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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless
• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

Norman 
Rudbeck

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

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

Nye danske
Jordbær
Fra lokal avler

Nye danske Kartofl er
Fra lokal avler

SE 
DAGSPRISEN 

I BUTIKKEN

SE 
DAGSPRISEN 

I BUTIKKEN

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

GRÅSTEN
PADBORG

AFHENTNINGSTILBUD
Fredagssmørrebrød
5 stk uspeci� ceret kr. 110,-
Wienerschnitzel m. tilbehør kr. 110,-
Stor � ot stjerneskud kr. 70,-
Stor madpakke med 6 ½ stykker rugbrød,
fr. m. ost, frugt og kage kr. 55,-

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

HUSK VI HAR

OGSÅ VÆ
RELSER!

Restauranten har åbent tirsdag-søndag fra kl. 11.30
Hvor skal du holde din næste fest?

Onsdag den 11. juni
til og med

Søndag den 15. juni
dækker begivenheden

2014
Kliple’ 
mærken

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

DER ER ALTID EN ANLEDNING TIL AT TAGE AFSTED

Bliv sommerklar
fra top til tå med juni måneds tilbud
25 min. � skespa, en lækker 59 ml. 
bodyscrub samt 50 g. ansigtscreme 
med SPF 15

    Kr. 394,-
NORMALPRIS
KR. 634,-

Tidsbestilling nødvendig

udsalg til alle - uanset alder.

profiloptik.dk

hos os behøver du ikke være 70 år for at få 70%. lige nu holder 
vi udsalg og giver mellem 30% og 70% til alle aldre.

Tilbuddet er på stel og gælder ved køb af komplet brille 
2. juni til 5. juli 2014 og kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

år
år
år

= 70%
= 70%
= 70%

24 
41
78

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN

TLF. 74 65 25 16

Jordbær til salg
Friskplukkede 
velsmagende
jordbær fra
egne marker  

MULIGHED FOR
SELVPLUK

Se dagsprisen på
www.kraemmeraage.dk 
Åbent dagligt 08.00 – 20.00
HUSK vores kræmmerbutik
har åben i hele jordbærsæsonen
Kræmmer Aage • Fiskbækvej 43 6300 Gråsten • Tlf. 3053 1422 

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

SUPER

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

Ketchup eller 
Remoulade
Graasten Salater
800 g

Isvafl er
6 stk

Majsbrød

Wienerkringle Pane piatto brød

Græskarrugbrød

Coca-Cola
Sodavand

Pr stk

22,-

Pr stk

20,-
Pr stk

18,-

Pr stk

22,,-

1 flæske

10,-

Beauvais survarer
300-580 g

1 glas

12,-

Kom ned og se det spændende udvalg

Langelænder pølser

Magnum 3-pak is
DYBFROST

1 pakke

20,-
3 pak

16,-

Kirsebær
Tyrkiet, kl. 1. 500 g

1 bakke

20,-

Bakkedal

250 g

10,-

Amo eller Gluten mel

1 pose

14,-

1 stk

15,,-
1 pakke

12,,-

Fuldkornshvede

Pr stk

24,-

Toms bar eller Guldbarre

Graasten Salater, Remoulade 
eller Mayonnaise

Dit valg pålæg

1 stk

5,-
1 stk

15,-
Flere varianter

10,-

Stærk
PRIS

+ pant

Ved køb af mere end 6 fl asker pr. 
kunde pr. dag er prisen maks. 22,95 kr

BAGEREN GRÅSTEN BAGEREN PADBORG
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

SUPER

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

Ketchup eller 
Remoulade
Graasten Salater
800 g

Isvafl er
6 stk

Majsbrød

Wienerkringle Pane piatto brød

Græskarrugbrød

Coca-Cola
Sodavand

Pr stk

22,-

Pr stk

20,-
Pr stk

18,-

Pr stk

22,,-

1 flæske

10,-

Beauvais survarer
300-580 g

1 glas

12,-

Kom ned og se det spændende udvalg

Langelænder pølser

Magnum 3-pak is
DYBFROST

1 pakke

20,-
3 pak

16,-

Kirsebær
Tyrkiet, kl. 1. 500 g

1 bakke

20,-

Bakkedal

250 g

10,-

Amo eller Gluten mel

1 pose

14,-

1 stk

15,,-
1 pakke

12,,-

Fuldkornshvede

Pr stk

24,-

Toms bar eller Guldbarre

Graasten Salater, Remoulade 
eller Mayonnaise

Dit valg pålæg

1 stk

5,-
1 stk

15,-
Flere varianter

10,-

Stærk
PRIS

+ pant

Ved køb af mere end 6 fl asker pr. 
kunde pr. dag er prisen maks. 22,95 kr

BAGEREN GRÅSTEN BAGEREN PADBORG

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 22. oktober til og med
lørdag den 26. oktober 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

BRUGSEN Gråsten
Padborg

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8-19

GÆLDER HELE UGEN i 
SuperBrugsen Gråsten

KUN FREDAG i 
SuperBrugsen Padborg

VÆLG SELV DINE 

FAVORITTER

Grillmarked
Vælg selv dine favoritter
Mange varianter

Stjernekaster
Sampak pølser fra Als

1995

3 x ½ pølse

75,-

8 stk 

100,-
D E L I K A T E S S E

Tilbuddende gælder fra onsdag den 11. juni til og med
lørdag den 14. juni 2014 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170  -  Fax 7465 2866  -  kirkekontoret@besked.com

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og Aktiviteter 

Mandag den 9. kl. 11.00 .................. Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven i Gråsten

Torsdag den 12. kl. 15.00 ................ Konfi rmandindskrivning

Torsdag den 12. kl. 19.00 ................ Menighedsrådsmøde i Kværs

Søndag den 15. kl. 9.30 .................. Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 15. kl. 11.00 ................ Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Du kan følge Adsbøl, Gråsten og Kværs 
kirke på vores hjemmeside, på Facebook 
og her i avisen. Du er altid velkommen til, 
at kontakte Kirkekontoret, sognepræster-

ne samt Menighedsrådsmedlemmerne 
med spørgsmål, forslag eller hvad du 
ellers måtte have på hjertet.

Du kan læse om kirken, sognet og aktiviteterne på vores hjemmeside eller Facebook

Ny kunstudstilling i 
præstegården
I maj og juni måned udstiller Leila Holberg 
sine billeder i præstegården. Leila er fra 
Sønderborg, og er medlem af kunst-
foreneringer ”SAMIS” og ”KunstPunkt” 
Hun har altid været optaget af former og 
farver, og nyder i fulde drag indtrykke-
ne fra ture i haver/parker samt overalt i 
vores fantastiske natur. Især elsker Leila 
motiver af blomster og landskaber. Men 
den mere abstrakte fabuleren er også 
spændende. Det vigtigste parameter for 

hende er, at det er et smukt motiv, som 
hun har lyst til at male.
Leila har tidligere udstillet på bl.a. 
”KunstPunkt” i Augustenborg, 
”Museumshafen” i Flensborg, 
Sønderborg Sygehus, Sønderborg 
Rådhus m.m..

På kirkegården i Gråsten

Har der længe været et ønske om, at få 
en form for gelænder ved trinene ned til 
urnehaven.
Der opsættes nu et gelænder midt på 
trappen i begge sider, så man har mulig-
hed for støtte op og ned af trinene.

Vi håber, det bliver til glæde for mange!

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Ud� ugt til 
Tranekær Slot

Onsdag den 18. juni

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

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

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

Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig og hans familie. Slottet har 70 værelser.
Efter rundvisningen laver vi et lilleophold i Rudkøbing.

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

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

ÅBENT HUS
Kom og se

vores nye lokaler

Nørrevej 45 C, Kollund ∙ 6340  Kruså ∙ Tlf. 74 67 15 12 ∙ vvs@bred.dk

Der er øl/ vand og vi 
har tændt op i grillen

Fredag den 27. juni
kl. 10.00 - 15.00

Nørrevej 45 C, Kollund
6340 Kruså

V-formand: God forklaring
Af Gunnar Hattesen

Den lokale formand for 
Venstre, Peter Brodersen, 
Alnor, tog tirsdag til 
hovedbestyrelsesmøde i 

Odense, hvor han deltog 
i diskussionen om Lars 
Løkke Rasmussen fremtid 
som Venstres formand.
Efter mødet bakker Peter 
Brodersen op om Lars 

Løkke Rasmussen som 
den formand, der skal føre 
Venstre frem mod næste 
folketingsvalg.

Peter Brodersen 
peger på, at man på 

hovedbestyrelsesmødet fik 
gode forklaringer på det, 
som er sket og herunder 
modbevist en lang række 
af de historier, som har 
floreret i pressen.

- Det var et meget langt 
hovedbestyrelsesmøde. Det 
tager tid, når 132 medlem-
mer skal have ordet. Vi fik 
lejlighed til at fremføre vore 
synspunkter i en sober og 
god og ordentlig tone, siger 
den lokale partiformand.

Han mener, at det vigtig-
ste er, at Venstres ledelse 
står sammen, og at det nu 
er enighed i hovedbestyrel-
sen om at erklære tillid til 
den ledelse - formand og 
næstformand - som lands-
mødet har valgt. 
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DYBFROST

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-21

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 10. juni til og med fredag den 13. juni 2014 eller så længe lager haves
Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

STORT UDVALG
I KØD TIL GRILLEN

1 PAKKE

6.-

TA 3 BAKKER

100.-

Pastella 
Pasta
200-250 gr. 

1 bakke 
36,95

FLERE VARIANTER    

HVER DAG Dugfriske danske Jordbær og Kartofler fra Stevninggård på Als

Nybagte 
Rundstykker

10 STYK

25.-

HVER DAG

IS TIL HELE FAMILIEN
HELE SOMMEREN

½
PRIS

Premier Styk Is

Pril

dYBFrOst

UN FreDag

PoSe
VI HOLDER 
FERIELUKKET

Fra den 28. juni til 21. juli

Vi ønsker alle vore kunder 
en dejlig sommer

v/ Peter Christensen
Jernbanegade 7 · 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 11 10

Heldagstur til 
Helgoland

BovAvis

AFGANG FRA
P-pladsen ved Nybøl Kirke . .kl. 6.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund . . . .kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . kl. 7.00
Bankocenter, Kruså . . . . . . . kl. 7.10
Bov Kro . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
Ok-Tanken, Padborg  . . . . . . kl. 7.20

Fredag den 18. juli
Vi kører i bus over Husum til Büsum 

på den tyske vestkyst. Herfra sejler 
vi ud til klippeøen Helgoland, der 

ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, 

hvor der fortælles om øens spændende 
historie, rige fugleliv og toldfrie butikker. 
Helgoland har tilhørt Danmark frem til 
1807, hvor englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen 

hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.
Pris 595 kr.

Tilmelding til Gråsten Avis/Bov Avis
tlf. 2116 0683
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Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

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

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

graasten-avis@graphos.dk

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

v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

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

Udebehandling foretages 
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Fodpleje

 

 

✂

www.optik-hallmann.dk

DKK  1500.- 
*

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

             

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

* alle stel op til DKK 1000.-    

* Når du får høreapparater hos os.

DKK3000.-
       KOMPLETPRIS+ EKSTRA BONUS! 

                                                                                  

             
                     

incl. synsprøve!

Flensborg             Sønder Løgum          Aabenraa Esbjerg                 Fredericia               Haderslev Horsens            Risskov/ Veri Center        Ikast                  Kolding                Odense                Padborg                  Ribe/Høm           Sønderborg              Vejle             Vojens
0049 461 17617      0049 4663 189990           74623470     75171742     75925950      74536068 75611600         86784337              97154515       75531053         63123230          74673070         75441544            74422300             75720512      74541550           Hørecenter:  -1894629                                 

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

Rabat Kupon* 

Få en  gratis brille med glidende 
overgang til en værdi af

Ring og hør nærmere på +49-461-77 49 244

Chiropraktik Zentrum 
Wassersleben
v/ Hanne Futtrup

Wassersleben 33, D-24955 Harrislee 1. afkørsel ved Kruså grænse

Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

Dansk 
autoriseret 
kiropraktor

GRATIS
screening
af din ryg

Fodpleje
v/Helmuth Mortensen

Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Akupunktur
& Zoneterapi

RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 7.00-20.00

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

Åbning af særudstilling og 
afsløring af portræt
Hans Kongelige Højhed 
Prins gemalen fylder 
80 år den 11. juni, men 
allerede i dag blev 
særudstillingen ’Prins 
Henrik af Danmark’ 
officielt åbnet på Det 
Nationalhistoriske 
Museum på 
Frederiksborg.
Udstillingen om Prins 

Henriks liv, virke og hverv 
som Prinsgemal er sat i 
scene i slottets prægtige 
riddersal. Et nyt portræt 
af H.K.H. Prins gemalen 
blev afsløret ved åbnin
gen, og det kan opleves i 
udstillingen, der åbner for 
publikum i morgen Kristi 
himmelfartsdag.

Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg 

har tyvstartet festlighe
derne i anledning af Hans 
Kongelige Højhed Prins
gemalens 80års fødselsdag. 
Udstillingen ’Prins Henrik 
af Danmark’ giver indblik 
i Prins gemalens virke for 
Danmark, og den skildrer 
et alsidigt menneske med 
mange hverv og interesser.

”Som den ene halvdel 
af Regentparret er Prins
gemalen en af de fremmeste 
ambassadører for danske 
værdier og interesser. 
Prins gemalen har tillige 
engageret sig internationalt 
i arbejdet for at hjælpe og 
beskytte mennesker, natur 
og kultur. Udstillingen 
’Prins Henrik af Danmark’ 
fortæller om Prins gemalens 
mange vigtige gøremål som 
repræsentant for det konsti
tutionelle monarki og om 
et musisk menneske med 
alsidige interesser,” fortæller 
Mette Skougaard, direktør 
for Det Nationalhistoriske 
Museum.

’Prins Henrik af 
Danmark’ er en fortælling 
om et engageret og musisk 
menneske, der er udøvende 
kunstner, forfatter og en 
dedikeret samler af blandt 
andet asiatisk, afrikansk og 
grønlandsk kunst. H.K.H. 
Prins gemalen og H.M. 

Dronningen har generøst 
stillet en lang række 
genstande til rådighed for 
udstillingen. 

Tre Livsstadier  
Et stort portræt på 250 
x 175 centimeter blev 
afsløret af Prins gemalen 
ved åbningen og er med på 
særudstillingen. Portrættet 
’Tre Livsstadier’ er malet 
af Niels Strøbek, som er 
en af landets fremmeste 
portrætkunstnere. I for
grunden af billedet møder 
vi Prins gemalen anno 2014 
som 80årig. I baggrunden 
til højre står den 10årige 
Henri Marie Jean André, 
og i baggrunden til venstre 
står den unge greve og kar
rierediplomat, som mødte 
den daværende Tronfølger, 
Prinsesse Margrethe. 

