Dansk &
salmonellafri

VIND

Principia ga
dera
og cykelhjelm cer
værdi

kr. 74 4 8,-

2.499,-

Paneret
kalkun med
ost og skinke

4 stk. FROST.

500 g

Mini Rösti

10 stk. FROST.

Svinekoteletter

2 stk.

300-320 g

250 g

Normalpris kr. 3.775,-

raavej

en
bro

nd
lssu

Indstil din GPS på Tinggårdsvej 5 i Ragebøl

Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

A

RAGEBØL
Dybbøl kirke

6400 Sønderborg
Telefon 74 48 66 66

EJ
ORV

MOT

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag
9.00 - 12.00

Tilbuddene gælder fra onsdag den 13. juni
t.o.m. lørdag den 17. juni 2012
Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og delikatesse 74 65 08 75

GRÅSTEN
Gør hverdagen lettere – og weekenden til noget særligt

Så længe lager haves

fte
Hø

Set i forhold til
den nye motorvej

Aaben

rto

Sådan finder du os

vej

SPAR 1.276,-
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Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

TILLYKKE
Sæt kryds

Tillykke uden foto max. 25 ord .......................... 60 kr.
Tillykke med foto max 25 ord .......................... 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
Frankeret svarkuvert vedlagt
........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

WWW.KVAERS-KRO.DK

Afsked med Heinz Saxburger
Af Gunnar Hattesen

Efter 52 år som aktiv
professionel tryllekunstner,
stopper Heinz Saxburger
denne tilværelse tirsdag
den 3. juli med en afskedsforestilling ved koncerten i
Gartnerslugten i Rinkenæs
kl. 19.30, hvor Rinkenæs
frivillige Brandværns
orkester står for musikken.
- Grunden til at jeg stopper nu er, at jeg i år fylder
82 år og ikke vil ende som

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

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

40 år

og stadig med ble og sut.
Kærlig hilsen
Lone, Kamilla og Stephanie

et ringvrag. Derfor nu, hvor
jeg endnu har helt styr på
tilværelsen, fortæller Heinz
Saxburger.
Der er flere grunde til, at
afskedsforestillingen bliver i
Rinkenæs.
Jeg flyttede til Rinkenæs
fra København for 25 år
siden i 1987, og fra den
første dag har jeg følt mig
hjemme og som en del
af Rinkenæs, selv om jeg
dagen efter indflytningen
følte det, som om jeg dagen

Det lille Teater, Gråsten

EGNSPILLET 2012

Kære Far / Kim

”Kuglestøberen”

Du ønskes hjertelig tillykke med de 50 år.
Vi glæder os til at fejre dagen med dig.
Kærlig hilsen dine 3 piger

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

FODBOLD
– live
SERIE 4

GRÅSTEN B. – ØSBY

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

Årsbjerg Idrætsanlæg

Kørselsvejledning på www.lilleteater.dk

Lørdag den 16. juni kl. 15.30
Øvrige kampe:

Lørdag den 16. juni kl. 11.00: U – 14 dr. B - Åbenrå
Lørdag den 16. juni kl. 12.15: U – 15 pi. B - Nordals
Søndag den 17. juni kl. 10.00: U – 12 pi. B - Haderslev FK
Tirsdag den 19.juni kl. 18.30: U – 15 dr. B - Broager UI
Tirsdag den 19.juni kl. 19.00: U – 13 dr. A - Tønder SF
Onsdag den 20. juni kl. 17.45: U – 13 dr. B - SUB, Sønderborg
Onsdag den 20. juni kl. 19.00: Supervet. 2 - Åbenrå BK
Målaktionær nr. 38 har vundet.
Gratis entre til samtlige kampe
Vi glæder os til at se dig

Heinz Saxburger giver
afskedsforestilling i
Gartnerslugten
Arkivfoto

før havde spist noget, jeg
ikke skulle have drukket,
husker Heinz Saxburger,
som et par år senere blev
formand for Rinkenæs
Borgerforening, hvilket
han var i 12 år, hvorefter
han blev æresmedlem af
foreningen.
- For 17 år siden startede jeg disse koncerter i
Gartnerslugten, som finder
sted hver tirsdag aften
mellem sidste tirsdag i juni
og første tirsdag i august.
Jeg styrede koncerterne
indtil jeg trådte tilbage
som formand for Borger
foreningen. Og så har jeg
igennem alle årene haft et
nært og godt samarbejde
med Brandværnsorkestret,
mindes den internationat
anerkendte tryllekunstner.

- Godt nok har jeg mistet
begge mine hustruer her i
Rinkenæs, men mine omgivelser har i høj grad været
med til at gøre tilværelsen
lettere i den svære tid efter
dem. Min første kone Bodil
døde i 1988 efter 30 års
ægteskab, og min anden
Else i 2010 efter 14 års
ægteskab. Mærkværdigvis
har begge dødsfald meget
til fælles: Begge døde i
september. Begge natten
mellem mandag og tirsdag,
mellem kl. 1 og 2, og begge
blev 63 år gamle, nævner
Heinz Saxburger. 

tak for al opmærksomhed
i anledning af min 70 års fødselsdag
Venlig hilsen
Frede Schmidt, Egernsund

Familierestauranten på toppen af Rinkenæs

Benniksgaard Golfrestaurant
v/ Monica og Hans

A LA CARTE
SELSKABER
Telefon 73 65 42 31
Sejrsvej 109 – 113, Rinkenæs

Se vores menukort på

Parkering til højre om bygnigen og indgang ved Danmarks smukkeste golfbane

Benniksgaardgolfrestaurant.dk

Gudstjenester
Broager Kirke

Egernsund Kirke

Kliplev Kirke

Søndag den 17. juni kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Søndag den 17. juni kl. 10.30
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

Søndag den 17. juni kl. 10.30 ved Eva Wiwe Løbner

Felsted Kirke

Rinkenæs Kirke

Søndag den 17. juni Menighedsudflugt.
Gudstjeneste i Frederiksstad
kl. 10.00 ved Victor Greve

Søndag den 17. juni kl. 10.00 ved Oliver Karst

Søndag den 17. juni kl. 9.00 i Korskirken
ved Vibeke von Oldenburg

Nybøl Kirke

Vester Sottrup Kirke
Søndag den 17. juni kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag den 17. juni kl. 10.00 Knivsbjerg
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Hyggelig aftenstur på Årsbjerg
Aftenudflugten blev et
tilløbsstykke.

Foto Uffe Gregersen

Af Else Egholm

Omkring 80 personer
havde valgt at slutte
op om Historisk
Forenings gentagelse
af sidste års aftentur til
Aarsbjerg og Trappen.
Udflugten startede ved
Förde Schule, hvor Hans
Christian Lassen tog imod
de fremmødte. Heldigvis
havde formanden, Bodil
Gregersen, lånt en megafon, så flest mulige kunne
høre, hvad der blev fortalt.
Med Lassen i spidsen gik
turen til A. G. Nissens hus.
Her hørte deltagerne lidt
om ejendommens historie
og så de mange karper i
den store dam.
En af Gråstens ældre

beboere, 97-årige Wilhelm
H. Andersen, har i mange
år passet karperne, ligesom
han har plantet mange af
de træer, der gror i parken.
Turen forsatte ned gennem parken ned til Stensig
hage. Dette sted var et af A.
G. Nissens foretrukne. Det
ses tydeligt af de mange

tegninger, akvareller og
malerier, han har fremstillet
her på de skiftende årstider.
Forsamlingen fortsatte langs stranden hen til
Trapgade, hvor der blev der
fortalt om de forskellige
huse og de skiftende beboere/ejere. Ad Færgevej kom
man om til Bomhusvej

Gråsten blomster

og Trappen Mølle, hvor
tidligere borgmester Peter
Brodersen bor. Han fortalte
underholdende om de forskellige møllere og tidligere
ejere og beklagede, at det
nu kun er skiltet fra møllen,
der er tilbage.
Tilbage på Förde Schule
var der kaffe i Pejsestuen,
hvor der blev der vist billeder af nogle af de huse vi
havde passeret og lysbilleder
af A. G. Nissens hjem
og hans mange malerier.
Skoleleder Volkmar Kock
var vært for kaffe og kage. 

Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

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

Alt i binderi
Slotsgade 26 Gråsten

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

Højesteretspræsident Indbrud
kom fra Gråsten
Fhv. højesteretspræsident Peter Christensen,
København, er død. Han
blev 91 år.
Peter Christensen opnåede
i sin fornemme juridiske
karriere både at være
politidirektør i København
og chef for landets højeste
domstol.
Han var født i Gråsten,
og faderen var direktør
i Gråsten Bank. Peter
Christensen blev i befrielsesåret 1945 cand. jur. for

straks derefter at få ansættelse i Justitsministeriet
med deltidsjob i først
politiet som sekretær for
rigspolitichefen og senere
i anklagemyndigheden
for Statsadvokaten for
København.
Fra 1950 virkede Peter
Christensen som kontorchef i Justitsministeriet,
hvor han otte år senere
blev afdelingschef - afbrudt af to perioder som
konstitueret landsdommer
i Østre Landsret og som

konstitueret direktør i
Fængselsvæsenet.
Fra 1970 var Peter
Christensen politidirektør i
København. Fem år senere
rykkede han videre til en
dommerplads i Højesteret,
hvis præsident han var i 10
år fra 1981 til 1991.
Peter Christensen blev
i 1982 storkorsridder af
Dannebrogsordenen. Livet
igennem bevarede han en
tæt kontakt til sin sønderjyske fødeby. 

Ring 74 65 17 48

Ved et indbrud i et hus på
Kværsgade i Kværs blev der
stjålet en værktøjskasse. 

Svend Hedegaard
Bedemand

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Min sidste vilje

Dødsfald

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

Fhv. overlæge Karsten
Beyer, Aalborg, er død, 87
år. Han var født i Rinkenæs
og søn af biskop Beyer.
Han virkede i mange år
som overlæge i geriatri i
Aalborg. 

Værdifuld information for dine nærmeste

Gråsten Bedemandsforretning

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

Gratis opbevaring af Min sidste vilje

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

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

www.bedemandlarsjensen.dk

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

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

Hjertet banker for BUI
Fodbold
Af Gunnar Hattesen

Kim Teickert, I.P.
Nielsensvej 20,
Broager, fylder torsdag
den 14. juni 50 år.
Han er en virksom mand
for Broager og kendt
som en venlig, hjælpsom
og meget engageret
foreningsmand.
Kim Teickert er født og
opvokset i Egernsund, hvor
han boede de første 18 år,
hvorefter han flyttede til
Broager.
Han er gift med Dorthe,
og de købte hus i byen i
1987.
I 10 år var han speditør i
Padborg og siden arbejdede
han 18 år på Egernsund
Tegl, men er nu ansat hos
Bdr. Ewers i Sønderborg.
I 25 år har han været
aktiv i BUI Fodbold. Kim
Teickert startede med
at træne ungdomshold,

BILLIGERE BILSYN

I BROAGER
Bilsyn nu kun

NU OGSÅ
AFDELING I
NORDBORG:

350,-

TVÆRVEJ 1
6430 NORDBORG

inkl. moms

ÅBNINGSTIDER
Mandag-tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8.00-16.00 / Broager
9.00-15.30 / Nordborg
8.00-17.00 / Broager
8.00-15.30 / Broager

Bestil tid til bilsyn hos
Christian Jørgensen tlf.