’Tre Livsstadier’ er en 
pendant til maleriet ’Tre 
Slægtled’, som Niels 
Strøbæk malede til 
Det Nationalhistoriske 
Museum i 2012, hvor 
Dronningen fejrede 40
års regeringsjubilæum. 
’Tre Slægtled’ skildrer 
Dronningen, Kronprins 
Frederik og Prins Christian, 
som Prins gemalen tager 
imod med åbne arme i det 
nye portræt. 
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Sejrsvej 101, Rinkenæs  ·  6300 Gråsten 
 www.benniksgaardhotel.dk  ·  info@benniksgaardhotel.dk  ·  tlf. 74 65 09 49

 Irsk Aften
med Denis McLaughlin

Lørdag den 5. juli
kl. 18.30- ca.23.00

12. juni Torsdags mad og musik med Henriette Sonne kl. 19-00 kr. 199,-

19. juni Torsdags mad og musik med Henriette Sonne kl. 19.00 kr. 199,-

21. juni Musik med Henriette Sonne kl. 18.30 kr. 399,-

23. juni Sankt Hans Arrangement med helstegt pattegris kl. 18-30 kr. 179,-

26. juni Torsdags mad og musik med Henriette Sonne kl. 19.00 kr. 199,-

28. juni Classic Rock Night med Ride On kl. 19.00 kr. 299,-

ARRANGEMENTER
JUNI 2014

Hver den 1. søndag i måneden 
Sønderjysk kaffebord kr. 129,-

Hver den 2. søndag i måneden 
Søndagsbrunch kr. 179,-

Hver den 1. tirsdag i måneden 
– Jam without borders

Sönnichsen
Ure & Smykker

Nygade 11  •  Gråsten  •  tlf. 61 38 86 34  •  mail: satosi@bbsyd.dk

Student 2014
Gaven og 
mindet for 
livet til årets 
student

Æblet fås
i sølv, forgyldt 
og oxideret fra 

fra 875,-

Dyrskue blev folkefest
Trods masser af regn 
og blæst trodsede et 
stort publikum vind 
og vejr for at opleve 
det årlige Sønderjyske 
Fællesdyrskue i 
Aabenraa.

Hvis man var til mudder 
og gummistøvler, var man 
fredag kommet det rette 
sted hen.

Dyrskuet er for alle i 
familien, og stedet hvor der 

indgås handler - store som 
små. Og det blev en festlig 
oplevelse de to dage. 

Der blev kåret dyr, smagt 
på nye produkter og budt 
på masser af hygge stem-
ning og atmosfære.

Blandt de lokale udstil-
lere var Jes Jensen, Blans, 
med kødkvæg og Bibber 
Sidenius, Gråsten, og 
Edelweis Høfflinger, 
Kværs, og Karen Lintrup 

Skjoldagere, Buskmosevej 
med heste. 

Fællesdyrskue blev en 
folkefest, der trak folk til 
Aabenraa fra størstedelen af 
Syd og Sønderjylland.
 Foto Søren Gülck 
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Udlejning af
720 Attraktive boliger

beliggende

Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten, 
Kværs, Nybøl, Rinkenæs, 
Ullerup, Vester Sottrup

Informationer kan � ndes på:
www.graasten-bolig.dk

Tlf. 74 65 30 10

LEJLIGHED 
I GRÅSTEN

Centralt beliggende 
udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje 2600 kr ex. forbrug.

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 7465 2653

LEJLIGHED I 
GRÅSTEN CENTRUM

Lejlighed på 71 m2 (stuen) udlejes.

Udsigt til Slotssøen

Husleje kr. 3700,- + forbrug

HENVENDELSE PREBEN 4028 4051

NU I BORGEN

GRÅSTEN CENTRUM
Flot taglejlighed på 60 m2

Dejlig gårdhave, vaskekælder og depotrum.

Husleje 3900 kr.+ forbrug. 3 mdr. dep.

TLF. 24 24 91 70

BROAGER
2-værelses lejlighed, ca. 44 kvm + 20 kvm terasse, 

møntvaskemaskine, klar til ind� ytning.

Husleje kr. 2600,- + forbrug, 3 mdr. indskud.

HENVENDELSE TLF. 5136 3613

Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

6400 Sønderborg
Telefon 74 48 66 66

 Åbningstider Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag 9.00 - 12.00

Produkterne � ndes kun i begrænset 
mængde. Der tages forbehold 
for trykfejl og udsolgte varer.

  
TRIMMER 
FS 38
Normalpris 1495,-
SPAR 200,- 

HÆKKEKLIPPER 
HS 45
60 cm
Normalpris 2995,-
SPAR 500,-

SOMMERTILBUD
2.495,–

BUSKRYDDER 
FS 130
Normalpris 4795,-
SPAR 800,-

BUSKRYDDER 
FS 87
Normalpris 2995,-
SPAR 300,- 

SOMMERTILBUD
3.995,–

EL HÆKKEKLIPPER 
HSE 52
Normalpris 995,-
SPAR 100,-

ROBOT PLÆNEKLIPPER
Maks. plæneareal
op til 3000 m2.
Lithium ion SOMMERTILBUD

895,–

SOMMERTILBUD
2695,-

SOMMERTILBUD
1.295,–

TRIM DIN HAVE MED STIHL
med uundværlige maskiner til havemanden

FS 240 CE 
KRATRYDDER 
Normalpris 5695,-
SPAR 1200,-

SOMMERTILBUD
4.495,–

SOMMERTILBUD
14.995,–

Generationsskifte hos Børge Nørgaard 
Af Gunnar Hattesen

Det er nok lidt af 
en drøm for enhver 
virksomhedsejer, at 
det livsværk, der er 
skabt, kan føres vi-
dere af familiens næste 
generation.

Det sker for tømrermester 
Børge Nørgaard, Blans, 
som fredag den 20. juni 
fylder 70 år. Den runde 
dag markerer han med en 

reception kl. 13.00-15.30 
i Forsamlingsgaarden 
Sundeved i Vester Sottrup. 

Og 1. juli overdrager han 
firmaet til sin søn, 44-årige 
Bjarne Nørgaard, der har 
været ansat i tømrerfirmaet 
i 18 år.

Tømrerfirmaet blev 
grundlagt i 1959 af murer-
mester Damgaard-Hansen, 
og Børge Nørgaard blev 
ansat i firmaet i 1974. 
6 år senere overtog han 
tømrervirksomheden.

- Da blev ansat hærgede 
oliekrisen. Det fik os til at 
satse på isolering. Det gik 
meget godt. I 1980'erne 
havde vi 11 ansatte, husker 
Børge Nørgaard.

- Udviklingen afhænger 
af, om danskerne får 
tilskud til isolering eller 
ej, siger Børge Nørgaard, 
som kan kigge tilbage på 
opgangs- og nedgangstider.

Fra 1980 til 1996 satsede 
firmaet hovedsageligt på 
isolering, men i dag er man 
også parat til at lave reno-
veringsarbejde, udskifte 
vinduer og døre.

Børge Nørgaard har været 
engageret i lokalsamfundet. 
Han var i en årrække for-
mand for Luthersk Mission, 
formand for Kristeligt 
Arbejdsgiverforening 
og er formand for 
KristenDemokraterne i 
Sønderborg Kommune. 

Firmaet beskæftiger i dag 
4 ansatte. 

Børge Nørgaard overdrager 
1. juli nøglerne til firmaet til 
sin søn Bjarne Nørgaard.
 Foto Jimmy Christensen
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Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04

12
70

10
57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

 

 

Spejdernes
Avisindsamling
LØRDAG DEN 14. JUNI
Indsamlingen foretages af Gråstenspejderne Det Danske 
Spejderkorps starttidspunkt kl. 9.00.

Der udover er der mulighed for selv at afl evere ved vognmand 
Knud Erik Heissel på Planetvej

Der må aldrig lægges a� ald imellem aviserne/ugebladene.

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte de ansvarlige indsamlingsledere:
For DDS i Gråsten, Adsbøl, & Alnor: Hans Chr. Th omsen,
tlf. nr. 3063 8648, (lørdag indtil kl. 8.00).
Indsamlingen er sponseret af:

Bedre hørelse er en personlig sag
Annonce

Kom til gratis høretestdag 
19. juni hos AudioNova
Kig ind hos dit lokale AudioNova 
Hørecenter og få en uforpligtende 
snak om dine muligheder for at få 
høreapparater. Du er velkommen til 
at tage din nærmeste med. Det er 
en fordel at ringe og bestille tid i 
forvejen: 74 65 00 47.

Hos AudioNova får du:
• Højtuddannet personale
• Personlig behandling
• Altid lave priser og mulighed for kr. 0,-* i egenbetaling
• Ingen venteliste
• Gratis prøveperiode uden forpligtelser
• Et lokalt hørecenter nær dig
• Frit valg af høreapparater
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Jernbanegade 38 • 6400 Sønderborg • 88 88 63 86 (Høretestdag d. 17. juni) 
Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 65 00 47

Vejen til bedre hørelse kan være 
sej. At få nye høreapparater 
kræver indsigt og forståelse for 
den, der har høretab. Det for-
står man hos AudioNova Høre-
center, og det mærkede Bruno 
Hemmingsen på 75 år, da han 
trådte ind ad døren. Men inden 
Bruno stod hos AudioNova i 
Næstved, gik der 45 år med hø-
retab.

”Som ung skød jeg med jagtge-
vær, og en dag fi k jeg ødelagt 
hørelsen på begge ører”, for-
tæller Bruno.

”Det er frygteligt at miste sin 
hørelse. Når man ikke kan høre 
ordentligt, så lukker en del af 
hjernen ned. Jeg klarede mig 
ved at mundafl æse”, fortsæt-
ter Bruno.

Årene gik, og hverdagen blev en 
udfordring. Men for ca. 12 år si-
den tog Bruno tilløb, og fi k sine 
første høreapparater. 

”De første høreapparater blev 
støbt efter min øregang. Men 
disse ”i-øret” apparater funge-
rede ikke for mig, så jeg gik
næsten ikke med dem. Men ef-
ter endnu et par år med dårlig 
hørelse erkendte jeg, at jeg 
måtte fi nde en anden løsning”, 
fortæller Bruno.

Løsningen fandt han hos
AudioNova Hørecenter: ”Hos
AudioNova bliver jeg mødt af 
den samme, dygtige og søde 
person hver gang, og det giver 
mig tryghed. Jeg skal aldrig
vente, og kommer hurtigt til. 

Faktisk gik der kun halvanden 
uge første gang, jeg skulle have 
lavet en gratis høretest. I star-
ten fi k jeg tilbudt at prøve et 
par ”bag-øret” apparater i 14 
dage kvit og frit. En god start,” 
fortæller Bruno, som i dag har 
samme model på ørerne:

”Høreapparaterne giver mig en 
fantastisk livskvalitet. I mange 
år har jeg undværet fuglekvid-
der, men i dag kan jeg høre alle 
fuglestemmer. Det er en skøn 
følelse for ikke at tale om alle 
de dejlige oplevelser, jeg nu har 
med mine omgivelser. Jeg be-

høver ikke længere mund-
afl æse dem, jeg taler med.”

”Havde jeg vist, hvad AudioNova 
tilbyder, havde jeg fået høreap-
parater før. Ventetiden er kort, 
jeg møder professionelle menne-
sker, og priserne er gennemsku-
elige. Mine høreapparater fi k jeg 
endda med o� entligt tilskud.”

Gør som Bruno. Ring til Audio-
Nova Hørecenter i dag og start 
med en gratis og uforpligtende 
høretest.

Spring de o� entlige ventelister over og kom godt igennem hele forløbet fra gratis 
høretest og prøveperiode til endelig beslutning om valg af høreapparater.

BESTIL TID TIL 
GRATIS HØRETEST

RING 74 65 00 47

Ny elev hos 
Salon Sanne
Af Søren Gülck

Christina Maria Hjelm 
er startet som frisør-
elev hos Salon Sanne.

Christina Maria Hjelm 
stammer fra Ribe og er 
netop flyttet til Gråsten, 
efter at hun har afsluttet 
sit første skoleperiode i 
Kolding.

Christina Maria Hjelm 
er på få dage faldet godt 
til i salonen i Nygade, og 

glæder sig til at betjene 
salonens kunder. 

Susanne Vesperini og Donna 
Lena sammen med den nye 
frisørelev Christina Maria 
Hjelm. Foto Søren Gülck
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Gråsten Foto
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.

Et godt sted at spare

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

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

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

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker

MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & 

bygningskonstruktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS
Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Tømrer 

✔ Snedker

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Vi udfører også
malerarbejde

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

 Tlf. +45 4063 1663

DIN LOKALE
HÅNDVÆRKSMESTER

HENRY BJERG A/S
AUT. GAS- & VANDMESTER

• AUT. GAS- & VANDMESTER/VVS
• BADEVÆRELSE OG KØKKEN
• ENERGI- OG BOLIGRÅDGIVNING
• EJENDOMSSERVICE OG  

VICEVÆRTOPGAVER
• REPARATIONER OG  

VEDLIGEHOLDELSE
• FORSIKRINGSSKADER

Henry Bjerg A/S 
Munkemøllevej 6, 6300  Gråsten

+45 4063 1663 | info@henrybjerg.dk
www.henrybjerg.dk

Din lokale håndværker
10
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Tilmelding på telefon 2116 0683

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

Onsdag den 9. juli
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal 

besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.
OPSAMLINGSSTEDER

Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.35, Egernsund Elektrikeren 7.40, 
Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50, P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05, 

Bov Kirke 8.15, OK tanken 8.30
 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi 

sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den 
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer vi en tur rundt 
i den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, 

hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum - et helt nyt 
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. Museet rummer stor kunst af kunstnere, 
der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord - bl.a Emil Nolde, 

Edvard Munch, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den 

store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og 
Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage 

til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 19-tiden.

Pris kr. 595,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

Mangler du en besøgsven?
eller bare en at tale med, eller kunne du tænke dig 

at blive besøgsven, så kontakt Gråsten Avis på

BILLETMÆRKE 178

Vi siger velkommen til Christina,
vores nye elev

Christina klipper
fra uge 26

Ferieplan
Sanne uge 24 og 25

Christina uge 27

Donna uge 29 og 30
+ den 29. - 30. og 31. juli

Elevpriser

Herreklip kr. 75,-
Børneklip kr. 50,-
Bryn og vipper kr. 100,-

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

Hår · Mode · Hudpleje

Idræt for Dagplejebørn i Kværs

Dagplejen i Kværs vil give børnene gode oplevelser med idræt, leg og bevægelse. Allerede inden de kommer i skole, skal de have 
rodfæstet glæden ved at bevæge sig. Foto Jimmy Christensen

Bridge i Gråsten
Gråsten Bridgeklub 
har spillet drop-in i 

Ahlmannsparken med 28 
deltagere.