61 60 08 08
Nemt og billigt

BROAGER BILSYN
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HUSK Vi har også motorkontor!

Kim Teickert fylder 50 år og er stadig i fuld vigør i BUI
Fodbold.
Foto Anni Mikmak
fortsatte med at tage en
tørn som formand i 6 år og
er stadig med i bestyrelsen
for BUI Fodbold. Han er
derudover træner for pigefodboldholdet, hvor hans to
piger også spiller med.
- Fodbold er en holdsport.
Det sociale er vigtigt for
børnene, mener Kim
Teickert, som ville ønske,
at flere forældre ville give et
nap med omkring træning.
Udover BUI Fodbold
sidder han i bestyrelsen for

Broager-Hallen og er medlem af Folkeoplysnings
udvalget i Sønderborg
Kommune.
Familien er begejstrerede
for den græske ø Kreta,
hvor de har holdt ferie i 15
år.
- Min kone og mine to
piger er en vigtig del af mit
liv, lyder det fra den glade
familiefar.
Der er åbent hus i
Broagersalen på dagen kl.
16-20. 

BROUE KIRKE TIDENDE

GUDSTJENESTER
søndag den 17. juni kl. 10:30
2. søndag efter trinitatis
Luk. 14,25-35: om at give afkald på
sit eget.
S.K.S.
Søndag den 24. juni kl. 10:30
3. søndag efter trinitatis
Luk. 15,11-32: den fortabte søn
S.K.S.
Søndag den 1. juli kl. 10:30
4. søndag efter trinitatis.
Luk. 14,25-35: om at elske også sine

fjender

S.K.S.

Søndag den 8. juli kl. 10:30
5. søndag efter trinitatis
Matt. 16,13-26: Peters bekendelse
K.K.
Søndag den 15. juli kl. 10:30
6. søndag efter trinitatis
Matt. 19,16-26:
om at være fuldkommen

K.K.

Søndag den 22. juli Kl. 10:30

7. søndag efter trinitatis
Matt. 10,24-31: Gud er med den
mindste spurv
K.K.
Søndag den 29. juli kl. 19:30
8. søndag efter trinitatis
Matt. 7,22-29: Huset på klippen og
huset på sand
K.K.

Søndag den 5. august kl. 10:30
9. søndag efter trinitatis
Luk. 12,32-48: Årvågne tjenere
C.C. Jessen

Veråb over Galilæas byer

S.K.S.

Søndag den 19. august kl. 10:30
11. søndag efter trinitatis
Luk. 7,36-50:
Kvinden i farisæerens hus
S.K.S.
Søndag den 26. august kl. 09:00
12. søndag efter trinitatis
Matt. 12,31-42: Træet og dets frugt
S.K.S.

Søndag den 12. august kl. 10:30
10. søndag efter trinitatis
Matt. 11,16-24:

En anden og mindst lige så vigtig side af korenes virke er korsangernes oplevelse ved at være med i koret: fællesskab, sangglæde,
ansvar, udvikling, oplæring er nøgleorden Og for at korets arbejde
kan lykkes, forudsættes at korlederen kender sine korsangere,
lytter til dem, ved hvilket repertoire, der passer til dem, giver dem
ansvar og har forståelse for den sociale del af korarbejdet.
Et vellykket korarbejde forudsætter ud over det fagligt musikalske
en dialog imellem korleder og korsangere – og mellem korsangerne indbyrdes.

Kirkekoret optræde med et program bestående
af såvel klassiske som mere rytmiske korsatser,
idet repertoiret spænder fra flerstemmige
arrangementer af kirkelige satser til kanonhittet
”Titanic” fra storfi lmen af samme navn
Flere af kirkekorets sangere vil desuden
optræde solistisk i mindre grupper.

Det sommer, og der længe til den kommende vinter, men her
er noget at glæde sig til og til kalenderen:

SANGAFTENER I
BROAGER SOGN
Mød tekstforfattere og komponister til nogle af de bedste
sange og salmer i højskolesangbogen og salmebogen.
Mandag den 12. november 2012 kl. 19:30
Sangaften med Hans Anker Jørgensen
Mandag den 3. december 2012 kl. 19:30
Sangaften med Erik Sommer
Mandag den 11. marts 2013 kl. 19:30
Sangaften med Bjarne Haahr
Mandag den 15. april 2013 kl. 19:30
Sangaften med Jens Rosendal
Alle aftenerne foregår i Sognegården,
Storegade 1. Entre + kaffe: 50 kr.
Nærmere omtale på www.broagerkirke.dk

i Sognegården v. Ingeborg Pedersen
Fredag den 28. september
Heldagsudflugt til Jelling, Tørskind, Bindeballe m.v. (fra
9:30 til ca. 17:00) Ca. 160 kr. pr. deltager, frokost (minus
drikkevarer) og kaffe er inkluderet i prisen. Tilmelding
efter princippet: ”først til mølle” på kirkekontoret senest
torsdag den 20. sept. Maks. 50 deltagere. Turen bliver
annonceret senere.

Fredag den 30. november
”Her er mit liv - Arbejdsliv og fritidsliv”
Byrådsmedlem, Amtsrådsmedlem, politiker og bondekone.
Ved Grete Zachariassen, Mølmark

Et kirkekors opgave er at medvirke ved gudstjenester, hvor det
synger med på salmerne og derved støtter menighedens sang.
Desuden har de fleste kor selvstændige musikalske indslag ved
nogle gudstjenester og holder koncerter i løbet af året.

Søndag den 17. juni kl 15.00

Sognecafeen

Fredag den 26. oktober
”Her er mit liv - Arbejdsliv og fritidsliv”
Skelde Grønt, Petersen Tegl, Skelde Gymnastikforening,
dilettant, fra Skelde til Paris på cykel (Rynkeby). Ved Jens
Christian Petersen, Skelde

Broager
Kirkekor

Sommerkoncert
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I Broager Kirkekor er der netop optaget 8 nye medlemmer, efter
at de har gået i korskole i foråret og bestået en lille prøve. Koret
består nu af 34 medlemmer fra 3. til 9. klasse, samt en del ældre
korister, som hjælper i korarbejdet og synger med ved forskellige
lejligheder.
Broager Kirkekor medvirker ved alle tjenester i Broager Kirke:
Gudstjenster, bryllupper og begravelser etc. Og vi har en aftale
med Broager Skole om, at koret kan medvirke ved begravelser i
skoletiden på den måde, at hver sanger kun må miste en lektion
om måneden. Men med god planlægning og kommunikation
med SMS kan det godt lade sig gøre at stille med 5 korister til
hver begravelse. Og til bryllupper og søndagsgudstjenester er der
mange flere til stede.

Fredag den 14. december
”Før jul”. Sange og fortællinger - Ved: Ingeborg Pedersen,
Rendbjerg
Fredage fra kl. 14:30 – 16:30. Pris: 25 kr. inkl. kaffe og kage

GUDSTJENESTER PÅ TYSK
Ved Sylvia Laue følgende søndage kl. 16.00:
29. juli, 30 september (høst), 25. november (Totengedenken).

Sankt Hans Aften
i præstegårdshaven
Onsdag den 23. juni kl. 17.00
Vi mødes i præstegårdshaven og leger, synger, spiser
og får en kort sankthanstale. Bålet tændes tidligt.
For ”spaghettibørn” og andre, som er for trætte til at være
længe oppe. Vi stiller grill op og har pølser, snobrødsdej
og drikkevarer, som man kan købe. Tag gerne tæppe
med at sidde på, for vi har ikke stole nok til alle

Koristerne får efter opgave og alder en beskeden løn for deres
tjenste. Det er gode lommepenge for børnene, og vi får i kirken
god korsang for en pris af, hvad to voksne, faste korsangere ellers
skulle have i løn.
Der er korprøve hver torsdag, og Broager Kirkekor har oprettet
en forening, som alle korsangere er medlem af. Korsangerne har
selv valgt bestyrelsen for foreningen, som bl.a. planlægger sociale
aktiviteter for medlemmerne.
Broager Kirkekor følger Folkekirkens Ungdomskors læreplaner,
som omfatter sang, korsatser, hørelære og gudstjenstelære. Og
koristerne kommer til prøver i de forskellige niveauer. De får et
indgående kendskab til musikkens grundbegreber og lærer kirken
at kende til gavn for koret og for kirken og ikke mindst til glæde
for den enkelte sanger resten af livet.
S.K.S og J.K.

Adresser
SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Tlf. 22 19 33 28
74 44 13 33
sks@broagerkirke.dk
Karin Kofod
Fjordvejen 10, 6340 Kollund
Tlf. 2143 5113
kk@km.dk

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Tlf. 2873 6181
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Rosa S. Dall
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
kontor@broagerkirke.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer,
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårds tlf.: 74 44 06 00
daglig 9.00-9.30 og 12.00-12.30
Mobil: 60 64 08 34
kirkegaard@broagerkirke.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

KIRKETJENER

HJEMMESIDE

Helle Blaudzun
Toldbodgade 8, Gråsten
Tlf. 42 44 07 55
kirketjener@broagerkirke.dk

KIRKEVÆRGE
Frede Tychsen tlf: 74 44 27 40
kogftychsen@dlgtele.dk

Erik Breum,
Drosselvænget 14
tlf: 74 44 19 75
breum.broager@gmail.com
www.broagerkirke.dk
Benyt gerne kirkebilen til alle
gudstjenester og arrangementer i
sognegården: Ring til en af byens
taxier. 5 kr. pr. vej.
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BUI Rock
Broager Idrætscenter danner lørdag den 16. juni
kl. 14-24 rammen om
BUI Rock. I 10 timer vil
9 forskellige bands trykke
den af på scenen. Det drejer
sig om The Noodles, The
Blondes, Blue Sunday, Ace

Cafe, Nanna & Anders,
Broager Brandværns
orkester og Showband,
Down Town Dynt, Kurt
Godiksen og treovalium.
Sidste år overværede 500
mennesker koncerten. 

Sommerkoncert Fodboldshow Ældre besøgte


i Egernsund Kirke
Onsdag den 20. juni kl. 19.00
Med guitarist Ole Dusgård,
Egernsund Kirkekor og
organist Otto Andersen
Gratis entré.

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

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb

SuperBrugsen i Broager
får torsdag den 14. juni
kl. 15.30 besøg af Michael
Toft, der er en af verdens
bedste trickfodboldspillere.
Michael Toft vil vise publikum sin jongleringsevner

Sprit
bilist

En 52-årig mand fra Kruså
kørte forleden i grøften og
kørte direkte ind i et træ i
Egernsund.
Manden kom ikke til
skade, men han er nu mistænkt for spirituskørsel. 

stående og siddende, mens
han udfører spektakulære
og utrolige tricks.
Michael Toft er en af de
bedste freestyle- og streetfodboldspillere i verden, og
har optrådt i mere end 10
forskellige lande. 

Klejn
smed

Mads Damm Iversen,
Broager, har afsluttet den
3½ år lange uddannelse
som klejnsmed. 

Sommerkoncert
I BROAGER KIRKE
med Broager Kirkekor
SØNDAG DEN 17. JUNI
KL. 15.00

Foto Flemming Æbelø

slotshave
25 medlemmer af
Ældre Sagen i Broager
besøgte forleden
Gråsten Slotshave.
Her fik de fortalt om
Ahlefeldterne, Augusten
borgerne og om Kronprins
Frederik og Kronprinsesse
Ingrid. Det var Rigsdagen
som i 1935 imødekom et
udbredt ønske blandt de
mange kongetro sønderjyder om at indrette slottet

til sommerbolig for kronprinseparret. Efter at de i
1947 var blevet Danmarks
kongepar fortsatte de
traditionen med at holde
sommerferie der.
Efter Frederik IX's død i
1972 videreførte Dronning
Ingrid til sønderjydernes
store glæde denne sommertradition og Dronning
Margrethe har fornemt
fortsat den gode tradition. 

Bryllup Dødsfald
Broager Kirke dannede
lørdag rammen om et bryllup mellem Line Kabell
Nissen og Kaspar Nissen,
Sundgade 41, Egernsund. 

Grethe Dorhea Jepsen,
Egernsund, er død, 75 år. 

Dødsfald
Sanja Loeck, Skelde, er
død, 16 år. 

LOPPE OG GENBRUGS
MARKED I EGERNSUND
Fredag den 16. og lørdag den 17. juni
kl. 10-16 på Sundgade 32

Bøger, videofilm og musikvideoer,
porcelæn, legetøj i lange
Køb 3 dele
baner til voksne og børn
og betal kun for
Vi ses
Vibeke og Bent

de 2 dyreste
Undtaget varer
med rød pris

Gratis adgang

Hele familiens massør

* Fysiurgisk Sportsmassage
(Læge- og Fysioterapeuteksamineret)

* Sportsakupunktur
* Sportsernæringskonsultation
Skeldevej 17, 6310 Broager

(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

Tlf.: 22 94 94 09

      
    
   




v/ Vivian Jessen
6310 Broager

Storegade 15
Tlf. 7444 0035
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Lakse
portioner

Oksekød
i strimler

Ovnklar svinekam

med svær eller

Nakkekotelet

4 x 100 gr.
Spar
49.35

FRIT VALG

Ca. 500 gr.

00
40

½ kg

95
19

Danbo Kronekilde
lagret Riberhus

00
50
G

RESTPAR T I

Spar
22.90

Pr. stk.

A

Plantesække og
Så og prikle jord

Stor hel
fersk
kylling

340 gr.

FRIT VALG

B

00
100

Pizza

eller

Broager

Ta’ 3 pakker

E

R

The boller

Spar op
til 26.95

A

2 stk

F

D

E

00
25
L

I

N

G

1.600 gr.

E

EM kage

N

D

00
55

E

L

I

K

50 ltr.

A

Stjernekaster

T

00
20
E

S

S

E

N

Stor
leverpostej

Spar 7.95

4 stk

00
12

00
30

OK holder fest

Det fejrer vi med GRATIS othellolagkage til de første 75
OK Benzinkort-kunder fredag den 15. juni kl. 15-18.
Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 670
steder at tanke billig benzin og diesel.

SuperBrugsen Broager
Gråsten

00
20

00
15

Kom og se en af
VERDENS BEDSTE TRICK
FODBOLDSPILLERE
Michael Toft

Torsdag den 14. juni kl. 15.30

Tilbudene gælder til og med lørdag den 16. juni 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

tlf. 73441500
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Sundeved

Cykler Vættern Rundt
Af Gunnar Hattesen

Kl. 00.48 lørdag den
16. juni starter Henrik
Jacobsen fra Vester
Sottrup for 4. gang
i cykelløbet Vættern
Rundt.
Det er et cykelløb i én
etape på 300 kilometer,
som afvikles i det skønne
område rundt om søen
Vættern i Sverige.
Vættern Rundt er et
motionsløb, men på trods
af det, er der jo en del af

Scootere

deltagerne som forsøger
at forcere turen så hurtigt
som muligt. I 2011 var den
hurtigste pige 7 timer og
42 min. om at gennemføre.
Hun var 37 år og er mor
til 2 børn. Og der er nogen
som cykler turen endnu
hurtigere, fortæller Henrik
Jacobsen, som får følgeskab
af omkring 22.000 andre
cyklister fra hele Europa.
Henrik Jacobsens målsætning for løbet er blot at
gennemføre.
Aldersgruppen er også
jævnt fordelt fra 18 år til

El-cykler

v/ Ove Ritter

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

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

Det tidligere pedelpar på Forsamlingsgaarden Sundeved er
stoppet.
Arkivfoto Jimmy Christensen

Rift om pedeljob
Af Gunnar Hattesen

SANKT HANS

FEST

på Forsamlingsgården Sundeved,
Vester Sottrup

LØRDAG DEN 23. JUNI
KL. 20.00
Jazz med Neanders Jazzband
(Entre til salen med jazz kr. 50,-)

Båltale ved
Frederik Birkler, Nybøl
Bålet tændes kl. 20.45
Der kan købes fadøl - fedtemadder - grillpølser

Fri entrè
Arrangør:

Foreningen for
Forsamlingsgården
Sundeved

KonsulentNet
Syd udvider
Den økonomiske rådgivervirksomhed Ballegaard
Consulting i Blans er ny
medlemsvirksomhed i det
regionale konsulentnetværk, KonsulentNetSyd.
Netværket blev etableret
i 2004, da en rapport fra
det amtskommunale Søn
derjyllands ErhvervsCenter

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Ritter Trim

70 år. I 2011 var der 166
personer, der lige som mig
var over 70 år, som deltog
i løbet, fortæller Henrik
Jacobsen.
Selve starten på løbet sker
fra fredag aften til lørdag
morgen med 60 til 70
startende cyklister meget
punktligt hver anden minut, og med to motorcykler
kørende foran feltet den
første kilometer ud af byen.
Det er en stor del af den
oplevelse, der er at være

Der er rift om jobbet som
pedel på Forsamlingsgården
Sundeved.
- Foreløbig er der kommet
14 ansøgninger. Sidste
ansøgningsfrist er 21. juni.
Personen skal tiltræde 1.
august, fortæller formand

for Forsamlingsgården
Sundeved Arne Mandrup,
som indkalder til samtale i
uge 26.
Den nye pedel får stillet
en nyrenoveret lejlighed til
rådighed på Forsamlings
gården Sundeved i Vester
Sottrup. 

Husholdnings
forening nedlagt
Ullerup og Omegns Hus
holdningsforening er på en
ekstraordinær generalforsamling blevet nedlagt.

Begrundelsen var, at ingen
havde lyst til at gå ind i
bestyrelsen samt at der var

over 200 nye vandhuller,
som kompensation for den
natur, som motorvejen nu
går igennem.
Allerede i 2009 begyndte

afslørede, at de sønderjyske
virksomheder efterspurgte
konsulenthjælp, men ikke
kunne finde dem lokalt.
Det besluttede en række
mindre konsulentvirksomheder sig for at ændre. De
etablerede KonsulentNetSyd
der blandt andet håndterer
en fælles markedsføring. 

Ældre besøger
børnehave
Nydam Børnehus i Vester
Sottrup inviterer torsdag
den 14. juni beboerne på
Sundeved Plejecenter i

Nybøl til et par hyggelige
timer i børnehaven.
Børnene vil synge nogle
sange og byde de ældre på
en kop kaffe og en bolle. 

Dystede om ringe
Kamilla Christensen, der
stammer fra Vester Sottrup,
havde den bedst pyntede cykel, da en flok unge

alt for lidt opbakning til
foreningens arrangementer.
Det sidste arrangement
var en hyggeaften på
Ballebro Færgekro med
museumsinspektør Inge
Adriansen, Sønderborg
Slot, som fortalte om mad
og drikke i Sønderjylland. 

Padder i Avnbøl Smed
I forbindelse med etableringen af den nye motorvej
mellem Kliplev og Søn
derborg blev det pålagt
Vejdirektoratet at etablere

med i sådan et cykelløb,
fortæller Henrik Jacobsen.
- Jeg er jeg lidt mere
spændt på turen i år, fordi
mit træningsforløb ikke
har været så optimalt, som
jeg havde håbet. Jeg kunne
på grund af konstatering
af 3-4 diskusprolapser i
vinterens løb først begynde
cykeltræningen i starten
af marts, men nu har det
meget godt, når jeg sidder
på min cykel, siger Henrik
Jacobsen, som glæder
sig til den 300 km lange
cykeltur. 

man at anlægge erstatningsnaturen. Disse nye
vandhuller er nu færdige,
og er placeret langs hele
ruten. Vandhullerne er

sønderjyder i København
holdt den årlige cykelringridning på Frederiksberg
Campus, tidligere Landbo
højskolen. Arrangementet
var tilrettelagt af Sønder
jysk Hjemstavnsforening.
Der var ringriderdyst på
cykel og ringriderpølser
på grillen og sønderjysk
musik.
Årets vinder efter to
omgange a' fem ringe blev
Lene Jensen, der stammer
fra Broagerland. 

blevet lavet både hos private
og på statens arealer.
I den lille skov Avnbøl
Smed, kaldet "Bambus
skoven" har man etableret
11 nye vandhuller. 

På den ekstraordinære
generalforsamling i Gråsten Badmintonklub lykkedes det at finde to nye
bestyrelsesmedlemmer.
Det var Irene Ravn og
Nicolai Lorentzen, der
meldte sig til at gøre en
indsats. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er formanden Carsten Kock,
næstformand Benny
Nissen og sekretær Pia
Thomsen.
28 medlemmer af KværsTørsbøl-Snurom Pensionistforening deltog i en
hyggelig endagstur til
Egeskov Slot på Fyn.
Brille Leif - alias Leif
Larsen - holdt forleden
for første gang i fem år
ferie. Sammen med konen og datteren var han
i pinsen i Paris, hvor de
så Eiffeltårnet, ChampsElysees, slentrede rundt.
Loure.
17 beboere fra Bryggen
i Gråsten var forleden
på en vellykket skovtur
til Naturskolen i Kelstrup Skov, hvor man
nød den medbragte
frokost og kaffe i skønne
omgivelser.
150 gamle elever fra
Gråsten Landbrugsskole
mødtes forleden til jubilæumstræf. De forskellige årgange var samlet
i grupper og kunne
glæde sig over gensynet
med hinanden og skolen. Blandt jubilarerne
var Frederik Schmidt,
Holbøl.
Otte familier på Syrenvej i Gråsten har været
samlet til den årlige
pizzaaften. På gaden får
man ikke altid snakket
så meget med hinanden,
men de holder sammen,
hjælper hinanden og
de kan altid regne med
hinanden.
Frede Ihle havde inviteret sine to børnebørn,
Gustav og Iben, til forestilling i Cirkus Arena. 