Resultatet blev:
Nr. 1: Leif Aaes Andersen og Christian P. Kock, 202 point
Nr. 2: Viviane Hansen og Karl P. Larsen, 198 point
Nr. 3: Ingelise og Christian Holme, 190 point
Nr. 4: Ingrid Jensen og Ole Sejthen, 185 point

BHJ får stort 
overskud
BHJ-koncernen tjener 
penge. Den Gråsten-
baserede koncern kom ud 
af 2013 med et overskud 
på 95 millioner kroner. 
Omsætningen blev på 2,6 
milliarder kroner.

Også 2014 er begyndt 
godt for kød- og handels-
virksomheden, som har 
knap 700 ansatte - heraf 
godt 200 i Danmark. 
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 15. juni kl. 11.00 

ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE
Søndag den 15. juni kl. 9.30 

ved Jan Unold

BROAGER KIRKE
Søndag den 15. juni kl. 10.30 

ved Karin Kofod

FELSTED KIRKE
Søndag den 15. juni kl. 10.00 

ved Oliver Karst

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 15. juni. kl. 11.00 

ved Maya Ravn

KVÆRS KIRKE
Søndag den 15. juni 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KIRKE 
Søndag den 15. juni kl. 10.30 

Rinkenæs korskirke ved Marianne Østergård 

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 15. juni Ingen gudstjeneste. 

Der henvises til nabokirke

NYBØL KIRKE
Søndag den 15. juni kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste i 

Præstegårdshaven ved Henrik Nygaard Andersen

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 15. kl. 9.00 

ved Marianne Østergaard Petersen

VARNÆS KIRKE 
Søndag den 15. juni ikke oplyst 

ULLERUP KIRKE
Søndag den 15. juni kl. 10.00 ved Kingo

GUDSTJENESTER

SMOKIEBUFFET
med forret og dessert KR. 11950

 
www.kvaers-kro.dk

Tlf. 7465 9206

Det lille Teater, Gråsten

”Landet
Phantasia”

Forfatter & Instruktør: Kristina Asmussen
Koreograf: Lars Bjørn

Lørdag den 21.  juni kl. 15.00
Søndag den 22. juni kl. 15.00
Søndag den 22. juni kl. 19.00
Tirsdag den 24. juni kl. 19.00
Onsdag den 25. juni kl. 19.00

Billetter: voksne kr. 80,00 børn kr. 40,00
Sommerspillet er på vores udendørs scene

Billetbestilling på tlf. 7465 3767. 
Billetter kan købes ved indgangen.

eller www.lilleteater.dk

GRÅSTEN

BESØG DEN 
KONGELIGE 
SLOTSHAVE

Kongelig sommerresidensby
siden 1936

Diamantbryllup
Anne Marie og Harald Jørgens

Kongevej 14 i Gråsten har
diamantbryllup den 12. juni.

Vi er ikke til stede på selve dagen.

Stort tillykke med 
sølvbrylluppet

til vores forældre
Kim og Marianne Brandt.

Der vil være morgensang den 17. juni
kl. 7.00 på Bovrup Kirkevej 64.

Hilsen Signe, Sarah og Susan Brandt

Åbent hus
I anledning af min 90 års fødselsdag

vil det glæde mig at se familie naboer og venner
på Holbøl landbohjem,

søndag den 29. juni kl. 12.00 
Venlig hilsen

Hans Jørgen Steff ensen
Nørrekær 73, Bovrup

I anledning af
vores guldbryllup

Tirsdag den 13. juni 2014 er der ingen morgensang.
Festen holdes på Holbøl Landbohjem.

Dolly og Svend Sørensen
Orkangervej 19, Gråsten

Hej Vega,
mor og far, 

Dorthe og Dennis
Tillykke med brylluppet

og dåben i lørdags
Tak for en god fest

Knus fra
Lucas og Freya
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Gråsten 
Bedemandsforretning

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

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

25 års 
jubilæum
John Steensen, Teglkrogen 
7, Gråsten, kunne forleden 
fejre 25 års jubilæum 

hos Danish Crown A/S i 
Blans. 

Konfirmation i Gråsten

Sognepræst Niels Refskou konfirmerede forleden et hold konfirmander i Gråsten Slotskirke. Foto Studie 66 Gråsten

Sejersbæk 
lukker
Af Gunnar Hattesen

Efter 25 år som selvstændig 
automekaniker drosler 
Søren Sejersbæk ned for 
sine aktiviteter i Rinkenæs.

- Jeg har i det seneste års 
tid mistet gnisten til at 
være selvstændig. Firmaet 

er ellers gået fint, men jeg 
savnede nye udfordringer, 
fortæller 50-årige Søren 
Sejersbæk, som 1. juni 
startede i et nyt job som 
lønmodtager. 

Søren Sejersbæk forsøger 
nu at leje bygningen ud 
eller sælge den. 

Fandt keramikrelief på en tur
Af Mogens P.C. Jacobsen

Hans Glavion, 
Stjerneparken 17, 
Gråsten, var forleden 
ude på en spadseretur 
ved Ahlmannsparkens

Parkeringsplads nær pas-
sagen til Degnevænget,

i hækken så han et kera-
mikrelief, som forestiller 3 
kvinder..

Han undrede sig herover.
Om det er tale om et 

røveri, hvor relieffet ikke 
havde interesse eller

hvad der har været årsag 
til, at de tre kvinder havner 
i en hæk ved

Ahlmannsparken, må 
indtil videre står hen i det 
uvisse.

Det ser ud som om 

relieffet har været opsat på 
en væg med fliseklæb,

– relieffet måler 30 
cm i højden og 25 cm. i 
breddden

Indtil da kunne man op-
fordre til, at skulle der være 
nogen som kender

til det smukke re-
lief, at kontakte mig, på 
Ahlefeldvej 16, el.på tlf.

74650042 for at bringe 
relieffet tilbage til den rette 
ejermand. 

Et smukt reliet er blevet 
fundet.
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Heldagstur til 
Helgoland

BovAvis

AFGANG FRA
P-pladsen ved Nybøl Kirke . .kl. 6.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund . . . .kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . kl. 7.00
Bankocenter, Kruså . . . . . . . kl. 7.10
Bov Kro . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
Ok-Tanken, Padborg  . . . . . . kl. 7.20

Fredag den 18. juli
Vi kører i bus over Husum til Büsum 

på den tyske vestkyst. Herfra sejler 
vi ud til klippeøen Helgoland, der 

ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, 

hvor der fortælles om øens spændende 
historie, rige fugleliv og toldfrie butikker. 
Helgoland har tilhørt Danmark frem til 
1807, hvor englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen 

hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.
Pris 595 kr.

Tilmelding til Gråsten Avis/Bov Avis
tlf. 2116 0683

Torsdag den 10. juli
AFGANG

Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.00
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . .  kl.  .11.15
OK-Tanken, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.25
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  . . . . . . .  kl. 11.40
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 11.45
Ok-Tanken ved Omfartsvejen i Padborg . .  kl. 11.50

Efter opsamling kører vi til den lille grænseovergang Siltoft helt ude mod vest ved Højer.
Herefter kører vi ad de små veje til Rudbøl grænse med grænsestenene i brostensgaden.
I Lydersholm Forsamlingshus drikker vi kaff e og spiser hjemmebagte boller og 
lagkage, samt får fortalt historien om Danmarks mindste forsamlingshus.
Derefter kører vi videre til Store Jyndevad Vandmølle og videre til Vilmkær grænseovergang og 
Hanved Kirke. Turen fortsætter ved den tidligere grænseovergang ved Simondysevej i Frøslev, 
hvor Bomlauget har istandsat en gammel original grænsebom. Turen slutter i Kobbermølle.
Under turen vil grænsen blive krydset på de mest små og ukendte steder. Ved hvert 
sted vil Torben Ølholm fortælle en historie om grænsedragningen i 1920, samt 
bevogtningen af grænsen med grænsegendarmerne og om deres dagligdag.
Ligeledes vil deltagerne ved hvert sted blive beværtet med både vådt og tørt under fortællingerne.

Pris 450 kroner, som inkl. bus, guide samt servering under turen. 

BovAvisTilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
tlf. 2116 0683

En tur langsGrænsen
med Torben Ølholm

Troels Kløvedal gæstede Gråsten Havn
Af Søren Gülck

Med skipper Troels 
Kløvedal ved roret 
gæstede Nordkaperen 
og dens 8 mands store 
besætning forleden 
Gråsten Havn i to dage.

Nordkaperen fortsatte 
torsdag til Flensborg for at 
deltage i et større pinsetræf.

Fra Flensborg fortsætter 
sejladsen til Middelhavet.

Troels Kløvedal har i et 
par år været i Danmark for 
at lave 9 TV-udsendelser.

Med på dækket var lidt 
sommerblomster, plukket 

ved Dyvig på Als. Det 
skal med på rejsen til 
Middelhavet som et minde 
om Danmark. 

Trods Troels Kløvedals 

livslange erfaring i navi-
gering, blev afsejlingen 
fra Gråsten ikke helt 
uproblematisk.

Nordkaperen grundstøtte 

på vej ud, så der måtte 
slås fuld bak for at redde 
skærene.

Med et stort smil og et 
vink til folk på havnen 

måtte Troels Kløvedal 
erkende, at selv den bedste 
kan fejle. 

Troels Kløvedal og hand 
besætning gæstede Gråsten 
Havn i to dage.
 Foto Søren Gülck
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B r o a g e r

Carlsberg
eller
Tuborg pilsener

Coca-Cola
Sodavand

Store XL bøffer
af oksefi let
4 stk

12 pak

4500

Ca. 800 gr

10000

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

HJEMMELAVET

KUN FREDAG 

FRA KL. 11

Luxus 
håndmadder

Vikingebrød
Pizza med skinke 
eller oksekød

Pr stk

1000

18002500

Spar
49.85

Spar op 
til 29,95

Blandet fars
3 kg

Langelænder 
pølser

Lakseportioner
4x100 gr

Ta 3 pk

10000

10000

2000

Bakkedal

Santa Rita
fra Chile

250 g

1000

3500

Magnum 3 pk is

1600

Böklunder
grillmedister
8 stk

2 bakker

6000

The boller

4 stk

1200

ENDAGSTILBUD
MANDAG

Blandet Fars
3 pk. a’ 800 gr.

100.00
TIRSDAG

Frugtmarked 
12 stk. 

20.00
ONSDAG

Grillpakke
4 Formbøffer

4 Grillpølser

4 Nakkekoteletter 50.00
TORSDAG

Bagerens
Franskbrød 12.00

FREDAG
Vej selv
slik

8.95
LØRDAG

Morgenæg
10 stk.

12.00
SØNDAG

Rundstykker
6 stk

20.00

Spar 
50.00

+ embl

1000
+ embl

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 14. juni 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

D E L I K A T E S S E N B A G E R A F D E L I N G E N
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MANGLER 
DU PLADS?
Permanent eller midlertidigt
Opbevaring og deponering for private og erhverv til 
konkurrencedygtige priser på en tryg og hensigtsmæssig 
måde i isolerede og frostfri a� åselige rum fra 
2 - 100 kubikmeter

Ring og hør nærmere på
tlf. 2014 5084 eller 
tlf. 3095 1848

Se mere på
www.� ytteboxen.dk 
Møllegade 23
6310 Broager

RAVNS MALERFIRMA
Tlf. 40 74 27 24

– alt malerarbejde udføres
– vi giver 20% på maling

i butikken

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag 14.30-16.30
Lørdag  9.00-12.00
VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk

Broagerland Ungdoms- og 
Idrætsforening får stor check 

Af Søren Gülck

Broagerland Ungdoms- og 
Idrætsforening modtog 
forleden en check 34.808 
kroner fra SuperBrugsen i 
Broager.

Halvdelen af beløbet 
stammer fra salg af 
benzin og diesel på OK 
kort. Derudover har 
SuperBrugsen i Broager 
valgt at fordoble beløbet, så 
idræts- og ungdomsarbejdet 
virkeligt får en beløb, der 
skæpper i kassen. 

Jette Asmussen, der er for-
retningsudvaslgsmedlem i 
BUI, modtager check på 
34.808,23 kroner fra ud-
deler Bent Moldt. 

Hjertelig tak
for den store opmærksomhed ved vores 50 års jubilæum. 

Nina og Erik Moldt
Skodsbøl

Historisk byvandring
Lokalhistorisk 
Historisk Forening på 
Broagerland invite-
rede forleden til en 
hyggelig byvandring 
på Vestergade og 
Storegade i Broager.

Mange var mødt op for at 

høre på guiden Christian 
Kronika, som var velforbe-
redt til opgaven.

Deltagerne hørte blandt 
andet om Heine Gas, C.H. 
Clausen og Klou Farre.

På byvandringen så 
man, hvor der havde 
været skoler, præstegårde, 
købmandsgårde og la-
zaretter i 1864, samt en 
masse tidligere butikker og 
håndværkerfirmaer.

Christian Kronika øsede 
ud af en stor viden om 

navne og årstal som et 
lokalt leksikon.

I løbet af aftenen hørtes 
mange gange "Ka do 
haus". Der kom mange 
fælles minder frem. Den 
skønne aften sluttede med 
kaffe på Broager Skole, 
hvor Christian Kronika 
besvarede spørgsmål fra 
deltagerne, som fik det 
klare indtryk, at Broager 
engang havde været en drif-
tig by med mejeri, handel 
og håndværk. 

Nyvalgt til styrelse
Tidligere kommunika-
tionschef i Sønderborg 
Kommune, Kristian 
Pallesen, Broager, blev 
nyvalgt til styrelsen, da 
Historisk Samfund for 
Sønderjylland holdt års-
møde i Flensborg.

 Genvalgt til styrelsen 
blev fhv. direktør Mogens 
Asmund, journalist Finn 
Bach, overinspektør 
Elsemarie Dam-Jensen, tid-
ligere arkiv- og forsknings-
chef Lars N. Henningsen 
og foreningens formand, 

arkiv- og forskningsleder 
Hans Schultz Hansen.

Fhv. regnskabschef 
Henning Matthiesen trådte 
ud af styrelsen efter 26 års 
virke, heraf en lang årrække 
som foreningens kasserer. 
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S u n d eve d

RECEPTION
Den 20. juni bliver jeg 70 år.

Det blev til 40 år med Rockwool. Jeg har derfor besluttet 
at give stafetten videre til næste generation.

I den anledning vil vi gerne invitere familie, 
venner, kunder og leverandører til reception på 
Forsamlingsgården Sundeved i Vester Sottrup

Fredag den 20. juni kl. 13.00-15.30
Venlig hilsen

Børge Nørgaard ApS Bjarne Nørgaard Børge Nørgaard

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

Stor interesse for rejse til Island Af Frede Weber Andresen

Der er stor interesse for 
at komme med på Ældre 
Sagen i Broagers rejse til 
Island i august 2015.