5 stk. smørrebrød
HVER FREDAG

kr. 110,-

til afhentning bestilles dagen før

Brevduer
Resultater af Gråsten
Brevdueforenings seneste
flyvninger.
Fra Soltau, ca. 220 km:
(Max 4. duer pr. deltager)
1. Chris Christensen
1.244,84 meter / minut.
2. Günther Rostermundt
1.206,93 meter / minut.
3. Heinrich Plath
1.205,03 meter / minut.

Fra Soltau, ca. 220 km:
(Uden begrænsninger)
1. H. C. Lind 1.285,47
meter / minut.
2. Chris Christensen
1.279,58 meter / minut.
3. Benny Vollertsen
1.237,29 meter / minut.
Fra Hannover, ca. 295 km:
1. Chris Christensen
1.351,94 meter / minut.

www.1747.dk

Hørt i byen
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Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

2. Hans-Georg Borck
1.317,39 meter / minut.
3. Heinrich Plath
1.303,84 meter / minut.
Fra Stendal ca. 300 km:
1. Heinrich Plath
1.203,86 meter / minut.
2. Günther Rostermund
1.171,08 meter / minut.
3. Benny Vollertsen
1.153,04 meter / minut. 

Pasfoto på 3 minutter
Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999

Sommerbuffet

Nygifte

RABAT

I Rødding Sogns Kirke er
Hanne Høxbro, Sønderborg,
datter af Elfriede Bothilde
Høxbro og Svend Åge
Høxbro, Alnor, blevet viet til
til Kristoffer Baagøe Johnson,
Sønderborg, søn af Karen
Dorthea Baagøe Petersen
og Bjarne Karl Johnson,
Rødding.

Helstegt svinemørbrad, græske frikadeller, orangemarineret
kalkunfi let, rosastegt kalveculotte. Dertil en salatblanding af
iceberg, revet gulerødder og feta, limedressing, pastasalat,
3 retter. . kr. 5,tzatziki, krautsalat og flødekartofler
4 retter. .kr. 15,med flåede tomater og bacon. . . . . . . . . . . . . . . kr.
Forretter og desserter Se www.kvaers-kro.dk
Buffeterne leveres kun fra 1. juni til 30. september

99,50

Vi leverer maden der, hvor du ønsker det, i haller, forsamlingshuse eller direkte hjem i dit køkken.
Kontant eller check ved levering eller pr. bankoverførsel senest 5 dage før leveringen. Ved
modtagelse bedes kontrolleret, at antal og menu er identisk med ordren -dog bør man ikke åbne
termokasserne før brug. Miljø-og faktura afgift kr. 12,50. Bindende antal 7 dage før levering.
Maden holder sig varm i mindst 3 timer efter levering. Vi leverer uden beregning ved mindst 12 personer
inden for 160 km (tur/retur), derefter tillægges der 4 kr. pr. kørt km. Ved aflevering af emballagen i rengjort
stand inden for 5 dage, refunderes depositum på 350 kr. fuldt ud. Evt. afhentning skal være aftalt før
levering, ring og hør nærmere. Mindste pris for afhentning er 100 kr. Beløbet modregnes i depositum.

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

www.kvaers-kro.dk

Giv mor en fridag

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

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

Fredag d. 29. juni

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

kl. 20.00 - 01.00
ar
uit

kr.100,-

n

Fin

G

TILMELDING TIL

Inkl. 1 øl ell. vand

MUSIKSKOLEN
Så er det tid til at melde sig til
sæson 2012/13 i Musikskolen

På Broager og Gråsten skole tilbyder
Musikskolen undervisning i følgende fag:
Guitar, El-bas, Harmonika, Keyboard,
Klaver, Slagtøj, Tværfløjte,
Violin, samt Bandbox
Soloundervisningen starter
op i uge 34 – hold i uge 38
Se mere og tilmeld dig på
www.sonderborgmusikskole.dk

Har du lyst til at spise godt, inden der spilles op til dans kan du naturligvis det.
Ring blot på tlf. 7465 1567 og reservér bord.

Husk at sætte X i kalenderen
Næste krobal
Dato:
27/7

Musik
Guitar Finn
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Et godt boligsalg begynder med et godt mæglervalg!
Pyramidehus med dejlig have

Fantastisk panoramaudsigt

Andelsbolig

Ejerlejlighed

NYHED
NYHED

Gråsten
Dyrkobbelgård Allé 5
Dejlig andelsbolig i roligt kvarter
nær sov, vand og indkøb. Boligen
har egen have, terrasser og carport
med skur. Boligen fremstår meget
velindrettet og
vedligeholdelsesnem ude som inde.

NYHED

Pris:
Udb.:

389.000 Brt.:
389.000 Nt.:

4.920
4.920

Gråsten
Kystvej 63
Nogle gange føler man sig bare
godt tilpas, når man træder ind i
en bolig. Den følelse får du her.
Ikke blot kan du nyde den
fantastiske udsigt til vandet, men
kan også slappe af i en lejlighed
med minimal vedligeholdelse.

Sagsnr. 490

100

1/2

1

2004

Pris:
Udb.:

1.550.000 Brt.:
80.000 Nt.:

8.264
7.384

Sagsnr. 488

1/2

1./2

0

FLOT DESIGNET LAVENERGIHUS

Dejlig villa med stor have

1- familieshus

Utrolig spændende bolig
Gråsten
Dyrhøj 77
Villa med lavt energiforbrug, godt
indeklima, XP2000 lysstyring, flot
stil og en attraktiv beliggenhed.
Sælger har designet og opført et
super lavenergihus med en utrolig
spændende indretning.

NYHED

1- familieshus
Pris:
Udb.:

Pris:
Udb.:

995.000 Brt.:
50.000 Nt.:

824

NY PRIS

1/4

1

2009

7.377
6.023

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

Sagsnr. 482

142

990

1/3

Charmerende bolig

2

1949

1- familieshus

1- familieshus

16.307
14.081

Sagsnr. 461

232

Holbøl
Møllevej 10
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.

3.150.000 Brt.:
160.000 Nt.:

Bolig med lav varmeudgift

Pris:
Udb.:

Andelsbolig

7.311
6.870

Sagsnr. 401

120

Billig andelsbolig

1.370.000 Brt.:
70.000 Nt.:

733

1/3

Hus i rolige omgivelser

1

1998

1- familieshus

GOD
PRIS

Broager
Brunsnæs-Fjordvejen 21
Renoveret hus med en dejlig
beliggenhed, hvorfra du har udsigt
til Flensborg Fjord. Huset fremstår
meget charmerende med lækkert
køkken, egeplankegulv og synlige
bjælker.

Pris:
Udb.:

1.195.000 Brt.:
60.000 Nt.:

6.765
5.878

Sagsnr. 141

144

580

1/2

Ejerlejlighed på kvisten

2

1880

Ejerlejlighed

Varnæs
Hipholm 12
Sagsnr. 124 Her får du trygheden
i en andelsbolig og samtidigt følelsen af privatsfærre. Foreningen
forventes af have afbetalt restgæld
om ca. 3 år, hvilket vil gøre den
mdr. husleje billigere. Der hører
egen carport og have til boligen.

Andelsbevis:
Mdl. boligafgift:
Mdl. forbrugsafg. a/c:

106

1/3

1

Dejlig belligenhed ved slotssøen

175.000
4.547
1.020

Hokkerup
Søndervejen 16
Huset fremstår i pæn stand med
blandt andet nyt køkken fra 2008.
Huset er landligt beliggende i
udkanten af Hokkerup. Et pænt og
sundt hus i naturskønne omgivelse.

1989

Pris:
Udb.:

5.201
4.500

Sagsnr. 186

133

1- familieshus

890.000 Brt.:
45.000 Nt.:

977

3/2

Stor villa med nyt gasfyr

2

1941

1- familieshus

2 HUSE

Gråsten
Jernbanegade 2
Charmerende lejlighed med udsigt
over midtbyen samt slotsøen.
Lejligheden er etableret ved
hovedrenovering i 94/95 og
fremstår lys og venlig, med højt til
loft samt store vinduepartier som
giver et godt lysindfald.

Pris:
Udb.:

975.000 Brt.:
50.000 Nt.:

5.673
5.212

Sagsnr. 122-1

113

113

2

2/1

1902

Gråsten
Borggade 20A+B
Spændende ejendom, som består
af 2 huse, med en dejlig
beliggenhed i centrum af Gråsten
by og en grund der går direkte ned
til slotssøen, hvorfra du har en flot
udsigt til slottet. Et spændende
boligobjekt vi gerne fremviser.

Pris:
Udb.:

1.450.000 Brt.:
75.000 Nt.:

8.190
7.562

Sagsnr. 87-1

180

506

2/5

2

Kværs
Kværsgade 25
Huset er centralt beliggende i byen
og giver dejlige rammer til den
pladskrævende familie. Til huset
hører muret garage overdækket
terrasse og nem lille have. Der er
netop indsat nyt naturgasfyr.

1777

Pris:
Udb.:

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

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

5.076
4.525

Sagsnr. 105

179

Estate Kjeld Faaborg

895.000 Brt.:
45.000 Nt.:

598

1/4

2

1920

Bo

Tak fordi du
handler lokalt

Pa d b o r g - K r u s å - F r ø s l e v - H o l b ø l - K o l l u n d - K l i p l e v - Fe l s t e d - B o v r u p - V a r n æ s
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Fra d. 13. juni
Til d. 17. juni

50.000 til årets Kliple' Mærken
Af Gunnar Hattesen

Blæst og regnvejr tog
lidt af pusten fra de
handlende og markedsgæsterne ved det
traditionsrige Kliple'
Mærken, som havde
hen ved 50.000 besøgende i weekenden.
Flest om lørdagen, hvor
40.000 mennesker gæstede
markedet. Gæsterne blev
mødt af de store karruseller,
luftgynger, radiobiler og
omkring 250 stande og
boder. Lottospillet torsdag
aften samlede knap 300
mennesker.
Fællesspisningen fredag aften
trak godt 450 mennesker af

Tæt ved grænsen i Padborg og nær
Fleggaards indkøbcenter
Kvalitetsdæk
til Tysklands

LAVESTE
DAGSPRISER!
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7,90€

Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de
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Vinduespolering
ALLE former for rengøring
Ferieafløsning
Medlem af hjemmeserviceordningen
Udlejning og vask af måtter
Tæpperensning

Søglimt 28
6340 Kruså

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

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

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

huse. Fede Finn og Funny
Boys fyldte det store telt
lørdag aften med 900
danseglade mennesker og
søndag aften skabte Kandis
højt humør blandt 500 gæster
i festteltet.
- Alt er gået perfekt, men
vejret drillede os lørdag og
søndag, lød det søndag aften
fra en træt Søren Frederiksen
fra Mærkens komiteen, som
kan se tilbage på en travl
og hektisk uge. Mærkens
komiteen kan samtidig glæde
sig over masser af ros fra både
gæster og kræmmere.
Omsætningen bliver på
omkring 1,5 millioner
kroner. De godt 250 frivillige
hjælpere er indbudt til

evalueringsmøde mandag den
25. juni.

50.000 mennesker fandt vej
til det traditionsrige Kliple'
Mærken, der har rødder helt
tilbage i middelalderen.
Foto Fuzzy Mikmak

campingbutik i Harrislee
bare 1 km fra grænsen Vi taler dansk

- salg af
campingvogne
& autocamper

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

- eget værksted
med billige
originale
reservedele

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

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa

74 68 76 14
www.kliplevnatursten.dk

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

www.skandic-webshop.com

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

Forhandler aF dethleFFs - sunlight - Bürstner - tec - lMc

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

Softice
Slushice

40,-

k.
2 franske og 1 st
ns
50 cl. Pølsemande
ælk
egen Chokoladem

BovAvis
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Fra d. 13. juni
Til d. 17. juni

Ældrehygge i teltet
Gudstjenester
Bov Kirke
Kollund Kirke
Holbøl Kirke

d. 17. juni
d. 17. juni
d. 17. juni

10:00
10:00
19:30

Lundqvist (1)
Daugaard
Lundqvist

Sønderborg Harmonikaklub spiller ved Pensionisteftermiddagen.
Af Søren Gülck
Der er lagt op til en hyggelig
eftermiddag i teltet med
under-holdning og overraskelser, når Bov Sogns
Ringriderforening invi-terer
til Pensionistef-termiddag.
Det bliver en hyggelig eftermiddag med masser af god

musik med Sønderborg Harmonikaklub og snak over
bordene. I pausen bliver der
bortloddet ting og sager, så
der bliver god chance for et
få lidt godt med hjem. Husk
tilmelding senest torsdag til
Edel Larsen tlf. 2365 0520.

VEJBÆKHUS

HUNDEPENSION
&
JAGTHUNDEDRESSUR

Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Tlf. 2041 2009

RECEPTION
Tirsdag d. 26. juni fra kl. 14.00
på Skolevej 31, Kollund

I anledning af min 60 års fødselsdag
vil det glæde mig at se familie, venner
og forretningsforbindelser til åbent hus.
Med venlig hilsen
Boy Jacobsen

Generationsskifte i
Naturpleje & Anlæg
Af Gunnar Hattesen

Normalt er et generationsskifte i et firma noget, der
påkalder sig opmærksomhed
og i de fleste situationer også
markeres.
Men i Frøslev-firmaet Naturpleje & Anlæg på Vestergade
32 foregår generationsskiftet
nærmest i stilhed.
1. juni overtog 27-årige Alex
Jørgensen firmaet efter sine
forældre, Inge Marie og Jørgen
Peter Jørgensen. Forældrene
har drevet firmaet i 20 år,
men har ønsket at afhænde
det, da Jørgen Peter Jørgensen
er blevet kirkegårdsleder i
Skanderborg. Sønnen har da
også den fornødne interesse.
I firmaet har han allerede
bevist, at han er kompetent
til sit job.

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

Majken Johansen og Alex
Jørgensen er den nye generation i firmaet Naturpleje &
Anlæg i Frøslev.
Foto Anni Mikmak

60 år
Laila Nielsen, Bov, fylder
fredag den 15. juni 60 år.
un er født og opvokset i Ordrup nord for København,
men flyttede i 1979 til
Bov. Hun har i mange år
været en afholdt og vellidt
social- og sundhedsassistent,

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

- Det er en stor udfordring,
men jeg glæder sig til at tage
den op, siger Alex Jørgensen,
der netop har ansat sin
kæreste, Majken Johansen,
i firmaet, der beskæftiger 9
ansatte.
Begge er uddannet som anlægsgartner på Vejlby Akademi ved Aarhus.
Naturpleje & Anlæg beskæftiger sig med pleje og vedligeholdelse af grønne arealer,
nyanlæg af haver og parker,
belægninger og planteplaner.
Naturpleje & Anlæg er et
velrenommeret firma. Der er
således noget at leve op til for
den nye generation.

men glæder sig nu til at gå
på efterløn efter et travlt
arbejdsliv. Hun er gift med
Ronald, der er ansat ved
Padborg Politi.
I fritiden går hun meget
ved stranden for at samle
forsteninger.

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

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

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

Salgschef
Søren Gülck

Mediekonsulent
Kim Andersen

Fotograf
Anni Mikmak

Fotograf
Fuzzy Mikmak

Telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

Telefon 21 19 02 80

Telefon 60 80 31 64

Telefon 60 80 31 62

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

BovAvis
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Fra d. 13. juni Til d. 17. juni

72 til ringridning BOV BYFEST 2012
BOV SOGNS RINGRIDERFORENING
byder i fem dage på ringridning og byfest
i Holbøl
Onsdag d. 13. juni
Kl. 19.00

Kl. 18.00

Årets bankospil. Afholdes i teltet, der spilles igen om mange fine præmier,
37 gevinster + sidegevinster højre & venstre, pausebanko, 1-2-3 spil,
stjernebanko & skrabe lodder.
Stor tombola i teltet

Torsdag d.14. juni
Kl. 10.00 – 12.00 Børneformiddag. Underholdning med tryllekunstner
”Gøgler-Anton” som laver sjov med børnene. Gratis forfriskninger
til alle børn som er tilmeldt senest mandag den 11 juni til
Jørgen Nielsen tlf. 4025 5387 ( kl. 8-10 ) eller
mail.: centrumsgaden7@mail.tele.dk. Gratis adgang

Fredag d. 15. juni

Børnene hyggede sig under byfesten i Holbøl. Foto Volker Schade
Af Volker Schade

I forbindelse med Holbøls udnævnelse til
Blomstrende Landsby
må det siges, at lige
nøjagtig rytterne sammen med Aabenraa
Skoleorkester gav den
smukkest tænkelige
kulisse.
72 ryttere kæmpede om titler:
Årets ringridderkonge blev
Torben G. Hansen, Bov, med
24 ringe.
Årets ponykonge blev Claus
Jacob Hissel, Tumbøl, med
23 ringe.
Øvrige vindere i aldersklasser:
0‐10 år: Nikki R. Petersen,
Hjordkær, 12 ringe
11-14 år: Kristina Feddersen,
Padborg, 12 ringe
15-29 år: Lennart Dinese,
Bolderslev, 24 ringe
30-44 år: Claus Hissel,
Tumbøl, 24 ringe
45‐59 år: Hans Nicolaisen,
Dybbøl, 24 ringe
60+
Jørgen
Thomsen,
Tørsbøl, 23 ringe
79 år: Ældste rytter Hans
Andersen, Sydals
7 år: Yngste rytter Laura K.
Hansen, Bov

Sponsorløb

Sponsorløbet havde 12 deltagere.
Nr. 1 blev Finn Jørgensen. I
alt blev der indsamlet 14.560
kr.
Traktorringridning

Store traktorer: 1. Claus
Detlefsen, 2. Egon Poulsen,
3. Jacob Blaudzun.
Havetraktorer gruppe A:
1. Michael Callesen, 2.
Allan Petersen, 3. Frede
Christensen.

Havetraktorer gruppe B: 1.
Kirsten Jørgensen, 2. Jeppe
Clausen, 3. Simon.
Byfesten samlede hundredvis
af deltagere, som alle hyggede
sig med banko, krolf,
petanque, Harry Potter,
kaffe og sang, festaften
og diskotek, rytteroptog,
gymnastikopvisning,
høvdingebold og andre skøre
familielege.

Lørdag d. 16. juni
Kl. 14.00
Kl. 14.00 – 16.30
Kl. 18.00 – 02.00

Kl. 21.00 – 22.00
Kl. 22.00 – 02.00

Festpladsen med Kjærs Tivoli åbner.
Festpladsen i Bov, Hærvejen 12-14, Padborg
Stor tombola på festpladsen.
Ringriderfrokost i teltet, årets begivenhed i tidl. Bov Kommune.
Musik under spisningen: 4 FUN danseorkester. Menu Røget Forel filet
med æggestand, dressing, brød og smør. Skinkeschnitzel med ærter,
brasede kartofler og skysovs. Hjemmebagt æblekage med rå creme.
Også i år inkl. 2 genstande & entre. Menuen tilberedes af Bov Kro.
Kom og oplev den fantastiske stemning, underholdning under frokost.
Frokostbilletter købes ved Jørgen Nielsen, tlf. 40 25 53 87.
Beløbet indbetales på Sydbank 8065 1024590
mail.:centrumsgaden7@mail.tele.dk
Ringriderbal – for spisegæster.
Stort teltbal. Med. 4 FUN danseorkester. (Entre 50,-)

Alle dage serverer
Lions Padborg

Søndag d. 17. juni
kl. 10.00
Kl. 11.00

Holbøl Ringridning har stolte traditioner
Foto Volker Schade

NYT NYT NYT NYT NYT

Cykelringridning

Der var cykelringridning med
følgende resultater:
Børn: 1. Mai Christensen,
2. Julie Petersen, 3. Kaluvin
Jørgensen.
Voksne: 1. Allan Petersen, 2.
Sandra Petersen, 3. Martin
Petersen.

Kl. 14.30 – 17.00 Ældreeftermiddag.
Kaffebord for de ældre i den tidl. Bov kommune.
Underholdning med Sønderborg Harmonikaklub.
Bortlodning af ting i pausen. Tilmelding nødvendig
senest torsdag d. 14. juni (gerne før) til Edel Larsen
tlf. 23 65 05 20 eller Jørgen Nielsen tlf. 40 25 53 87
(kl. 8-10 el. 17-18.00 eller mail.: centrumsgaden7@mail.tele.dk. pris kr. 30,00
Kl. 19.00
Cykelringridning. Hold á 5 m/k. Præmie til det mest fantasifuldt
udsmykkede cykel/hold. Kåring af Konge og Dronning. Optoget starter
fra Gendarmhaven i Padborg kl. 18.30. Tilmelding senest torsdag
d 14.juni til Jørgen Nielsen tlf. 40 25 53 87 (kl.8-10 el. 17-18) eller mail.:
centrumsgaden7@mail.tele.dk. (Pris: 150,- pr. hold). Nyt i år. Kan du/I ikke
stille hold, så tilmeld dig/jer som enkelt person så sammensætter vi et hold
– pris 30,00 kr. pr. person – tilmelding SMS 40 25 53 87 eller
mail.: centrumsgaden7@mail.tele.dk
Kl. 19.00
Festpladsen åbner, med Kjærs Tivoli.
Kl. 19.00.
Stor Tombola på festpladsen
Kl. 21.00 – 02.00 Borgerbal i teltet. Med Henrik & Klaus fra O.S.3.
– Deltagere i cykelringridning har gratis adgang til teltet.. (Entre 40,-)
Kl. 21.00
Præmieuddeling. For cykelringridning i teltet.