Det viste et rejsem-
nøde, hvor Bjørn Eydal 
Thordarson fra Travel Nord 
præsenterede en rund-
rejse på 8 dage med fly fra 
Billund.

Turen er tilrettelagt såle-
des, at man kommer hele 
øen rundt. Det er lykkedes 
at få en fast pris gældende 
frem til september 2014, og 
der blev åbnet for tilmel-
ding denne aften.

Det viste sig ikke uventet, 
at interessen var så stor, at 
man allerede kan melde ud, 
at turen bliver til noget. 

Interessen for en rejse til 
Island i 2015 er stor i 
Broager
 Foto Jonna Matthiesen

Avnbøl-dreng 
får ph. d. grad
Akademisk Råd 
ved Det Teknisk-
Naturvidenskabelige 
Fakultet på Aalborg 
Universitet har tildelt 
Jens Asmus Iversen 
fra Institut for Kemi 
og Bioteknologi ph.d. 
graden for afhandlingen 
"Optimering af bioet-
hanolproduktion fra 
lignocellulose ved hjælp 
af pentosefermente-
rende gær og Raman 
spektroskop".

Jens Asmus Iversen er 
opvokset i Avnbøl og 
blev student fra Teknisk 
Gymnasium i Sønderborg 
i 1995. Efter afsluttet 
uddannelse som civilin-
geniør i bioteknologi fra 
Aalborg Universitet i 2003 
arbejdede han hos Novo 
Nordisk A/S og Biogasol 
ApS før påbegyndelsen af 
ph.d. uddannelsen.

I projektet har Jens Asmus 
Iversen undersøgt gærarter, 
der er i stand til at omsætte 
de fleste sukre i biomasse til 

ethanol som erstatning for 
benzin.

Desuden er der forskel i 
brug af en måleteknik til 
overvågning af de processer, 
som indgår i fremstillingen 
af ethanol.

Resultaterne bidrager 
med ny viden om gæring 
af lignocellulose og kan 
derfor forbedre produkti-
onsstyringen i fremtidige 
bioraffinaderier.

Forskningen blev udført 
på Washington State 
University i USA og resul-
taterne er blevet præsenteret 
ved en international konfe-
rence i Canada. 

Nygifte
Anja Tingholm-Jørgensen, 
Tunnelvej 1, Avnbøl, datter 
af Karin og Jørn Jørgensen, 

Søgård, blev forleden 
gift i Ullerup Kirke med 
Karsten Hartvig Jørgensen, 
Avnbøl, søn af Inge og Keld 
Jørgensen, Nybøl. 

Brand
Der opstod forleden brand 
i et hus med stråtag på 
Avnbøløstenvej i Avnbøl. 
Ilden fik fat i en stolpe og 
en hoveddør, men blev 
slukket, inden den nåede at 
brede sig til taget.

Årsagen til bran-
den var brug af en 
ukrudtsbrænder. 

Havetraktor
Ved et indbrud i et udhus 
på Nydamsvej i Øster 
Sottrup blev der stjålet 

en havetraktor af mærket 
Husqvarna. 
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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

Gelerts Gård i arbejdstøjet: Væk med de 
kedelige gange

Af Herdis Thomsen

På Gelerts Gård i Nybøl 
arbejder medarbejdere 
og beboere på at give 
det tidligere plejehjem 
en ny profil, som bedre 
kan identificeres med 
husets nye identitet 
som Sønderborg 
Kommunes Center for 
erhvervet Hjerneskade.

Lige nu er et spændende 
kunstprojekt i gang.

- Projektets mål er at 
forvandle de lange, kedelige 
gange til en god sanseop-
levelse, hvor kunst forenes 
med tegl, som jo er så ka-
rakteristisk for det område, 
vi ligger i. Samtidig er det 
vigtigt for os, at medarbej-
derne og de borgere, der er 
her, deltager i arbejdet og 
dermed får et nært forhold 
og ejerskab til det, fortæller 
områdeleder på Gelerts 
Gård, Gitte Bertelsen.

De fire årstider
Beboerrådet har foreslået, 
at gangene udsmykkes med 

"de fire årstider", udformet 
i ler. To anerkendte kunst-
nere, Ida Guldhammer og 
Ole Lejbach fra Skælskør, 
har været konsulenter på 
projektet, som består af 
fire store træer på hver to 
gange to en halv meter. Ole 
Lejbach er grafiker og bl.a. 
kendt for sine meget store 
blyantstegninger af træer, fx 
Kongeegen ved Jægerspris 
og Gråsten Hovedgårds Eg. 
Ida Guldhammer kendes 
bl.a. for sine håndlavede 
papirblade, og det er netop 
denne kombination, der 
har kvalificeret parret til 
opgaven i Nybøl.

Centrets borgere og 

medarbejderne har i de 
forløbne uger æltet ler og 
ud fra skabeloner formet 
de fire træer, hvorefter 
pladerne til træerne nu skal 
brændes på Guldagergård 
i Skelskør, som er et inter-
nationalt videns- og udvik-
lingscenter med speciale 
inden for keramisk kunst.

Gården har både galleri, 
workshops, permanente 
og skiftende udstillinger, 
den tilbyder foredrag og 
seminarer for primært pro-
fessionelle kunstnere.

Næste trin i processen er, 
at der skal udvikles papir-
blade til kunstværkerne. Gelerts Gård i Nybøl bliver 

udsmykket.

Nyt servicefirma i Sundeved
Af Gunnar Hattesen

46-årige Anita Kjøng-
Rasmussen har startet 
Kjøng Service fra 
hjemadressen i Vester 
Sottrup.

Kjøng Service tilbyder 
hjælp til oprydning 
hos private og mindre 
virksomheder.

Firmaet hjælper med 
rådgivning, oprydning og 
sortering ved salg af hus 
og lejlighed, almindelig 
fraflytning, lofter, garager, 
dødsbo og i det hele taget 
rum, der trænger til at blive 
struktureret igen. Man kan 
også få hjælp til at få styr på 
papirbunkerne og få sat det 
i system.

- Rigtig mange har en 

travl hverdag, hvor det er 
svært at nå det hele og lige 
pludselig har man mistet 
overblikket. Det kan være 
svært at overskue det selv og 
komme i gang, så her kan 
jeg træde til, siger Anita 
Kjøng-Rasmussen, der er 

tidligere byrådsmedlem i 
Sønderborg byråd. 

Anita Kjøng-Rasmussen vil 
rydde op.

50 til grundlovsmøde i Sottrupskov

Traditionen tro blev der 
grundlovsdag holdt grund-
lovsmøde i Sottrupskov. 
Borgmester Erik Lauritzen 
fortalte over for de 50 
tilhørere om grundlovens 
vigtighed.
 Foto Jimmy Christensen 
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Hørt i byen
Fra næs og fjern mødte 
gratulanter op, da vogn-
mandsparret Nina og 
Erik Moldt fejrede 50 
års jubilæum. I løbet af 
eftermiddagen kiggede 
160 mennesker forbi 
firmaerts adresse i Skods-
bøl, og de medbragte 
alt lige fra vingaver til 
aftershave.

Gråsten Fjerkræ satser på 
mad til singler. Og der 
bliver flere og flere, der 
lever som singler, så hos 
Gråsten Fjerkræ satser 
de på et nyt produkt 
med mad til en person. 
Produktet kommer på 
markedet til efteråret.

Ringridderne er kommet 
godt i gang med sæso-
nen. Blandt de lokale ryt-
tere opnåede Rikke Las-
sen, Kværs, 23 ringe og 
Line Dreier, Egernsund, 
20 ringe ved ringridnin-
gen i Nordborg. Katrine 
Lyhne, Egernsund, tog 
16 ringe, mens Michael 
Haarnagel, Vester Sot-
trup, tog 22 ringe. Tine 
Nicolaisen, Broager, 20 
ringe., Louise Brodersen, 
Gråsten 19 ringe, Judith 
Jensen, Broager, 19 ringe, 
mens Lenette Warming, 
Vester Sottrup, måtte 
nøjes med 16 ringe.

De ansatte på Danish 
Crowns slagteri i Blans 
er aldrig blevet stillet 
det samme ultimatum, 
som medarbejderne på 
slagteriet på Bornholm 
forleden fik. Det fastslår 
kommunikationsdirektør 
Anne Villemoes, efter 
at slagteriarbejdernes 
Fagforening, forleden 
påstod, at Danish Crown 
i begyndelsen af året tru-
ede med, at fem slagterier 
ville blive lukket, hvis 
ikke de ansatte gik med 
til at gå 8,5 procent ned 
i løn.

Klaus Langendorff fik 
tirsdag aften overrakt 
en kæde, som symbol 
på at han er blevet ny 
præsident for Lions Club 
Broager-Gråsten. Han af-
løser Jan Christensen.   Kværsgade 9-11, Kværs - Tlf: 7465 9206 - Mail: info@kvaers-kro.dk

www.kvaers-kro.dk

Studenterbuffet
Leveres til og med 30. september

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

Opdaget
En 27-årig mand blev for-
leden opdaget af forbipas-
serende, da han var i færd 
med at stjæle havemøbler, 
potter og pottemuld på 
Nettos lagerplads i Gråsten.

Han forsøgte at køre væk 
på en knallert, men politiet 
fik fat i ham.

Manden var ligeledes 
spirituspåvirket. 

Børnehave i Rinkenæs fyldte 50 år

Af Gunnar Hattesen

Børnehuset i Rinkenæs 
rundede de 50 år med 

hygge, sjov og festivitas. 
Man havde inviteret foræl-
dre, børn og naboer. Godt 
160 efterkom invitationen 
og blev mødt med hygge, 
grillpølser og popcorn 
samt en masse søde børn 
naturligvis.

Det var tilbage i 1964 at 
børnehaven blev bygget, 
og den første leder var 
Ingeborg Busk Petersen.

Børnehaven har for 
tiden 42 børn og 9 børn i 
vuggestue. 

Børnene kunne få en ridetur 
på en pony.
 Foto Jimmy Christensen

Naturstyrelsen lader græsset stå
Naturstyrelsen 
i Sønderjylland 
må skære ned på 
vedligeholdelsen. 

Frivillige er velkomne til at 
give en hånd med.

Det er ikke alle 
borde, bænke og affalds-
spande, der kan blive 
stående på Naturstyrelsen 
Sønderjyllands arealer. Der 
er simpelthen for mange 
publikumsfaciliteter til, at 
Naturstyrelsen kan blive 

ved med at holde dem alle 
ved lige. Det samme gælder 
publikumsområder og 
vejrabatter, som i fremtiden 
ikke vil blive slået, som de 
plejer.

- Vi er som alle andre i en 
situation, hvor vores øko-
nomi er meget stram. Vi 
har tidligere haft mulighed 
for at have et meget højt 
serviceniveau med mange 
faciliteter til vores besø-
gende, men den standard 
kan vi ikke videreføre. Vi 

har mange andre opgaver 
bl.a. med naturpleje og 
naturgenopretning, som vi 
ikke vil skære væk for at få 
penge til at bevare de man-
ge anlæg til publikum, siger 
skovrider for Naturstyrelsen 
Sønderjylland Inge 
Gillesberg.

På Naturstyrelsen 
Sønderjyllands arealer 
står blandt andet 246 
bænke, 220 bord/
bænkesæt og 97 affalds-
stativer. De repræsenterer 

kun en del. For samtidig 
skal Naturstyrelsen 
Sønderjylland vedligeholde 
50 broer, 22 trapper, 19 
shelterbygninger, 13 toilet-
ter, 165 parkeringspladser, 
382 vejviserskilte samt 6 
naturlegepladser og meget 
mere.

- Vi har lagt en plan som 
betyder, at noget får lov at 
stå og andet bliver fjernet 
når det ikke kan mere. 
Men hvis der er brugere 
eller naboer som siger, at 

de gerne vil holde en bænk 
eller en bålplads ved lige i 
stedet, så vil vi meget gerne 
samarbejde om det. Så vi 
hører meget gerne fra folk, 
som har lyst til at give en 
hånd med, og vi håber 
at vores brugere vil have 
forståelse for, at vi som alle 
andre er nødt til at priori-
tere vores indsats, siger Inge 
Gillesberg. 
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Estate Gråsten - Vi gør boligjagten sjovere

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

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

 74 65 09 33
www.estate.dk

Renoveret bolig i gammel stil 1- familieshus

Rinkenæs
Nederbyvej 75

Sagsnr. 576  

Indflytningsklar bolig som er
opført i 1870 men som løbende er
blevet renoveret og holdt meget
pænt vedlige.Huset der har synlige
bjælker indeholder bl.a nyere
super flot badeværelse.

1.495.000Pris:
75.000Udb.:

8.371Brt.:
7.456Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.710/4.448

189 735 1/6 2 1870

NYHED

Flot andelsbolig ved Gråsten havn Andelsbolig

Gråsten
Bryggen 18, st. tv.
Sagsnr. 677  Flot andelsbolig med 
en dejlig beliggenhed ved havnen,
hvorfra du kan nyde udsigten over
vandet samt følge med i ind og ud-
sejlingen til Gråsten. Fra boligen
har du gåafstand til Gråsten cen-
trum.

195.000Andelsbevis:
4.914Mdl. boligafgift:

864Mdl. forbrugsafg. a/c:

90 1/2 st 2001

NYHED

Charmerende træsommerhus Fritidshus

Gråsten
Marina Fiskenæs Feriepark 137

Sagsnr. 689  

Med en yderst attraktiv
beliggendhed ved Gråsten havn,
Sælges dette charmerende
træsommerhus. Sommerhuset
ligger i et nyere feriekompleks ned
tilhørende badeland, resturant
samt wellnesscenter. 

1.195.000Pris:
60.000Udb.:

8.400Brt.:
8.025Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 7.006/6.738

106 951 1/4 2 2004

NY PRIS

Charmerende nedlagt landbrug 1- familieshus

Uge Mark
Grøntoftvej 15

Sagsnr. 716  

Idyllisk ejendom synlige bjælker i
hele huset og god udenomsplads,
hvor det kun er fantasien der
sætter grænser. Huset har et
boligareal på 210 kvm, derudover
er der udestue samt ladebygning.

1.595.000Pris:
80.000Udb.:

8.754Brt.:
7.902Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.128/4.907

210/12 4.950 1/5 1 1780

Villa med stor lukket baghave 1- familieshus

Egernsund
Sundgade 11

Sagsnr. 308  

I Egernsund sælges denne
charmerende villa hvortil der hører
en dejlig stor have, med
frugttræer, buske og køkkenhave.
Huset indeholder bl.a. det lyst
køkken med god spiseplads. 