Er et åbent ringridning fra i år. Alle er velkommen.

Tilmelding senest d.14. juni 2012 til
Edel Larsen
2365 0520 (kl. 8-10 el. 17-18).
På SMS 23 26 05 20 eller mail.: mbl@bbsyd.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ridekort sælges, 1 vand eller øl gratis til alle deltagere, samt præmie til alle.
Rytterne samles på pladsen. NYT! Er et åbent ringridning fra i år.
Alle er velkommen. Tilmelding senest d 14. juni til Edel Larsen tlf. 2365 0520
(kl. 8-10 el. 17-18). På SMS 23 26 05 20 eller mail.: mbl@bbsyd.dk
Kl. 11.30
Optog gennem byen. Med Broue Show–Band. Rute Padborgvej
(forbi Plejehjemmet Rønshave) vende ved Jens Jensen tilbage af
Hærvejen, stop ved Bov Kro, hvor kroen er vært ved en forfriskning,
vende ved Nørrelykke tilbage til festpladsen af Kirkevej.
Kl. 12.00
Teltet åbner. Servering i teltet, af Lions Padborg.
Kl. 12.00
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli åbner.
Kl. 13.00
Stor tombola på festpladsen.
Kl. 13.00 – 14.30 Gratis sildebord i teltet. Broue Show–Band giver koncert i teltet.
Kl. 14.30 – 16.00 Kaffebord. Stort kaffebord – overskuddet går til ” Julemærkehjemmet „
og ” Rønshaves Venner „ - Er der nogen som har lyst til at støtte dette
arrangement med en hjemmebagt kage, kontakt venligst Edel Larsen
tlf. 2365 0520 efter kl. 16.Pris kr. 30,Kl. 14.00 – 18.00 Ringriderbal. Kim Siebert underholder. Gratis adgang.
Kl. 17.30
Årets Ringriderkonge. Kåres på pladsen.
Kl. 18.00
Årets ringriderfest slutter.
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Opslagstavlen
Fra d. 13. juni
Til d. 17. juni

Tillykke

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

Kendt mand i Kruså
Harald Christensen,
Klosterkløften 25, Kruså, fylder lørdag den
16. juni 80 år.

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

Kære Bedstefar
Hjertelig tillykke med de 60 år,
min halvårs fødselsdag.
Vi må jo fejre dagen sammen på Skype.
Knus fra Emma og klanen i USA

Kære Noah
Hjertelig tillykke med de 6 år, d. 13.06.
Nu er det snart din tur til at
komme i skole.
Jeg håber, at du får en rigtig god dag,
med mange gaver.
Knus fra mor

ÅBENT HUS
Harald Christensen, Klosterkløften 25, Kruså,
fylder lørdag den 16. juni 80 år.
Der er åbent hus på dagen kl. 12-15.






















Harald Christensen fylder 80 år.

Foto Fuzzy Mikmak

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vores kære mor
Olga Schmidts begravelse.
Tak for de smukke blomster og venlige tanker.
Tak til alle, der besøgte mor i årenes løb.
Det glædede hende meget.
Venlig hilsen
Børnene

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.

Hjertelig tak
For den store opmærksomhed der blev vist os
i anledning af vort guldbryllup d. 9. juni.
Tak for gaver, blomster og hilsner fra nær og fjern.
Tak til naboer og venner for den fine dørranke.
Tak til alle jer, som kom til morgensang,
og tak til Lene og Jørn for musikkeen.
Tak til præst Hanne Christensen for en varm
og god oplevelse i Kollund kirke.
Tak til Frøslev Kro for et fint arrangement.
Med venlig hilsen
Else og Ib Jessen
Kirkevænget 1, Kollund, 6340 kruså

BovAvis

www.graasten-avis.dk

Han er født i Kruså, og
kom som ung i lære som
speditør hos Peter Hansen.
Efter læretiden fik han
ansættelse hos blandt andre
Nissen & Petersen og
Andreas Andresen, som han
arbejdede i 9 år for i Rødby
fra 1963-72.
Siden vendte han tilbage
til fødebyen, og fortsatte
med at arbejde for Andreas
Andresen indtil 1994, hvor
han gik på efterløn.
Harald Christensen har
været aktiv i Bov IF, hvor

han både har spillet fodbold,
håndbold og badminton.
Han har siden 1956 været
gift med Astrid, der stammer
fra Broderup ved Tinglev.
I det gæstfrie hjem er der
opvokset to børn, Knud i
Tinglev og Anette i Kollund.
Der er åbent hus på dagen
kl. 12-15.

Rideklub får penge
til skattejagt
Af Gunnar Hattesen

Padborg Ride Club har
søgt Tuborgfondet om
midler til et nyt tiltag, og
har i den anledning fået
tildelt 13.500 kroner.
Pengene skal bruges til
geocaching på hest.
- Vi har søgt penge til en
folder og noget GPS udstyr,
og der er lagt op til 2 ruter
i Frøslev Plantage, fortæller
formand for Padborg Ride
Club, Arno Gormsen.
Han tilføjer, at hovedgrunden
er, at rytterne dermed kan
komme ud og nyde og bruge
naturen meget mere end man
gør i forvejen.
- Alt for mange ryttere holder
sig inden døre eller måske

lige lidt på den udendørs
dressurbane, men kommer
ikke ud i naturen at ride. Det
hænger selvfølgelig også lidt
sammen med, hvor man bor,
siger Arno Gormsen.
Rideklubben har til huse
på Skyttehusvej 10 lige op
ad Frøslev Plantage og i et
samarbejde med den lokale
skovansvarlige har klubben
fået arrangeret 2 ture, hvor
man med sin GPS skal finde
en skat. Når skatten er fundet,
åbnes den og man tager en
præmie ud.
Turene er lavet sådan, at
rytterne både kan ride på de
sædvanlige veje, men også
kan ride tværs igennem, hvis
hesten og humøret er til det.

Privathospitalet
Privathospitalet i Kollund holdt forleden
åbent hus med stor
succes.
Gæsterne blev vist rundt
i mindre grupper og der
var lejlighed til spørgsmål,
blodtryks-blodprøvetagning

og special undervisning i
hjerte-lunge-redning.
Privathospitalet Kollund tager
gerne imod foreninger, som
ønsker at komme på besøg og
interesserede kan henvende
sig til direktionssekretær Jette
Nielsen på tlf. 7430 1134.

BovAvis
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Fra d. 13. juni
Til d. 17. juni

Ringridning i Bov er for alle ryttere
Af Søren Gülck

Bov Sogns Ringriderforening
arrangerer atter i år ringriderfest i Bov. Sædvanen tro sker
det i samarbejde med Lions
Club Padborg.
Tidligere var ringridningen i
Bov udelukkende forbeholdt

ryttere fra Bov Sogn. Men fra
i år har man valgt at ændre
den tradition, så alle kan
deltage. Så udefrakommende
ryttere skal være så hjertelig
velkommen i Bov til en festlig
og fornøjelig ringridning.

Festlighederne finder sted
op til den kommende
weekend med aktiviteter
og underholdning for alle
aldersgrupper.
Hvert år samler ringriderfesten over 2.000 mennesker,

at overskuddet ube-skåret
går til velgørenhed i såvel
lokalområdet som til nødlidende ude i verden.
Vi håber igen i år at borgerne vil bakke op om festlighederne, og nyde et par
gode dage i det fri til gavn

der nyder nogle festlige dage
med masser af underholdning
og den traditionsrige ringridning.
Festen leverer hvert år et
pænt overskud, som vi er
taknemmelige for, siger
Jørgen Nielsen, som nævner,

Lokale traditionelle retter

for lokalområdets mange
aktiviteter, som vi vil være
med til at værne om, siger
Jørgen Nielsen, som glæder
sig til at byde velkommen
til sommerfesten og ringridningen.

Restaurant på første sal og Bistro i stueplan

,
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Fejr din fødselsdag hos os!
Vi tager også imod selskaber op til 65 pers.

JUNI TILBUD 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

Gode parkerings muligheder
www.panorama-wassersleben.de
Wassersleben 10 · 24955 Harrislee
Tlf. 0049 461 318 22 39

Vaffelis

€1,50
Kaffe og kage

€4,50

Kruså 

• Fleggaard

Wassersleben
• Fleggaard
•

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

BovAvis
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Fra d. 13. juni
Til d. 17. juni

God fest

Ønsker du noget at
spise, så kig ind på
Karsten Thomsens
Restaurant

Ønsker du noget at spise, så kig ind på Karsten Thomsens Restaurant

Hotel Frøslev Kro
og Restaurant

Vi ønsker Bov
god byfest og ringridning
B & K Service A/S

Vestergade 3, Frøslev, 6330 Padborg
Tlf. 7467 3204
E-mail: info@froslev-kro.dk
www.froslev-kro.dk

Plantagevej 3 - 6330 Padborg
Tlf: +45 74 67 02 00 - www.b-k.dk

&
god byfest
og ringridning
Glas
&Rammer

Vi ønsker
Bov
Glas
Rammer
Billedindramning · Termoruder · Spejle
Plakater
· Malerier samt
salg af Silkeplanter
Billedindramning
· Termoruder
· Spejle

&

Glas Rammer

Plakatermandag-fredag
· Malerier samt9-18
salg- lørdag-søndag
af Silkeplanter lukket
Åbningstider:
Åbningstider: mandag-fredag 9-18 - lørdag-søndag lukket

Padborg
Glarmesterforretning
Billedindramning · Termoruder · Spejle
Padborg Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk • info@ goglas.dk
Plakater
samt• goglas.dk
salg af Silkeplanter
Oksevej 4· Malerier
• 6330 Padborg
• info@ goglas.dk

74 67
0000
eller
03-00
Åbningstider:
9-18
lørdag-søndag
lukket
7403
67mandag-fredag
03
eller27
27 25
03
døgnet rundt!