495.000Pris:
25.000Udb.:

3.537Brt.:
3.545Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.427/2.622

117 955 1/3 2 1920

Dejligt rækkehus ved vandet Rækkehus

Gråsten
Kystvej 31

Sagsnr. 518  

Her får du et skønt rækkehus med
en perfekt belligenhed i Gråsten by
samt en dejlig indretning, hvor den
smukke udsigt til vandet nærmest
bliver inddraget i boligen, via de
store vinduespartier. 

1.945.000Pris:
100.000Udb.:

10.917Brt.:
10.090Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 6.341/6.300

124 166 2/2 2 2001

Gennemført renoveret ejendom 1- familieshus

Gråsten
Bojskovvej 50

Sagsnr. 796  

I skønne naturomgivelser finder du
dette dejlige renoveret hobby
landbrug med tilhørende dobbelt
garage og staldbygning med 4
hestebokse, sadelrum og udgang
til de tilhørende 1,8 ha jord. 

2.550.000Pris:
130.000Udb.:

13.164Brt.:
11.318Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 7.265/6.464

151 18.051 1/3 1 1925

Villa med 98 kvm garage/carport 1- familieshus

Egernsund
Reefslagervænget 5

Sagsnr. 642  

Stor og flot villa med en attraktiv
beliggenhed nær Egernsund havn.
Til huset hører rummelig fuld
isoleret muret garage med gulve
behandlet med flydespartel,
rustiklofter og port.

1.650.000Pris:
85.000Udb.:

9.085Brt.:
8.616Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.052/5.300

202 802 1/4 2 1986

Rummelig villa i Adsbøl 1- familieshus

Adsbøl
Birkevej 9

Sagsnr. 838  

Her får du en villa beliggende i et
roligt kvarter i Adsbøl. Villaen
indeholder et boliareal på 191 m2
fordelt på 2 plan. De mange kvm.
giver dig god milighed for at skabe
et godt hjem til hele familien. 

795.000Pris:
40.000Udb.:

4.644Brt.:
4.341Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.844/2.845

191 891 1/4 2 1969

Pænt og velholdt parcelhus 1- familieshus

Bov
Ellundvej 52

Sagsnr. 776  

Et dejligt parcelhus som kan skabe
de parfekte rammer for din
familie. Her får du en god og
funktionel indretning, velgenet til
børnefarmilien eller parret der
ønsker god plads. med en dejlig
beliggenhed i et roligt kvarter.

1.295.000Pris:
65.000Udb.:

7.091Brt.:
6.560Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.142/4.108

140 909 1/4 1 1978
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk
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Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Sådan skal det være!

Grönfahrtweg 13 · D 24955 Harrislee · tlf: +49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00 · www.essen-in-flensburg.dk /.de

...vi glæder os til jeres besøg!

GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

Sådan skal det være!

Grönfahrtweg 13 · D 24955 Harrislee · tlf: +49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00 · www.essen-in-flensburg.dk /.de
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Grönfahrtweg 13 · D 24955 Harrislee · tlf: +49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00 · www.essen-in-flensburg.dk /.de

...vi glæder os til jeres besøg!

GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

PARTYSERVICE
Vælger I at holde festen hjemme, så kontakt 
os for bu� et- eller menuforslag

Bu� et
Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.30 - 21.30

He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 - 0-461 71628

Lige ved
Zur Krone

Voksen

14,50€
Børn t.o.m 10 år

7,00 €

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Cassiopeia T-shirt

kr. 249,-
Juna Rose top

kr. 19995

Veto capri buks

kr. 599,-
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Torvegade 21 ∙ 6330 Padborg
Tlf. 51141858 ∙ www.bentes-shop.dk

Bentes shop 

ÅBNINGSTIDER
Man- fredag 10-17,30, Lørdag 10-12,30

OneTwo top

kr. 299,-
Ofelia nederdel

kr. 299,-
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Torvegade 21 ∙ 6330 Padborg
Tlf. 51141858 ∙ www.bentes-shop.dk

Bentes shop 

ÅBNINGSTIDER
Man- fredag 10-17,30, Lørdag 10-12,30

Annie gør klar til 50 års jubilæum i 2016

Af Gunnar Hattesen

Fra nær og fjern strøm-
mer kunder hver dag 
til den smukt belig-
gende Annies Kiosk i 
Sønderhav.

Kunderne står gerne i kø 
for at sætte tænderne i en af 
Annie Bøgilds berømte hot 
dog, der er blevet kåret som 
Danmarks 5. bedste.

Annie Bøgild startede 
som 15-årig i 1966 med 
medhjælper i kiosken hos 
Reinhardt Petersen, der 
grundlagde kiosken i 1936 
efter at Fjordvejen var ble-
vet indviet.

- Jeg elsker kontakten med 
kunderne. Stedet her er mit 
hjertebarn, og jeg ser frem 
til, at jeg i foråret 2016 
kan fejre 50-års jubilæum, 
fortæller Annie Bøgild, som 

blev medejer af kiosken i 
1974 og overtog den i 1985, 
da Reinhardt Petersen 
døde.

Annies Kiosk beskæftiger 
16 ansatte, og holder åbent 
hver dag fra kl. 9.00 til 
22.30. 
Som 15-årig startede Annie 
Bøgild med at lange hot dog 
over disken i 1966. Om 2 år 
fejrer hun 50 års jubilæum. 
 Fotos Jimmy Christensen 



BOV KIRKE 
Søndag den 15. juni kl. 11.00 
ved Majbrit Daugaard

KOLLUND KIRKE
Søndag den 15. juni kl. 9.30 
ved Majbrit Daugaard

HOLBØL KIRKE
Søndag den 15. juni kl. 19.30 
ved Malene Højen Lundquist

G U D S T J E N E S T E R

BOV OG HOLBØL

SOGNEBOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE
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Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

 
 

 
 

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk

Kollundhus Dit forsamlingshus

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Mediekonsulent
Ingrid Skovbo Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk Inden Produktion

www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 19.127
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

Nygifte
Lis Lund og Dan Jacobsen, 
Kirkegårdsvej 14, Kliplev, 
blev pinselørdag gift i 
Kliplev Kirke. 

 Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker

 Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

BOV & HOLBØL SOGNE

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træff es graver tillige 
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

Kirke og 
Kulturmedarbejder 

(Sognehjælper) 
32 timer ugentligt fra den 16 august

Undervisning, familie, diakoni, frivillige og 
kordegn assistent. Læs mere på www.bovsogn.dk

Pilgrimsvandring 
Torsdag den 12. juni kl. 19.00

Mødested: Bov Kirke og så går vi til 
Kollund. Guider er sognepræst Majbrit 

Daugaard og naturvejleder Arne 
Bondo-Andersen. Evt. spørgsmål m.v. 
til tlf. 51543106 eller 74671164. Gratis 

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 17. juni kl. 19.00
i skovhytten, Lejrvej, Frøslev, i tilfælde 

af regn i Kirkeladen Kirkevej 1, Bov 

Kirkekoncert
Onsdag den 18. juni
kl 19.30
i Kollund kirke
Sang og klaver/orgel
med Frøya Gildberg
og Hanne Hokkerup.

Nr. 150 million over 
Storebæltsbroen
Vognmand Henning 
Larsen, Hokkerup, og 
hustruen Nora fik sig 
en overraskelse, da de 
forleden blev standset 
ved betalingsanlægget 
ved Storebæltsbroen.

Her stod transportminister 

Magnus Heunicke (S) klar 
med blomster, et 10-turs 
kort og en invitation fra 
A/S Storebælt til et senere 
besøg på toppen af de 254 
meter høje pyloner.

Årsagen til opmærksom-
heden var, at vognmands-
ægteparret - i lastbil - var 

nr. 150 millioner over 
Storebæltsbroen.

Henning Larsen var fak-
tisk selv med til i 1998 at 
køre byggematerialer til det 
store anlægsprojekt, der for 
alvor har bundet Øst- og 
Vestdanmark sammen. 

Ny afdelingsleder
Carsten Carstensen, Kruså, 
er blevet ansat som afde-
lingsleder for privatområdet 
hos Sydbank i Tønder.

Han kommer fra en stil-
ling som filialchef i Tinglev. 
Han er gift med Ellen, der 
er lærer på gymnasiet. De 

har 3 voksne børn og har 
i de seneste 30 år boet i 
Kruså.

I sin fritid er Carsten 
Carstensen meget involve-
ret i det lokale forenings-
arbejde, og så holder han 
også af at bruge tid på 
golfbanen.  Ringridning i Holbøl

Ved Holbøl Ringridning 
blev Vivi Kristensen, 
Terkelsbøl, ringrider-
konge med 24 ringe. 
Ponykonge blev Mads 
Peter Hissel, Tumbøl, 
også med 24 ringe.

Ældste rytter var Willy 
Christensen, 76 år, som tog 

13 ringe. Yngste rytter var Laura Momme på 11 år 
som tog 14 ringe.

Resultater
11-14 år Caroline Momme, Pluskær 23 ringe
15-29 år Rikke Lassen, Kværs 24 ringe
30-44 år Majbrit Hansen, Bov 24 ringe
45-59 år Claus Hissel, Tumbøl 24 ringe
60 + Broder Petersen, Bjerndrup 24 ringe

Slagsmål
En 37-årig mand blev for-
leden anholdt og sigtet for 
tre forhold på Gammeltoft 
i Kruså.

Han havde begået 

hærværk på en bil, indledt 
et slagsmål med en anden 
mand og endelig nægtede 
han at opgive sit navn og 
adresse til politiet. 

En på kæben
En 31-årig mand fra Fyn 
blev forleden slået af en 
anden, da fynboen på 
Stadionallé i Holbøl under 

byfesten bebrejdede den 
anden mand, at han stod 
og tissede i en sandkasse. 
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Åbningstider: Man. - fre.: kl. 06.00 - 17.30. Lør./Søn.: kl. 06.00 - 15.00 — Nørregade 40 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 33 34
Følg os på  | www.nielsensbageri.dk

CREMELINSER
3 stk. 30,-

CHOKOLADESTANG
 25,-

NYHED

Der er � ere nyheder og tilbud i butikken, så kig ind!!

HIP HIP HURRA
Vores 

Vojensafdeling 
har 1 års 

fødselsdag

Undskyld vi har rodet!
Kom ind og se vores ”nye” butik

Rodetilbud gælder kun fredag
og lørdag denne uge!

NYT CIABATTABRØD
(lyst eller mørkt) 15,-
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

TORSDAG Stroganoff  med kartoff elmos

FREDAG Dansk bøf med bløde løg

MANDAG Fiskefi let med persillesovs

TIRSDAG
Krebinetter med stuvet 
ærter og gulerødder

ONSDAG Stegt lever med bløde løg

TORSDAG Benløse fugle med 
kartoff elmos

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8.00-19.00

  Se også vores lækre
Hjemmelavede

retter til
mikrobølgeovnen

1 stk 39,95
2 stk 70,00

MADPLAN
Lunt og lækkert

45� 

80 år 
Astrid Christensen

Klosterkløften 25, Kruså
fylder 80 år fredag den 13. juni

Der er åbent hus på dagen kl. 11-14

Hjertelig TAK
for al opmærksomhed ved min 60 års fødselsdag

Det blev en rigtig dejlig dag
Stor hilsen

Conni Marcussen

Præst med god kondition

Sognepræst Hanne Christensen morede sig på hoppeborgen, da Holbøl forleden holdt byfest. Foto Jimmy Christensen

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3  •  6330 Padborg

Tlf. 7467 3204  •  www.froslev-kro.dk  •  info@froslev-kro.dk

Resultater fra byfest i Holbøl
Ved byfesten i Holbøl 
var der masser af akti-
viteter på festpladsen.

En flok glade præmiemodta-
gere i Holbøl. 
 Foto Volker Schade

Vindere blev:

Stortraktor
1 Mike Pelle
2 Poul Jensen
3 Michael Petersen

Havetraktor (de store)
1 Christian Kristensen
2 Poul Jensen 3
Kathrine Hou

Havetraktor (de mindre)
1 Allan Petersen
2 Kal Uwi
3 Jesper Hansen

Trillebør
1 Andreas + Tobias
2 Charlotte + Kresten
3 Johanne + Kristoffer og 
Per + Marie
Meget presset af 
Annemette + Pernille og 
Christian Duus + Julie

Cykel: Børn
1 Marie Christensen
2 Jonathan
3 Oliver Lehne

Cykel: Voksne
1 Sandra Petersen
2 Matt Santa-Maria
3 Flemming Thielsen

Andeløbet
1 Steffen Wrang
2 Henrik Carstensen
3 Henning Hansen
4 Marianne Kromann
5 Peter Callesen
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Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

BOV BYFEST 2014
BOV SOGNS RINGRIDERFORENING
byder i fem dage på ringridning og byfest

Kl. 19.00 Årets bankospil i Bov. Afholdes i det store telt på festpladsen i Bov, der spilles 
igen i år om mange fi ne præmier – 54 spil Lottospillet afholdes som duppe spil på 
engangsplader Spilleplader sælges i sæt à kr. 130,- 18 Spilleplader med hver 6 kort 
spilles - 1 række 2 rækker og 3 rækker – pulje spil og pause banko - mange fi ne 
gevinster & pengespil. (I tilfælde af dårligt vejr, er teltet opvarmet)

 Tombola. Vor tombola er åben - i teltet

Onsdag den 18. juni

Kl. 10.00 - 12.00 Børneformiddag. Underholdning med ”Ballonklovnen Fubbi” 
som medbringer levende dyr – og som børnene selvfølgelig må 
hilse på. Gratis forfriskninger til alle børn som er tilmeldt senest 
mandag den 16.juni til Jørgen Nielsen tlf. 4025 5387 (kl. 8-10) 
eller mail.: centrumsgaden7@gmail.com. Gratis adgang

Kl. 18.30 Sangaften. Sang / underholdning / spisning og kaffe – syng 
sammen med Doris Sommerlund (Entré: kr. 125,-)
Billetter købes ved Edel Mai Larsen, tlf. 2365 0520. eller 
mail.: mbl@bbsyd.dk – beløbet kan også indbetales
på Sydbank 8065 1024590

Torsdag den 19. juni

Kl.14.30 - 17.00 Ældreeftermiddag. Kaffebord for alle ældre i (gl.)Bov kommune. 
Underholdning med Rebbøl Swingband. Bortlodning af ting i pausen. 
Tilmelding nødvendig senest onsdag den 18. juni (gerne 
før) til Edel Mai Larsen tlf. 2365 0520 (kl. 8-10) eller 
mail.: mbl@bbsyd.dk eller centrumsgaden7@gmail.com 
(Entré: kr. 30,-)

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. Stop ved Toldboden 
som er vært ved en forfriskning. Tilmelding senest 
torsdag den 19. juni til Jørgen Nielsen SMS 4025 5387 
mail.: centrumsgaden7@gmail.com (Pris: kr. 200,- pr. hold)

Kl. 19.00 Festpladsen åbner. Fri entré

Kl. 19.00 Tombola. På festpladsen

Kl. 20.30 - 1.45 Borgerbal. I teltet, med 4 FUN danseorkester – 
Deltagere i cykelringridning har gratis adgang til 
teltet. Servering i teltet – Frøslev Kro (Entré: kr. 50,-)

Kl. 21.00 Præmieuddeling. For cykelringridning i teltet

Fredag den 20. juni

Kl. 15.30 Festpladsen åbner. Fri entré

Kl. 16.00 Tombola. På festpladsen

Kl. 16.00 Havetraktorringridning. Præmie til alle. Kåring af 
Konge og Dronning. Deltagere har gratis adgang 
til teltet. Tilmelding ikke nødvendigt, nærmere 
oplysning kan fås ved Mads B Larsen tlf. 2651 0261 
eller mail.: mbl@bbsyd.dk (Pris: kr. 40,- pr. person)

Kl. 19.00 - 1.45 Stort teltbal. Med 4 FUN danseorkester. Servering i teltet – 
Frøslev Kro (Entré: kr. 50,-)

Lørdag den 21. juni

Kl. 10.00 Ridekort sælges, - 1 vand eller øl til alle deltagere, samt præmie til alle

Kl. 11.30 Optog gennem byen. Med Broager Brandværns Showband og 
Broager Pipes and Drums. 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 ad Kirkevej

Kl. 12.00 Teltet åbner. Servering i teltet – Frøslev Kro

Kl. 12.00 Festpladsen åbner. Fri entré

Kl. 13.00 Loppemarked, afholdes af Æ RINGRIN´S VENNER

Kl. 13.00 - 14.30 Gratis sildebord i teltet og Broager Brandværns 
Showband og Broager Pipes giver koncert

Kl. 13.00  Tombola. På festpladsen

Kl. 14.00 - 18.00 Ringriderbal. Fri entré

Kl. 14.30 - 16.00 Kaffebord. Stort kaffebord – overskuddet går til 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 eller mail.: mbl@bbsyd.dk (Pris: kr. 30,-)

Kl. 17.45 Årets Ringriderkonge. Kåres på pladsen

Søndag den 22. juni

STORT
LEGELAND –

PRIS HELE DAGEN 
KUN KR. 60,-

Nyt - Nyt - Nyt

Nyt - Nyt - Nyt

sælger ringriderpølser

Sangaften med 
Doris Sommerlund

Fællessang
Torsdag den 19. juni

kl. 18.30
Sangaften i teltet

Sang / underholdning / 
spisning og kaffe – syng sammen 

med Doris Sommerlund 

Pris kr. 125,-
inkl. pålægslagkage og kaffe med 

kage. – der vil være mulighed 
for at købe øl, vand og vin.

Billetter købes ved Edel Mai Larsen, 
tlf. 2365 0520 eller mail.: mbl@bbsyd.dk

Beløbet kan også indbetales 
på Sydbank 8065 1024590

Fem skarpe til Alice 
Gross
Navn: Alice Gross 
Alder 67 år 
Erhverv: Sanger 
Bopæl: Villa Waldeck 
i Sønderhav

Hvad ville du gøre om, 
hvis du fik chancen?
- Ingenting. Jeg har haft 
et fantastisk liv. Jeg er født 
i Korup ved Ravsted og 
startede med at synge i 
1969 med min søster Rita. 
Vi udgav 27 plader og 16 af 
dem kom ind på dansktop-
pen. Det var dejlige år, 
hvor vi turnerede land og 
rige rundt. Jeg boede 32 år 
i Tyskland, før jeg købte 
Waldeck i 1996. 

Nævn en person, der 
har ændret dit liv?
- Det har mine to børn, 
Bjørn og Annette, som 
begge bor i Flensborg. Det 
er dejligt at have sine børn 
så tæt på.

Hvad har været din 
bedste ferie
- Det var en ferie på den 
italienske ø Ischia, som 
ligger i Middelhavet ud for 
Napoli. Øen har et væld af 
varme bade. Jeg elsker itali-
enerne, som er så impulsive. 

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

- Det skulle være med 
den amerikanske sanger 

Neil Diamond. Han er 
pragtfuld i sin måde at 
præsentere sine sange på. 
Han skriver de fleste af sine 
sange selv .Han er fanta-
stisk at opleve på en scene.

Hvad laver du om 10 år?
- Jeg har et lidt mindre 

hus og en robot til at slå 
min græsplæne. 

Alice Gross Foto Jimmy Christensen
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Metro Grill
Sønderborgvej 4 ∙ Tlf. 4057 8819

Ribbenssteg 
burger

Sønderborgvej 4 ∙ Tlf. 4057 8819

Pølser - Hotdog - Burger - Kylling - Sodavand - Is





Frisk grill kylling
m.pommes
og agurkesalat

Bagagerumsmarked
Hver lørdag og søndag

fra kl. 10.00 - 16.00
Tilmelding efter først til mølle - 
princippet : Plads til ca. 30 biler 

til melding på 4057 8819
Forudsat tørvejr - Besked fåes pr. tlf 

- hver torsdag efter kl. 12.00

kr. 45,-

kr. 67,-
Gælder fredag -søndag fra kl.17.30 - 20.00

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

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

Mandag-fredag fra 11-19

I denne uge er prisen inkl. 
en lille fadøl eller et glas 
sodavand.

59,-

Mad ud af huset- ring og hør mere

Dagens ret

Indianerne kom til Bov
Af Dorthe Seberg Pedersen

Årets sommerferie i 
den kommunale dag-
pleje i Bov blev afholdt 
iindianernes tegn.

Børnene havde malet 
T-shirts og lavet indianer-
bånd og indianerhatte.

Der var blevet lavet en 
indianersang til dagens fest, 
som man dansede til rundt 
om totempælen. Ligeledes 

legede børnene i den opstil-
lede tipi.

De små indianere sluttede 
formiddagens udfordringer 
af med frokost i det fri. 

Børnene havde en sjov indianerdag.
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• Fleggaard

• Fleggaard

•

Wassersleben

Kruså �

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

Gode parkeringsmuligheder

Restaurant zum

Restaurant zum

Panoramamenuer i juni måned

Hos os har du mulighed 
for at afholde enhver 

begivenhed:

Fødselsdage
Brunch

Bryllupper
Barnedåb

Begravelseskaffe
Julefrokost

Vi tager imod selskaber
op til 65 pers. Kontakt os 
og hør om mulighederne.

RING VENLIGST FOR BORDBESTILLING

Eksotisk 
kalkun steak

med ristimbale & 
karryfl ødesauce

€15,50

Laks
med rosmarinkartofl er & 

middelhavsgrønsager

€15,50

Schnitzel
med ovnkartofl er & 

sigeunersauce

€16,50

BLOMSTRENDE LANDSBY  
HOLBØL BYFEST 2014 

Vores sponsorer! 
Alle hjælpere! 

Og ikke mindst foreninger! 

Byfestudvalget  
under HFIF HOLBØL    

I arbejdstøjet
Bestyrelsen for Historisk 
Forening for Bov og Holbøl 
Sogne har atter konstitueret 
sig med John Levin som 
formand.

Nyvalgt som næstfor-
mand og kontakt til lo-
kalarkivet blev: Anne Grete 
Petersen.

Kasserer og kontakt til 

museet blev igen Erik 
Moldt, mens Erik Broe 
Petersen blev sekretær.

De øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er Torben Ølholm, 
Jes Olav Mathiesen og H C

Jørgensen, Per M Ihle 
og Milly Levin er sup-
pleanhter, men deltager i 
bestyrelsesmøderne. 

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon 0461  24520
Holm 9 · 24937 Flensburg

Telefon 0461  27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon 0461  78918

www.essen-in-�ensburg.de / .dk

GRIECHISCHE TAVERNA

Aktionspriser 2014
Køb et par nye briller og få 25% ekstra bonus ved 

køb af et sæt briller til din mand / kone / bror osv.

optiker Jessen · Ochsenweg 27 · 24941 Flensburg-Weiche
Tlf.: 0049 461 318 45 95 · Fax.: 0049 461 318 45 96

weicheoptik@versanet.de 
Man.-fre. kl.  9.30 -18.00  · Lørdag  kl. 9.30 -13.00

Solbriller med � erstyrkeglas i brun eller grå kr. 1399,-
Solbriller med enkeltstyrkeglas i brun eller grå kr.  650,-

En skål for ringridning i Holbøl

Traditionen tro stoppede 
rytteroptoget ved Holbøl 
Landbohjem, hvor Finn 
Jørgensen bød rytterne på en 
skænk. 
 Foto Volker Schade



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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg

✔ Tyverialarmer

www.el-teknik.dk

Tværgade 2-4  6330 Padborg    Tlf. 74 67 18 88

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

Lunddal

Din lokale håndværker BovAvis

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

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

eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG

AUT. INSTALLATØR ELEKTRISKE ARTIKLER

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22

hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Alt malerarbejde udføres

v/ malermester

Per Møller Ihle

 Natur  
& Ejendoms service 

Anlægsgartner 
 Nyanlæg af have & design 
 Vedligehold af have 
 Hækkeklipning 
 Græsslåning 
 Ukrudtsbekæmpelse 
 

Træfældning 
 Træfældning 
 Beskæring 
 Topkapning 

Klaus Tranum 
Dennis Lorenzen 
Ejner Tranum   

2047 5290 
2758 8750 
5050 8722 

Murer 
 Belægning 
 Opsætning af fliser 
 Ombygning & fugning af hus 
 Ejendomsservice &  
   diverse murerarbejde 
 

Tømrer 
 Udskiftning af døre & vinduer 
 Ombygning 
 Renovering & ejendomsvedligeholdelse  

Bovvej 27 · 6330 Padborg · Tlf: 74 67 30 38
Mail: cs@cs-autotransport.dk

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers 

nødservice

PH 3/2 Bord
Højglansforkromet 
Design: Poul Henningsen

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

Åbningstider: mandag-fredag kl. 9-18

Døgntelefon

Padborg Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

info@goglas.dk

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

Vil du have 
lokale butikker 
i morgen, så 

brug dem i dag

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

Alt indenfor havearbejde
Private Virksomheder Landbrug

Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted, anlægsarbejder, fl iser, 
belægning og græsklipning, gravearbejde, stubfræsning.

RING OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK MED

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså ∙ Telefon 7460 8186 eller 2429 0631

uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Højtryksrenser
Ved et indbrud på en 
landejendom på Sofiedalvej 
i Kragelund blev der stjålet 

en højtryksrenser af mærket 
Kärcher. 

Cyklist dræbt 
i Padborg
En 68-årig mand fra 
Rønshoved blev forleden 
dræbt ved en cykelulykke 
på Omfartsvejen i Padborg.

To mænd var ude at cykle, 
da den ene var så uheldig at 
ramme en holdende lastbil.

Det hjalp ikke cyklisten, 
at han havde cykelhjelm 
på. Den blev flækket ved 
sammenstødet.

En tilkaldt læge erklærede 
cyklisten død på stedet. 

Kold tur til 
Frøslev Mose
Af John Levin

Historisk Forening for Bov 
og Holbøl Sogne havde 
forleden arrangeret en ud-
flugt til Frøslev Mose.

I mosen blev der fortalt 
om dette unikke stykke 
natur, om tilblivelse og 
om ændringer på grund af 
udnyttelsen af området ved 

tørvegravning. Der blev 
orienteret om dyrelivet på 
stedet samt afgræsning af 
udsatte kvæg og får.

Desværre var det en meget 
kold aften, så kun 15 perso-
ner deltog i turen.

Aftenmødet sluttede med 
at nogle af de fremmødte 
drak den medbragte kaffe i 
læhytten på stedet. 

8
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KLIPLEV VELKOMMEN TIL EN BY MED MULIGHEDER!

L u n d t o f t

2014
2014

Byen er klar til det 
store Kliple’ Mærken
Af Søren Frederiksen

Startskuddet til årets 
Kliple Mærken 2014 
lyder på torsdag.

Forberedelserne er allerede 
i gang. i silende regn be-
gyndte de første pladsfolk 

fredag at rejse nogle telte på 
pladsen.

De allerførste forberedel-
ser startede allerede kort 
efter sidste års mærken 
med at sammensætte 
program, tegnet kontrakter 
og udtænke fornyelser til 
Kliple’ Mærken 2014. Så 

årets mærken er kulmina-
tionen på mange måneders 
forberedelser. 

250 frivillige
Op imod 250 frivillige 
hjælper vil de kommende 
dage dage være beskæftiget 
i en eller anden form på 

festpladsen. Arrangørerne 
håber på, at kunne tage 
imod over 50 000 besøgen-
de, der alle skal serviceres 
med underholdning, gode 
handler, øl, sodavand, ring-
riderpølser, god musik og 
alt hved der høre til sig, når 

en af Sønderjyllands største 
byfester løber af stablen. 

Mærkens stemning
Alle hjælpere lægger frivil-
lige mange timer i byfesten, 
og ved fælles hjælp genere-
rede man sidste år et over-
skud på 130.000 kr., som 
alle havde mulighed for at 
få del af gennem den årlige 
fondudeling af midlerne fra 
mærkens fonden.

Der blev omsat for op 
imod 2 millioner kroner i 

løbet af de fem dage festen 
varede, så der er ingen tvivl 
om, at alle de mange frivil-
lige hjælpere kan klappe sig 
selv på skulderen efter en 
flot og veludørt indsats.

De kommende dage vil 
opbygningen fortsætte og 
den i Kliplev så kendte 
Mærkens stemningen vil 
for alvor sænke sig over 
byen - en uge med god 
stemning, godt sammen-
hold og en masse glade 
gæster. 

Allan Jessen, komitemedlem Torben Nielsen (midten) og Bjarne Jensen er igang med at rejse de første telte på pladsen. Bjarne Jensen er med til at levere telte til Kliple Mærken for 33. gang, og 
hans firma har været leverandør stort set helt fra Kliple’ Mærkens spæde start.

Kliplevtillægget: idé, 
tekst og layout af 
Søren Frederiksen



10

KLIPLEV VELKOMMEN TIL EN BY MED MULIGHEDER!

2014
2014

TORSDAG d. 12. juni kl. 19.30
Vind flotte præmier til årets 
lotto-spil i Kliplev Hallen

TORSDAG d. 12. juni kl. 19.30
Vind flotte præmier til årets 
lotto-spil i Kliplev Hallen

Kliple’ Mærker er gamle 
traditioner og nye ideer
Af Søren Frederiksen

Kliple’ Mærken må man 
endelig ikke lave for 
meget om ved på een 
gang. Det skal helst 
være den gode tilba-
gevendende mærkens 
stemning, som alle godt 
kan lide.