Vi ønsker Bov god
byfest og ringridning
ALC MALEREN ApS
Alt i malerarbejde
Tlf: 74 67 89 17

Mail:philip@alc-maler.dk • www.alc-maler.dk
TAPET & VÆV · SPARTLING · ALT MALING UDE OG INDE · BOLIGUDLEJNING

Ringriderbal
med lækker
menu

Af Søren Gülck

Året højdepunkt ved sommerfesten og ringridningen er
naturligvis ringriderfrokosten
lør-dag den 16. juni med
efterfølgende Ringrid-erbal.
Her samles folk fra by og land
i muntert og festligt lag til
musik med 4 FUN.
Menuen fra Bov Kro er forel
filet med æggestand, dressing,

brød og smør, skinkeschnitzel
med ærter, brasede kartofler
og skysovs og hjemmebagt
æblekage
med
lækker
råcreme.
Alt dette til en pris af kun 195
kr. incl. 2 vand eller øl.
Husk at bestille billetter hos
Jørgen Nielsen tlf. 4025 5387

Under galgen med traktor

Padborg Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk • info@ goglas.dk

Vi ønsker Bov

74 67 03 00 eller 27

03

god byfest og ringridning

Trailercare ApS
Padborgvej 3, Bov, 6330 Padborg

Tlf.73 67 00 10

Vi ønsker Bov

god byfest og ringridning

Vi ønsker Bov

god byfest og ringridning
World Seafood A/S

Bovvej 29, 6330 Padborg, Telefon: 7367 0008
www.worldseafood.dk

Vi ønsker Bov

god byfest og ringridning

Der deltog 45 havetraktorer i ringridningen i Holbøl, og
deltagerne hyggede sig.
Foto Anni Mikmak

Vi ønsker Bov god byfest
og ringridning
ILIEVENLIGE D Y R E H A N D E L
DEN FAM
Et oplevelsescenter på 3000m2

SDS Padborg - Industrivej 19 - 6330 Padborg
Tlf. 76 15 32 00 - www.sds.dk

Vi ønsker Bov
god byfest og ringridning
Festen star ter hos

Toldboden
Vi åbner allerede kl. 9.30

Bovvej 9 - 6330 Padborg - Tlf: 74 67 31 36

God fest
og husk vi ta´r skraldet

Torvegade 6, 6330 Padborg, Tlf: 74 67 23 67

Spølbækvej 4-6, 6330 Padborg, Tlf: 74672790
www.harm-mammen.dk

Vi ønsker Bov

Vi ønsker Bov

god byfest og ringridning

god byfest og ringridning

ÅBNINGSTIDER
Hverdag 8-19
Lørdag 8-18
Søndag 10-18

KRUSÅ
Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt

Sønderborgvej 2
6340 Kruså
Tlf. 74 67 12 26

Erwins Autoruder A/S
74 64 41 89 - Håndværkersvinget 12 - 6360 Tinglev
Tlf.: 74 64 41 89

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

Vi ønsker Bov

god byfest og ringridning
Günther Bred VVS A/S
Skrænten 22, Smedeby, 6340 Kruså
Telefon 74 67 15 12, www.bred.dk

Vi ønsker Bov god byfest
og ringridning
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Fra d. 13. juni
Til d. 17. juni
Vinsmagningen blev underbygget af Italienske specialiteter og små retter, så vinen
præsenterede sig bedst muligt.
Som finale blev der serveret
en lækker og veltillavet bøf af
oksemørbrad klædt på med to
glas velskænket og kraftfulde
Amarone vine.

Cykelløb
omkring
Fårhus
Af Søren Gülck

Bov CC arrangerer onsdag
den 13. juni de sønderjyske
mesterskaber i landevejsløb,
der
afvikles
på
en
rundstrækning i og omkring
Fårhus.
Start og mål vil være ved
Fårhus
Forsamlingshus,
hvorfra rytterne skal køre
en rundstrækning på ca.
8 kilometer, der går ad
Frydendalvej,
Mejerivej,
Hærvejen og Vejbæk, hvorfra
der køres til venstre på
Frydendalvej over Tøndervej
til mål.
Løbet cykles som et aftenløb
med start kl.18.30 og
forventes afsluttet omkring
kl. 22.00.
Det vil naturligvis omkring
Fårhus være en del ekstra
trafik denne aften.
For publikum er der
mulighed for ved målet at
købe forfriskninger.
Løbet arrangeres i samarbejde
med de syd- og sønderjyske
cykelklubber, hvor der køres
en lille serie på 4 løb, som
kun omfatter ryttere fra disse
klubber.
Det er i forbindelse med
disse løb at nye ryttere har
mulighed for at deltage inden
man kaster sig ud i de store
løb.

Fine italienske vine på
bordet
som var på bordet
ved
vinsmagningen
Det var nogle af de på Holdbi kro, hvor 26
bedste Italienske vine, gæster var tilmeldt.
Af Søren Gülck

Der var tale om vine fra
udvalgte små distrikter i det
centrale Italien, hvor der kæles
for vinen og hvor kvalitet
kommer før kvantitet.

Student2012
2012
Student
STORY armbånd
STORY
armbånd
Med sølv
ugle
595 kr.
Medsølv
sølv
ugle
595695
kr. kr.
Med
forgyldt ugle
Med
blomst
Med forgyldt ugle 495 kr.
695 kr.

I alt 8 vine i prisklassen 150500 kroner pr. flaske var på
bordet, og vinene indfriede
alle gæsternes forventninger.

Det var den erfarne konsulent
Niels Christian Lasota fra
Sigurd Müllers Vinhandel,
der præsenterede vinene og
ledte gæsterne på en rejse
i smag og duft gennem
vinlandet Italien.

Gæsterne oplevede en rejse i
smag og duft gennem vinlandet Italien.
Foto Søren Gülck

Georg Jensen
Daisy
Georgnyheder
Jensen 2012
Daisy nyheder 2012
Vedhæng

kr. 1600,Vedhæng

kr. 1600,-

Lions aktivitetshus Smedeby Kro

lokaleudlejning
Oversize
ring

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

Oversize
ørestikker

Oversize
ørestikker

74 67 03 00 eller 27 25 03 00 døgnet rundt!

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk • info@ goglas.dk

Padborg Glarmesterforretning

Åbningstider: mandag-fredag 9-18 - lørdag-søndag lukket

&

Billedindramning · Termoruder · Spejle
Plakater · Malerier samt salg af Silkeplanter

Glas Rammer

kr. 1750,-

kr. 1700,Oversize
ring

kr. 1700,-

Kom og se vores store
udvalg i Georg Jensen
kr. 1750,-

Smykker-ure-design

JJ
JJ

Kom og se vores store udvalg i Georg Jensen
Autoriseret STORY forhandler:

Med forgyldt blomst

Autoriseret STORY forhandler:

595 kr.

Smykker-ure-design

Landsdækkende bytteservice

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

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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Fra d. 13. juni
Til d. 17. juni

Hvor skal Du holde sommerferie?

Af Gunnar Hattesen

Marco Schallenberg, Fårhus

Tina Lund, Padborg

Karin Becker, Padborg

Mie Blandt Jørgensen, Kruså

Per Kristensen, Kobbermølle

Laila Nielsen, Bov

- Vi bliver hjemme. Vi har
netop været på en uges ferie
syd for Barcelona. Vejret var
godt og varmt i Spanien.
Vi planlægger at tage vore
tre børn med på nogle
endagsture til Sommerland
Syd og Rømø.

- Vi skal ligge på Kruså
Camping, men ellers har jeg
inviteret min datter, Tamara,
en uge til London. Det er en
forsinket konfirmationsgave.
Det glæder vi os meget til.
Min datter har aldrig været i
London, så vi skal se det hele blandt andet Vokskabinettet.

- Jeg skal en uge til Stemkjer i
Norge for at danse folkedans.
Der kommer over 3.000
folkedansere fra hele Norden
for at deltage i Nordlek. Vi
skal danse folkedans, høre
spillemandsmusik og på
udflugter.

-Jeg skal ikke ud at rejse. Jeg
studerer til børnehavepædagog
i Aabenraa. Jeg har godt nok
en måneds ferie inden jeg
skal i praktik, men da skal jeg
arbejde i Kruså Børnehave.
Hjemme skal vi have sat et
stakit op til børnene.

- Jeg skal tre uger til
Australien med min kone
og svigermor. Jeg har aldrig
været dernede før. Vi skal bo
hos noget familie. Vi flyver
fra Hamborg over Singapore
til Melbourne. Flybilletten
koster godt 7.000 kr, men så
sparer vi lidt, fordi vi kan bo
privat.

- Jeg skal til Sverige på
fjeldvandring og fluefiskeri
med min mand. Vi holder
altid ferie i Sverige eller
Norge. Vi bor i bilen, hvor
vi kan overnatte eller også
lejer vi en hytte. Vi plejer at
køre helt op til samerne ved
polarcirklen.

Foto Fuzzy Mikmak

To nye butikker åbner i Padborg Torvecenter
Af Anita Andersen

Det er blevet sat papir
for vinduerne i Padborg
Torvecenter og handlet
byggeartikler i den lokale Bygma.
Forvandlingen er i gang i de
tommelokaler ved siden af
Padborg Apotek. Der bliver
bygget vægge, sat fliser op og
tænkt tanker, så man næsten
kan høre det knager. Det
eksisterende lokale bliver

delt i 2, så der er hele 2 nye
butikker er på vej i centret.
Med forventet åbning midt
i juli kommer der i Padborg
Torvecenter en herrefrisør,
hvor man ud over den traditionelle klipning også
kan få en god gammeldags
barbering.
Klipning og barbering

I Syrien er der tradition for
at gå til frisøren ikke bare
for at blive klippet, men

i lige så høj grad for at få
en barbering og fjernet og
trimmet ansigtsbehåring.
Det vil være 31 årige Abbas
Hasso, der svinger saksen
og forestår barberingen i
butikken.
Abbas bor i Padborg og har
erfaringen som herrefrisør og
barber fra Syrien.
Café og restaurant

På den anden side af den nye
væg kommer der en Café

og restaurant, så nu kan
kunderne i Padborg Torvecenter afslutte shopping
turen med et café besøg.
Det er Peter Juul Petersen, der
har barslet med idéen om de 2
butikker. Han arbejder i dag
som freelance tolk, men har
tidligere i 12 år haft pizzaria
i Tørring.
Peter Juul Petersen er ansat
som bestyrer i restauranten og

Barndomshjemmets
gode værdier
Af Gunnar Hattesen

39- årige Salar Galal er ansat
som kok.
- Der ud over skal vi have
ansat 2-3 tjenere, fortæller
Peter Juul Petersen.
- Vi har styr på køkkenudstyret
og er ved at få styr på, hvordan
lokalerne skal indrettes. Vores
menukort er ikke fastlagt
endnu. Vi har så mange
idéer lige nu, så den store
udfordring er at begrænse os,
fortæller Peter Juul Petersen,
som rigtig gerne vil høre,

hvad folk gerne ville kunne
købe i caféen.

Vinspil

Åbent hus på
flyveplads

Det er man meget velkomne
til at skrive inde på facebook
– på Padborg Torvecenters
profil, hvor der er oprettet
en tråd, hvor man kan give
sit besyv med.