Komiteen bag Kliple’ 
Mærken er dog ikke i tvivl 
om, at noget nyt skal der 
til hvert år, men helst kun i 
små bidder af gangen. 

Beach Party
Det største nye tiltage i 
år er fredag aftens Beach 
Party. Det bliver en tema 

fest, hvor alle har mulighed 
for at opleve sydens sol og 
tropiske stemning leveret 
direkte i Det StoreTelt på 
Mærkens pladsen.

Foreløbig er der solgt 420 
billetter til festen, så man 
håber fra komiteens side på, 
at det virkelig bliver en fest 
uden lige. Man forventer, at 

så mange som muligt kom-
mer udklædt i sit bedste 
Hawaii kostume. 

Tropebar
Der er blevet lavet tropebar, 
drinks med paraplyer, 
blomsterkranse og pynt 
efter alle kunstens regler.

- Det skulle give alle 

muligheder for at komme 
i den helt rette stemning, 
fortæller Mogens Lausen 
fra Kliple Mærkens 
komiteen.

Efterhånden var fredag 
aftens koncept ved at være 
“lidt slidt i kanterne”, så 
der var brug for noget nyt, 
og det foreløbige billetsalg 
kunne tyde på, at udvik-
linge er blevet vendt.

Die Herren
Lørdag aften er det Die 
Herren, der forhåbentlig 
genoptager sidst års succes, 
hvor taget på teltet var ved 
at lette til det danske bands 
U2 fortolkninger.

- For os er det altid en 
opgave at finde den helt 
rette balancegang. Vi 
vil have en fest for vores 
gæster, som samtidig slip-
per for at skulle betale en 
dyr ”koncert entre” for at 
komme ind i teltet, forkla-
rer Mogens Lausen.

Hestemærken
Det traditionelle 
Hestemærken fik sidste 
år et løft, som publikum 
modtog rigtig godt. Igen 
i år er der gode faciliteter 
for alle dem, som vil gøre 
en handel med alt lige fra 
kaniner til dressur heste på 
pladsen. Der er noget for 
hele familien med rodeotyr 
til de kåde og ponyridning 
til de lidt mere forsigtige.

- Alt i alt er det et trditi-
onsrigt program med spe-
cial øl i cafeteltet, popcorn i 
smugkroen, god stemning i 
æ gømmelfart, Kjærs Tivloi 
på pladsen, børnedisco, 
kirkekoncert og gratis 
morgenmad i teltet. Alle 
de velkendt ting, der hvert 
år er med til at gøre Kliple’ 
Mærken til den tilbageven-
dende hyggeligste weekend 
i året i Kiplev, siger Mogens 
Lausen. 

Forsamlingsgaarden 
er klar med program
Af Søren Frederiksen

Kliplev 
Forsamlingsgaard er 
ved at have program-
met på plads for den 
nye sæson.

Formanden Nis Hye beret-
ter, at der igen i år både kan 

opleves Sønderjysk aften, 
lottospil, J.- Dag og alle 
de andre velkendte ting, 
som bestyrelsen hvert år 
arrangerer.

I det hele taget er der 
rigtig godt gang i huset. 
Masser af udlejninger tyder 
på, at sidste års underskud 

kan vendes til et plus på 
bundlinjen.

Man har netop mod-
taget et beløb fra Kliple’ 
Mærkens støttefond, der 
har gjort det muligt at an-
skaffe nye borde til huset, 
så som skal bruges til fester 
og møder. 

Formand for Kliplev 
Forsamlingsgaard Nis Hye er 
parat med nye aktiviteter.
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facebook.com/kliplemaerken
... det bliver bare så godt!

2014
2014

SØNDAG d. 15. JUNISØNDAG d. 15. JUNI

God stemning 

& Inkl. Sildebord

  Kun 100,-  

Entre:

  Kun 100,-  
LØRDAG d. 14. JUNILØRDAG d. 14. JUNI

Besøg også 
KRÆMMERMARKEDET 
Både lørdag og søndag
-og gør en god handel!

Bestil din billet allerede nu på 

Nembillet.dk www.kliplemaerken.dk
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Dagli’ Brugsen i Kliplev går i plus
Af Søren Frederiksen

Dagli’ Brugsen i Kliplev 
havde et forrygende 
regnskabsåret 2013 
med et overskud på 
350.000 kr. Det er langt 
bedre end budgetteret.

Forklaringen på det flotte 
reusultat er hårdt arbejde 
i det daglige af de 22 
medarbejdere, der er ansat i 
Brugsen, super god opbak-
ning fra lokalbefolkning og 
et godt samarbejde med de 
lokale foreninger.

- Efter skiftet til Dagli’ 
Brugsen i efteråret 2012 
har vi arbejdet meget med 
at tilpasse butikken til 
kundernes ønsker. Vi har 
under rejsen justeret en del 
på sortimentet, så vi har et 

større udvalg end en gen-
nemsnitlig Dagli’ Brugs. Vi 
har bl. a. udvidet sortiment 
i kolonial, kaffe og the, 
fortæller uddeler Anders 
Jensen, som peger på, at 
man som en af de meget få 
Dagli’ Brugser i landet har 
en delikatesse afdeling.

- Her kan kunderne hver 
dag møde Lise og Karin, 
der tilbereder færdigretter, 
smørrebrød og der kan 
bestilles pålægslagkager. 
Ligeledes har vi en betjent 
blomsterafdeling, hvor 
kunderne 3 gange om ugen 
kan møde Britt og Susan, 
der både laver buketter, 
sammenplantninger og 
bårebuketter, siger Anders 
Jensen.

Aktiv i lokalsamfundet
Efterhånden er det at sælge 
dagligvarer kun en lille 
del af hverdagen for byens 
eneste dagligvarebutik.

DagliBrugsen gør meget 
ud af, at deltage aktivt i 
lokalsamfundet, og laver 
mange aktiviteter hvert år, 
ligsesom de deltager i en 
lang række aktiviteter med 
byens foreninger.

 Nogle af de aktiviteter 
er forårsmarkedet ved 
Brugsen, som arrange-
res i samarbejde med 
Håndværkerforeningern, 
Brugsløbet som optakt til 
Kliple’ Mærken, der i år 
er onsdag d. 11. juni kl. 
18.00.

- Det er Danmarks billigst 
chipløb. Løbet udgør en en 
rundstrækning på 2 km i 
Kliplev by. Det er et løb, 
hvor alle kan deltage, børn 
som voksne, uanset om 
man vælger at løbe eller gå 
en tur med barnevognen, 
fortæller Anders Jensen.

Andre aktiviteter er 
julemandens ankomst, 
et julearrangement, hvor 
kunderne kan lave deres 
egen juledekorationer og 
Knæk Cancer ugen, hvor 

man i 2013 indamlede 
over 30.000 kr. Det var et 
arrangement, hvor flere fra 
personalet lagde frivillige 
arbejdstimer i, og hvor bl. 
a. Zumba holdet fra Kliplev 
gav en gratis opvisning, og 
Cheff Magic sponsoerede et 
gratis trylleshow.

- Mange af de aktiviteter 
vi laver, kan kun lade sig 
gøre, fordi personalet tager 
del i det, hjælper med plan-
lægning og gennemførselen 
den efterfølgende opryd-
ning. Det er virkeligt noget, 
som jeg har dyb respekt for 
og sætter stor pris på, siger 
Anders Jensen. 

Aktivitetskalender
De 2 lokale bestyrelses-
medlemmer, Inge Marie 
Højsager og Michael 
Hye, kommer også med 
mange spændende ideér 
til aktiviter, og hjælper ved 
arrangementer, og sammen 

med de lokale bestyrelses-
medlemmer har man lavet 
en aktivitetskalender for 
hele 2014.

Sponsorater
Dagli’ Brugsen sponsorer 
Lundtoft Idrætsforening, 
som i 2013 modtog over 
21.000 kroner.

Kliplev Løbe Og Motions 
kLub (KLOMK) har man 
også lavet en aftale med 
omkring OK-sponsorat. 
Det er imidlertid så nyt, at 
det først begynder at give 
penge fra i år.

Dagli’ Brugsen har 
en leveringsaftale med 
Brogaards Bageri fra 
Tinglev om daglige le-
verancer af frisk brød og 
kager. Samarbejdet udvides 
betragteligt fra sidst i juli 
måned,

hvor dagligvarebutikken 
har købt selvbetjeningsin-
ventar. Her skal Brogaards 
Bageri levere alt brød, så 
sortiment bliver udvidet 
meget, og der vil hver dag 
være friske kager, fransk-
brød og rugbrød.

- Bagerinventaret flyttes 
ned i butikken, så det 
glæder vi os til at vise 
kunderne, siger Anders 
Jensen. 

Uddeler Anders Jensen har 
gang i en masse nye ini-
tiativer i Dagli’ Brugsen i 
Kliplev. 
Foto Søren Frederiksen

Ny lastbil til 
vognmandsfirma
Af Søren Frederiksen

Vognmandsfirmaet J.P. 
Johannsen fik fredag 
leveret en helt ny 
specialbygget Volvo FM 
opbygning.

Lastbilen er specialt 
opbygget og specialiseret 
til alt indenfor effektivt 
vejbyggeri. Hvad enten det 
drejer sig om rabatlægning, 
asfaltering eller udlægning.

De karakteristiske 27 

grå og blå biler fra Kliplev 
tilbagelægger hver uge 
70.000-80.000 kilometer 
på de danske og europæiske 

landveje, så Kliplevs navn 
på solskærmen dukker op 
alle steder i landet tit og 
ofte. 

Vognmandsfirmaet J.P. 
Johannsen har fået leveret en 
ny lastbil.

Flensborg Landevej 22
6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 83 17

www.soegaardbyg.dk
post@soegaardbyg.dk

Kvalitet siden 1989
Søgård Byg A/S, der er en af regionens førende 
byggeforretninger, er etableret i 1989 og beskæfti-
ger idag omkring 40 veluddannede medarbejdere. 

Firmaet har eget værksted med lagerfaciliteter, og 
råder over det nødvendige materiel.
Søgård Byg A/S er medlem af Dansk Byggeri og 
Byg Garanti ordningen.



13

KLIPLEV VELKOMMEN TIL EN BY MED MULIGHEDER!

Kliplev Handel & Håndværk er foreningen for handels- og 
erhvervsdrivende i Kliplev.

Vi har til formål at skabe gode vilkår for de erhvervsdrivende i 
Kliplev, hvad enten man er detailhandlende, håndværker, produkti-
onsvirkomhed eller driver landbrug.

Vi arbejder for at kunne fremme samarbejdet virksomhederne i 
mellem, sammen at kunne udnytte mulighederne og ikke mindst at 
gøre det attraktivt at være erhvervsdrivende i byen!

Vi arbejder både for arbejdsgiver - og arbejdstager!

For at kunne drive virksomhed i en størrelse som Kliplev, er det 
mindst lige så vigtigt at skabe gode rammer for arbejdskraften - og 
kunne tiltrække den til byen.
Derfor arbejder vi lige så meget for at kunne være med til at 
fremme fritids- og kulturlivet i byen, og også prøve at have infly-
delse på kommunens beslutninger.

Hvad enten det drejer sig om lokale arrangementer, eller deltagel-
se i det lokale foreningsliv, tager vi del i dette, for at være del af 
den samlede proces 
- nemlig at gøre Kliplev til en attraktiv by for både virksomheder 
og borgere fordi

VELKOMMEN
 -til en by med muligheder!

Vognmand
Mogens Jensen

Søgård VVS

Jysk Sikrings Service
v. Kim A. Hansen

Nedbrydning & EntreprenørJessen og Mørk A/S

ALSIDIG
Maskinfabrik

Auto -  Traktor-  &  Plænek l ipperser vice
KARSTEN IWERSEN A/SK l iplev 

Auto -  & Traktor
Ser vice

AUT. GAS- & VANDMESTER  BLIKKENSLAGER  AUT. KLOAKMESTER  VAND  VARME  SANITET  VENTILATION  NATURGASARBEJDE

Søgård Maskinstation 
& Entreprenør
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Navneskift i erhvervsforening 
i Kliplev
Af Søren Frederiksen

Foreningen af 
Håndværkere og 
Næringsdrivende i 
Kliplev og Omegn har 
skiftet navn.

På generalforsamlingen for-
leden vedtog man at ændre 
navnet til det lidt mere tids-
svarende Kliplev Handel og 
Håndværk. Foreningen får 
samtidig nyt logo og mar-
kedsføringsmateriale, som 
skal promovere foreningens 
arbejde og samtidig promo-
vere Kliplev ud af til.

Der var en livlig diskus-
sion, lige fra udvidelse af 

foreningen til om forenin-
gen overhovedet havde sin 
eksistensberettigelse til 
en størrelse som Kliplev. 
Man kunne dog rundt om 
bordet hurtigt blive enige 
om, at foreningen var en 
nødvendighed i byen. i 
en by som Kliplev er det 
vigtigt at stå sammen som 
handlesdrivende. og det er 
netop blevet understreget 
nu.

Og strategien er lagt: 
Kliplev Handel og 
Håndværk er først og 
fremmest byens interes-
seorganisation for de 
erhvervsdrivende. Gennem 
den senere tid er der blevet 

lavet en række nye tiltag. 
Først og fremmest til gavn 
for byens borgere, men også 
til gavn for de handlende i 
byen.

Foreningen er således gået 
ind for at støtte op om både 
byens nye julemarked og 
forårsmarked. Alt sammen 
ting som i sidste ende skal 
gøre Kliplev til en attraktiv 
by.

Budskabet er, at det er 
vigtigt, byen står sammen, 
fordi begynder man først 
at miste kontakten til 
sine samarbejdspartnere, 
kan man hurtigt miste 
sit netværk, og sit kunde-
grundlag. Filosofien er at 

de erhvervsdrivende skal 
udnytte de styrker, de har 
i hinanden. Hvad enten 
det handler om at låne en 
benzindunk eller at ud-
vikle nye samarbejder eller 
produkter.

Valg
Til bestyrelsen var der 
genvalg af Kjeld Hansen, 
Anders Jensen, Andreas 
Nielsen og Kasten Iwersen. 
Derudover består besty-
relsen af Dion Jensen, 
Flemming Johannsen og 
Per Nielsen.

Som suppleant valgtes 
Søren Frederiksen, der 
ligeledes valgtes til revisor 

sammen med Jens Peder 
Johannsen.

Regnskabet viste et over-
skud på godt 4.000 kroner. 
Forklaringen er udgifter 
afholdt til forårsmarkedet 
ved Dagli’ Brugsen og 
etablring af ny infostander i 
Brugsen. Årets julemarked 

havde til gengæld bidraget 
positivt til resultatet, så det 
har man intentioner om, 
skal være en tilbageven-
dende begivenhed. 

Bestyrelsen for Kliplev Handel og Håndværk ser positivt på mulighederne for erhvervslivet i Kliplev. 
 Foto Søren Frederiksen

Lokalhistorisk Forening for 
Kliplev Sogn og Straagaards Smedie

Lørdag den 14. juni og søndag den 15. juni
kl. 13.00-17.00

Åbent i arkiv, pavillon og smedie i 
forbindelse med Kliple’ Mærken.

Udstilling af plancher i pavillon vedr. 1. verdenskrig.

Plancheudstilling åben hver dag
fra den 10. juni til den 19. juni
kl. 15.00-18.00.

Gratis entré

Venlig hilsen bestyrelsen

Ka� e, the 
m/tilbehør og 
drikkevarer 
kan købes i 

arkivets lokaler
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Kliplev på bokse-
landkortet
Af Søren Frederiksen

Kliplevhallen danner 
lørdag den 25. okto-
ber rammen om en 
bokselandskamp.

Det er Felsted Bokseklub, 
som sammen med Dansk 
Bokseunion står bag 
arrangementet.

Aftalen kom i hus efter 
en vellykket og flot sæson 
af den lille Felsted klub, 
som i den forgangne sæson 
har bevist, at det godt kan 
lade sig gøre at gennem-
føre store arrangementer i 
provisen. Således kom der 
ikke færre end 650 tilskuer 
til Felstedhallen ved deres 

sidst fight, hvor de lokale 
boksere var i kamp.

Større hal
Bokse-landskampen bliver 
placeret i Kliplev, fordi 
hallen er større og har lidt 
bedre faciliteter samt det 
gode foreningsnetværk i 
byen, som bokseklubben 
nyder godt af i forbindelse 
med arrangementet.

Således er både 
”Kliplev Løbe og 
Motionsklub KLOMK” 
og ”Støtteforeningen for 
børn og unge” involveret i 
den praktiske afvikling af 
arrangementet.

Billetsalget er knap startet 
endnu, men formanden 
Tina Cordt Berndsen 

beretter om, at der alle-
rede nu er stor interesse for 
begivenheden.

Jeg modtager hver dag 1-5 
henvendelser omkring bil-
letkøb og reserveringer. Det 
viser bare, at sportschef og 
landstræner Gunnar Berg 
har regnet rigtigt, da han 
bad os som provinsklub om 
at afholde arrangementet. 
Landskampe skal bokses 
i fyldte haller og ikke i en 
f.eks. halvtom NRGI Arena 
i Aarhus. Herude sker den 
slags store ting ikke så tit, 
så vi har nemmere ved at 
fylde hallen, siger Tina 
Cordt Berndsen.

Hun satser på, at 
Kliplevhallen bliver fyldt af 
op mod 900 entusiastiske 

boksefans, så man skal være 
hurtigt, når billetsalget 
går i gang d. 25. august. 
Billetter i forsalg kan købes 
for 75 kr. i Kliplevhallens 
Cafeteria og i Dagli’ 
Brugsen i Kliplev. 

Bokser fra Kliplev
Programmet indeholder 6 

landskampe. Derudover vil 
der også være 6 alminde-
lige kampe, hvor de lokale 
boksere fra Felsted klubben 
skal i aktion. Dette kan 
betyde debut til klubbens 
yngste bokser, den kun 11 
årige Kliplev-dreng Victor 
Berndsen. Han har bokset 

i 2 år, og allerede bokset 6 
såkaldte diplomkampe.

- Nu er han klar til rigtig 
kamp, vurderer cheftræner 
Keld Hansen, som tilføjer, 
at det vil være helt fan-
tastisk at debuterer i sin 
hjemby. 

www.jpjohannsen.dk
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Kammeratskabet i højsædet 
hos spejdere i Kliplev
Af Søren Frederiksen

Kliplev rummer en 
spejdergruppe med 
hen ved 50 aktive børn, 
unge og voksne.

De mødes hver tirsdag til 
spejdermøde, hvor der bli-
ver lavet mange forskellige 
aktiviteter. Bærende ele-
menter er kammeratskab, 
ansvar og friluftsliv. Derfor 
foregår mange aktiviteter 
ude i skoven, som ligger 
lige ved siden af hytten. 
Spejderne arbejder meget i 
patruljer, hvor børnene skal 

løse opgaver i samarbejde 
med hinanden. 

Hemmelige koder i vandet
Spejderne er organiseret i 
Det Danske Spejderkorps 
og tager tit på tur. For nylig 
var juniorerne (10-12 år) på 
tur med alle andre juniorer. 
Her fik de afprøvet deres 
færdigheder i at samarbejde 
om at løse opgaver. Turen 
var nemlig en konkur-
rence, hvor der blev dystet 
i både færdigheder og i, 
hvordan patruljen kunne 
samarbejde. Det kaldes for 
turn out.

Turen var bygget op 

omkring et tema om 
sørøvere. Spejderne skulle 

hente hemmelige koder i 
vandet, bygge en stige for 

at komme op til et skatte-
kort, yde førstehjælp til en 
sørøver, der havde skåret sig 
og selvfølgelig finde en skat 
til sidst.

De to patruljer klarede 
sig rigtig flot og tog hjem 
med en samlet sejr. Mest 
stolte var lederne over, at 
de to patruljer vandt 1. og 
2. pladsen i turn out. Nu 
hænger præmierne : fanen 
og den store abehånd, 
hjemme i hytten indtil 
næste år, hvor der konkur-
reres igen.

Bygge tømmerflåde
Til sommer tager spejderne 

atter på tur, denne gang til 
Forlev Aarhus. Her skal de 
på lejr sammen med mange 
andre spejdere fra hele 
Danmark. På lejren er der 
bla. mulighed for at prøve 
klatrevæg, bygge tømmer-
flåder, bage brød i en ovn 
vi selv bygger eller sove i et 
hus uden rette vinkler.

Kliplev spejdergruppe er 
en glad gruppe børn, unge 
og voksne, der mødes i et 
fællesskab om at udvikle 
børn og unge til at være 
aktive og selvstændige 
og påtage sig et ansvar i 
samfundet. Aktiviteterne 
er altid afstemt, så de giver 
udfordringer til børnenes 
alder, og spejderne er ikke 
bange for at give børn ud-
dannelse og derefter ansvar 
for f.eks. at bruge dolk og 
økse.

Som noget nyt arbejder 
spejderne på at starte fami-
liespejd efter sommerferien. 
Det er et tilbud til familier 
med de yngste børn, hvor 
mor eller far er med til spej-
der og sammen med deres 
barn nyder godt af de gode 
værdier og aktiviteter, som 
spejderlivet byder på. 

Spejderne lærer at bygge 
tømmerflåde.

Kliplev spejderne vandt 
forleden præmier på en 
spejdertur. 

Privat børnepasning 
i trygge rammer

Jannet Jensen
Klostervang 63
Kliplev
6200 Aabenraa
Tlf. 20 99 89 16
www.solstraalenkliplev.dk

samarbejde - fællesaktiviteter 
- samvær - med både indeliv / udeliv
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Dagplejere hjælper hinanden i Kliplev
Af Søren Frederiksen

For tiden er der tre 
dagplejere i Kliplev. 
Det er Birgitte Post, 
Birgitte Moldt og Lone 
Christensen. Men nu 
kommer der én til. Det 
er Jeanet Jensen, som 
ønsker at starte som 
selvstændig dagplejer.

Dagplejerne nyder hver 
især deres arbejde. For dem 
er det lysten, der driver 
værket.

De mødes 1 til 2 gange 
om ugen, hvor de bruger 
nærmiljøet i Kliplev. Det 
kan være skoven eller 
legepladsen. Ind imellem 
besøger de også hinanden 
og gør brug af, hvad de hver 
især kan byde på.

En af dem bor på en gård, 
hvor der er køer, kalve og 
høns, som ligger æg.

Når dagplejerne og deres 
børn er sammen hygger de 
sig og leger sammen. Ind 
imellem har de også små 
temaer kørende.

Dagplerene er så heldige, 
at de også kan bruge både 
skolen gymnastiksal og 
Kliplev hallen.

- Samarbejdet er vi utrolig 
glade for. Dette er alt sam-
men noget, vi tilrettelægger 

ud fra de børn, vi har. Har 
vi nogle børn som en dag, 
med en planlagt aktivitet, 
virker lidt urolige, vælger 

vi hver især, om vi delta-
ger eller bliver hjemme, 
lyder det fra dagplejerne, 
som hver især gør meget 

brug af naturen og dens 
muligheder.

Hvis en af dagplejerne 
bliver syg eller skal have en 

uventet fridag, er de lokale 
dagplejere gæstedagplejer 
for hinanden. Både dagple-
jerne og deres børn glæder 
sig til Kliple’ Mærken, hvor 
der sker spændende ting. 

Lone Christensen hopper. Til 
venstre ses Birgitte Moldt 
og til højre Birgitte Post. 
Kliplevs nye dagplejer er 
Jeanet Jensen. 
 Foto Søren Frederiksen

Lokal knallertbande

En bande knallertbøller hærger for tiden i Kliplev gader - ofte efter mørkest frembrud. 
Hvorvidt de benytter sig af tuningsmetoder, der er på kanten eller andre virkemidler for at få 
en hyggelig aften vides ikke. Knallertbanden kører alle på Puck Maxi.

v. Dion Jensen - www.fri-koel.dk

Tlf. 30 51 64 34
ISO-9001 certi�ceret køle�rma

HAR DU SVÆRT VED AT 
SE FORDELENE VED EN 

VARMEPUMPE?
RING 
30 51 64 34
OG HØR 
NÆRMERE
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KLIPLEV VELKOMMEN TIL EN BY MED MULIGHEDER!

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500

www.genbrugstoemmerhandel.dk

Nedbrydning og 
Entreprenør

Frisørsalon 
får nye flotte 
facilliteter
Af Søren Frederiksen

Efter at hele familien er 
flyttet ind i deres nye hus 
på Sdr. Landevej i Kliplev, 
er Annette Johannsen også 
flyttet ind i sin nye flotte 
salon.

- Det vigtigste er selv-
følgelig, at kanterne er 
lige og håret sidder flot, 
når kunderne går ud af 
døren, men derfor er det 
nu dejligt at skunne byde 
kunderne indenfor i nye 
flotte faciliteter, siger 
Annette Johannsen, Salon 
Klippestudiet.

Hun har gennem mange 

år drevet salon med masser 
af gode trofaste kunder. 
Også selvom de ikke just 
kommer drattende ind fra 
gaden med beliggenheden 
lidt udenfor byen, men 
Annette Johannsen mener, 
at salonen skal være et sted, 
hvor det godt må være 
lidt hyggeligt at komme, 
kombineret med fleksible 
åbningstider og en stor del 
ekspertise på området. 

Det har efterhånden udviklet 
sig til velvære for både hår 
og sjæl at komme til frisør 
Annette Johannsen i Kliplev.

Tlf. 74 68 81 74
Salonen er åben efter aftale

Velkommen i min nye salon
Hele familiens hyggelige frisørsalon på landet...
Jeg bestræber mig på at bruge så skånsomme 
produkter som muligt
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KLIPLEV VELKOMMEN TIL EN BY MED MULIGHEDER!

*

Vi ses til 
KLIPLÉ MÆRKEN!

på vores
 stand

på vores
 stand

Spar 

5000,- !!

Kampagne- 
pris!*

HUSQVARNA R 213C
Rider med 94 cm Combi-Klippebord, som giver mulighed for førsteklasses 
klipning med BioClip(r) og bagudkast. Egnet til hus- og landejere, som kræver 
høj effektivitet, brugervenlighed, uovertruffen manøvredygtighed og ægte 
køreglæde. 

Normalpris 29.995,- SPAR 5000! 

   24.995,-   

Kampagne- 
pris!*

HUSQVARNA AUTOMOWER 305
Kompakt, stilfuld og egnet til plæner på op til 500 m².
Det lette design gør maskinen nem at løfte og flytte fra 
forhaven til baghaven.Brugervenligt, baggrundsbelyst display 
og tastatur til ændring af personlige indstillinger og 
timerfunktionen. 
Udstyret med tyverialarm og PIN-kodelås.

Normalpris 10.995,- SPAR 1000! 9.995,-   
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ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 11. juni til fredag den 13. juni

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

BKI
Extra kaffe
Specialristet
400 g

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED

FRIT VALG

Faxe Kondi
Pepsi, eller
Nikoline
150 cl

Steff Houlberg Pølser
Grill, Frankfurter eller
Krydderfrankfurter
330-360 g

MAX 6 FLASKER
PR KUNDE PR DAG

PR POSE

2600
PR. KG 65,00

+PANT

1000
PR LTR 6,67

PR POSE

1500
PR. KG 41,67 – 45,45

FRIT VALG

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

Multibane har 
nye planer
Af Søren Frederiksen

Støtteforeningen for børn 
og unge i Kliplev har 
for nylig kunne afslutte 
et kæmpe projekt med 

opbygningen af multibanen 
i Kiplev.

Men deres arbejde slutter 
ikke der for inden Sankt 
Hans satser foreningen 

på også at kunne anskaffe 
borde og bænke.

Derudover får man næste 
år gynger, kasser med spil-
lerudstyr til multibanen og 
streger til banen. Alt sam-
men gennem en ihærdig 
indsats og frivilligt arbejde.

Bestyrelsen består af 
formand Lone Hertz, 
næstformand Kim 
Mortensen og Kevin 
Lundberg. Derudover ses 
Lars Christiansen og Vera 
Iwersen, der også har været 
en stor del af arbejdet.  

Godt gang i 
keglerne
Af Søren Frederiksen

Lars Lausen overtog et 

center i god udvikling, og 
selvom man ikke bemærker 
det meget i dagligdagen, er 
centeret godt markeret på 
danmarkskortet indenfor 
kegling. Mange af forenin-
ger kommer vidt omkring 
for at deltage i turneringer, 
både herhjemme og i 
udlandet. 

16 kegleklubber
I dag er der 16 kegleklub-
ber, der benytter sig af de 

gode faciliteter i byen. Både 
aftener, formiddage og 
eftermiddag er godt besat 
med kgleklubber.

Næste projekt er at få lavet 
mindre “the køkken facili-
teter”, så det bliver muligt 
for klubben at kunne lave 
lidt servering af medbragt 
mad i huset, der også tit 
udlejes til en hyggelig 
aften eller lidt samvær på 
keglecenteret. 

Centret blev bygget i 1989 
og driften hviler således, at 
man igennem mange år har 
kunnet præsentere et po-
sitivt regnskab på forenin-
gens generalforsamlinger. 

Lars Lausen er ny formand for Kliplev Keglecenter efter Hans Frederiksen.

Styregruppen bag 
Multibanen i Kliplev. 
 Foto Søren Frederiksen