På Grundlovsdag blev Der er åbent hus lørdag
der spillet vinspil hos den 16. juni hos KrusåBov IF Petanque.
Padborg Flyveklub fra
Som ung kom hun både på flyttede på aftægt, hvor hun mennesker og også at komme Der blev fine vinpræmier til kl. 10-16.
Gråsten Husholdningsskole

fik over 35 gode år. Hun

ud og opleve nye ting.

gårdejer Henrik Schmidt,
og hun flyttede fra den
ene ende af Hønsnap til
den anden. De forpagtede
hendes barndomshjem i
nogle år, og landsbyens to
største gårde blev siden lagt
sammen. Hun var en virksom
landhusmor, som styrede en
stor husholdning med karle,
tjenestepiger og daglejere.
Sønnen Frederik overtog
slægtsgården i 1976, og hun

stor hjælp af en datter i
Padborg.
Gennem alle årene gik hun
meget op i hjem og familie.
Hun nød at lave mad og
bage og var meget gæstfri.
I hendes hus kom mange
og nød hendes selskab og
gavmildhed. Hun havde altid
kaffe på kanden til uventede
gæster og var meget glad for
besøgene. Hun holdt meget
af at være sammen med andre

bevarede hun til det sidste.
Hendes mand døde i 2001 og
hun var ham i 61 år en god
kone og trofast støtte.

Sørensen, Bent Puchleiter,
Erika Gram, Cecillie Hansen,
Christian Eskildsen og Gitte
Urwald.

Hun efterlader sig børnene
Frederik i Holbøl, Thyra i
Bramming og Anne Cathrine
i Padborg og 6 børnebørn.

RepaRation
og seRvice

følgende:
Der vil være forskellige
klarede sig selv højt oppe i
Olga Schmidt, Hønsnap, og Uldum Højskole.
Bent Kristensen-Harald PeI 1940 blev hun gift med årene, men fik på det sidste Glæden ved at få besøg tersen, Mie Petersen, Birthe flyveaktiviteter hele dagen:
er død, 98 år.
Sønderborg Modelflyveklub,
Hun var et meget omsorgsfuldt, hjælpsomt og varmt
menneske, som altid var i
vigør. Indtil det sidste havde
hun lysten til at følge med i,
hvad der rørte sig i familien
og hjemstavnen.
Olga Schmidt var født og
opvokset på en stor gård
i Hønsnap. Hjemmet var
grundtvigiansk og hun
bevarede livet igennem barndomshjemmets gode værdier.

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

Dansk
v/Bjarne &
Marianne
Pedersen

Port

service

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

drageflyvere, svævefly, sportsflyvere og UL Flyvere.
På flyvepladsen kan der købes
grillpølser,øl og vand samt
kaffe og kage.
Flyvepladsen ligger ca. 5 km.
vest for Kruså, hvor også
Padborg Park er beliggende.
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Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma

ALT I /SALG
SERVICE

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

Malerarbejde og engrossalg

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85

Alt indenfor hårde hvidevArer

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

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

SteenS

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

MurerArbejDe

Fotografering

Auto-værksted
Tømrer-, SnedkerService eftersyn, synsarbejde,
og Glarmesterarbejde
rust og motor reparationer

rePArATioNer
fliSeArbejDe
til hverdag og fest,
oM- oG TilbyGNiNGer

Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS
hAr pr. 1.1.2012

ovErtagEt

Tlf. gunstigt.
74 67 14 93
- godt og
Fax
Mail

74 67 45 75
pms@p-ma.dk

Skolevej 25,
Kollund,
6340 Kruså
Nu ogSå perfektApS
johs.r.b@mail.dk
bilpleje
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

NYt-NYt

Padborg Maskinsnedkeri

tlf. 20 64 80
54
Alle
bilmærker
repareres.
Industrivej
4 - 6330
Padborg

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

Fårhus Tømrer og snedker
Tlf. 74 67 66 84

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

Norman
Rudbeck

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

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS

Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

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

Køb
dine søm og
D
TiLbu
Es
loKalt
GivKlammer
ALC mALeren
ApS
inG oG

Din lokale forhandler af søm og klammer
r
aFTal re største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere
Danmarks
e
m
alt i malerarbejde
nær

Semu Tlf.
Luftværktøj
v/ Steen Munch
24 83 47 90 / 74 67 89 17
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter

Mail: philipp@alc-maler.dk
· www.alc-maler.dk
Østerskovvej 43 · Kollund
· 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60
TapeT & VæV · SparTlinG · alT malinG uDe & inDe · BoliG uDlejninG

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

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

6330 Padborg
www.naturpleje.com
Tlf. www.naturpleje.com
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
Det gør vi ved Naturpleje. Ring for en god
samt vedligeholdelse
for at få din
hæk klippet!
• Fældningpris
af besværlige
træer
• Beskæring/topbeskæring udføres
Husk der kan søges håndværkerfradrag!
• Rodfræsning
Professionel På
rådgivning
• HÅNDVÆRKERFRADRAG:
en del af vores
arbejder kan der søges fradrag via selvangivelsen.

Gider du heller ikke hækklipning?

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

MAlERMEsTER

Kiel Kristensens Eftf.

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

www.louispoulsen.com

www.louispoulsen.com

Tlf. 74 67 86 06

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

naturpleje

ApS

Alle former for fest fotografering.

Hans

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

v/Johannes Bøgh, mekanikermester

vores priser er bedst.

Hjemmeside
Tlf.
74 www.fm-foto.dk
67 44 07
bil-Tlf. 22 25 84 07
Ring og hør nærmere.
emil
Tlf. 60 nissen
80 31 63

blik & rør

Mobil: 22 48 05 18

• Køl og frys
• Telefonanlæg
• EDB anlæg

• Lys og kraft
• Installationer
• Industri og landbrug

• Fjernvarme
• Solvarme
• Stokerfyr
• Boligventilation
• Blikkenslagerarbejde

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

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

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

Enigma 545
Design: Shoichi Uchiyama

LC Shutters

Design: Louise Campbell

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

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

Skarpe priser!
Græske Specialiteter

stor frisk
Middagsbuffet G 7,90 Med
salatbar til
Aftenbuffet
G 11,00 begge buffeter
... naturligvis også à lá Carte!
lokale

Unge spillede ved
Mærkens Rock

Vi har extra ryge

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

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

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

Det vindende band, Crassus.
Af Severin Sivesgaard

Den lille

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

BOVRUP-VARNÆS
HUSHOLDNINGSFORENING
AFHOLDER ÅRETS

Det var fire 19-årige
knægte fra Aabenraa
og Løjt, der alle går på
Aabenraa Statsskole,
der vandt årets udgave
af Mærkens Rock,
Kliplev Mærkens kon-

TUREN ER SOM ALTID FULD AF
OVERRASKELSER
BLANDT ANDET SÆLGES ØL, VAND OG
PØLSER.

TILMELDING INDEN DEN 16. JUNI
ALLE ER VELKOMNE
VELMØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN / TUR

HILSEN BESTYRELSEN

Det var bandet Crassus, som
består af Niklas Korsholm
på guitar, Tim Stie med sang
og guitar, Asger Knudsen
Grau på bas og Andreas Friis
Vilmar på trommer.

90 år
Ingeborg Jessen, Bovrup følger stadig interesseret med i
Plejecenter, Bovrup, tid- hele familiens deltagelse i den
ligere Felsted, fyldte sønderjyske nationalsport.
lørdag den 9. juni 90 år.
Hun var i sine unge år en
meget aktiv ringrider og hun
ren

CYKELTUR UD I DET BLÅ
AFGANG FRA BOVRUP KL 18:30
-OGSÅ EN AFTEN FOR DEM DER TAGER
BILEN.

kurrence for unge Det var ellers en meget åben fremført af tre syngende piger
bands, der spiller rock. konkurrence, der dæk-kede med en enkelt guitar.
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Kruså
Rengøring Center
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Udlejning af diverse maskiner
•
•
•
•

Tæpperensere
Skuremaskiner
Gulvvaskere
Specielle
støvsugere
• Vandsugere

Søglimt 28
6340 Kruså

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

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

et bredt spektrum af rockmusikken, hvor Chamelians
med noget, der minder om
jazzrock blev nummer to og
pigebandet, The Juice Dudes, blev nummer tre med
udpræget Slow Rock, der blev

Det var især elever fra Aabenraa Statsskole, der prægede
konkurrencen, suppleret af
unge musikere fra Bylderup
og Felsted skoler.

Ny chef i
Søgård
Oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen er tiltrådt som ny chef
ved Hærhjemmeværnsdistrikt
Syd- og Sønderjylland i Søgårdlejren.

Han kommer fra en stilling
som chef for Sergentskolen i
Sønderborg.
Jens Peter Rasmussen afløser
oberstløjtnant Finn Prip
Pedersen.

Bryllup 75 år
I Kliplev Kirke blev lørdag viet
Elisabeth V. Hansen, datter
af Tove og Niels Hansen,
Perbøl, og Patrick Holt, søn
af Vibeke og Johnny Holt,
Aabenraa.
Samme dag blev parrets søn
døbt.

Fhv. borgmester Villy
Benjamin Jakobsen, Aabenraa, fyldte mandag
den 4. juni 75 år.
Han var borgmester i
Lundtoft Kommune fra
1998-2002. Fra 1973-98
var han forstander på daginstitutionen Rønshoved Skolehjem.
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FELSTED

- Østergade 2, 6200 Åbenrå
7468 5109

Handel lokalt - det betaler sig!
spar grøntsager
nye danske
eller pizza
kartofler
frit valg

pr. 1/2 kg

4

50

Det er

50

00

billigt

Bland
selv slik
pr.

3 stk.

Cr illit Bang

100 g.

Det er

billigt

engøringsmidler flere varianter

1 stk.

kUN

6

95

Det er

25

00

Det er

billigt

Åben hver dag 7-19
Tilbudene gælder fra torsdag den 14.6 til søndag d. 17.6 der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

billigt
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Revy trak fulde huse
Revyen i Varnæs trak 235
tilskuere, som havde en
fornøjelig aften i selskab med
lokale amatørskuespillere.
Foto Fuzzy Mikmak

Festkomiteen havde lagt et
stort arbejde i byfesten.
Foto Fuzzy Mikmak
Revyen indeholdt en række glansnumre.

Foto Fuzzy Mikmak

En dejlig dag med Richard Ragnvald
Af Gunnar Hattesen

Den kendte dansktop
sanger Richard Ragnvald sang sig varm i
teltet ved Kliple' Mærken. Over for de over
300 glade mennesker i
teltet sang han en bredt
repertoire af kendte
sange.
Richard Ragnvald brød igennem æteren i 1993 med sangen "Tak fordi vi er venner".

Siden har succeen næsten
ingen ende villet tage. Og
den folkekære sanger skabte
da også høj stemning i teltet.

Richard Ragnvald skabte
munter stemning i teltet.
Foto Anni Mikmak

