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TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

Billetsalg: Tlf. 7442 8702  Online: www.sommerrevy.dk

Velkommen til Sønderborg Sommer Revy 2018

• Karsten Jansfort
• Asger Reher
• Lone Rødbroe
• Jeanne Boel
• Thomas Pakula
• Bjarne Antonisen

Hovedsponsor: 

Spilleperiode 23. maj til 21. juli 2018 Premiere d. 26.  maj

ÅBNINGSTIDER 

FRIT VALG 

VI BYDER SOMMEREN VELKOMMEN

Pr. liter

12,-

Pr. pose

595

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Alle dage kl. 7.00-19.00

Koldskål med 
tykmælk & æg 
eller koldskål 
med tykmælk 
& jordbær
1 liter

Kammerjunkere
300 g

GRÅSTEN ∙ PADBORG

hurtigt - kompetent - høfligt
Jeg løser dine tekniske problemer

Ring til Allan Greve på 25 46 00 55

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Sisseck boligudstyr ApS
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

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • www.benniksgaardbutik.dk

Kom og gør et 

KUP

20% 
på alt andet 
i butikken

50% 
på udvalgte krukker,

brugskunst 
& interiør

Markedsdage
29. & 30. juni

Toldbodgade 10,
Gråsten

Tlf. 7344 1000

CaFeodora.dk

Fra maj til september: Åben alle dage fra 11:00 til 21:00

STJERNE SKUD

ALM. 99,-
LUKSUS 159,-

PIZZA · PASTA· STEAKHOUSE Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



Løs vægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

Pr. 100 g

7 
95

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Pr. stk.

12,-

1 kg

89 
95

Ta’  2 stk.

50,-
Pr. stk.

20,-

ÅBNINGSTIDER

Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

SLAGTEREN TILBYDER

GRILLMARKED
Mange varianter

Ta’ 8 stk

100,-
SLAGTEREN TILBYDER
Kalvesteaks

SLAGTEREN TILBYDER
Skinke mignon
alm. eller marineret

DELIKATESSEN TILBYDER
3-lags sandwich
Flere slags

DELIKATESSEN TILBYDER
Varmrøget laks

DELIKATESSEN TILBYDER
Tatarpølse 
fra Als Pølser

G R Å S T E N

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket blandet fars
8-12%

2 kg

89 
95

Pr. 1/2 kg

24 
95

VELEGNET 

TIL GRILL

GRÅSTEN · PADBORG

P A D B O R GG R Å S T E N
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 26. juni til og med lørdag den 30. juni 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

9,-

Ta’  5 stk.

100,-

Pr. stk.

10,-

Pr. ps

25,-

Amo hvede mel 
eller gluten fl our
2 kg

Coop pålæg
70-125 g
Bordpak

Becel fl ydende
500 ml

Buko smøreost
250 g
Vælg mellem reje, champignon, 
peperoni eller skinke

FLERE 
FARVER

FLERE 
FARVER

FRA LOKAL AVLER 

CARSTEN ELHOLM

Pr. stk.

15,-
Pr. stk.

35,-

Ta’  2 stk.

25,-

Hortensia
10,5 cm

Store dahlia
21 cmSpidskål

kl. 1

Pr. stk.

10,-

FRIT VALG

FRIT VALG

FLERE VARIANTER

Biotex fl ydende vaskemiddel
0,990 l
Vælg mellem color, white eller black

BKI kaffe
Extra
400 g

Pr. stk.

12,-
Pr. stk.

12,-

Broccoli
kl. 1

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

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

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28

Modetøj & specialiteter

UDSALG
på forår- og sommervarer

50%
UGE 26

fra torsdag den 28. juni

Undtaget alle nyheder, i forvejen nedsatte varer, Bülow, 
Summerbird, specialiteter fra Hr. Skov og Wolford-strømper.

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

UDSALG

÷40%
HIGH SUMMER

Kokketalent fra 
Rinkenæs
Af Signe Svane Kryger

23-årige Kevin Hansen, 
der er opvokset i 
Rinkenæs, vandt den 
regionale restaurantkon-
kurrence, Local Cooking, 
hvor de dygtigste kokke 
fra Sønderjylland dy-
stede om at blive kåret 
med ”Årets Sønderjyske 
Ret”. 
Kevin Hansen vidste i 
en alder af 16 år, at kok-
kefaget var ham, hvilket 
ledte til, han valgte at tage 
kokke uddannelsen på 
Hansenberg i Kolding. 
Her kom han i praktik 
hos Tyrstrup Kro, hvilket 
skabte mange mulig-
heder. Senere har han 

arbejdet hos Hotel Baltic i 
Høruphav, Schackenborg 
Slotskro i Møgeltønder, 
og derudover har han 
været med til at starte 
Det Sønderjyske Køkken 
i Sønderborg op sammen 
med sine to venner, Jesper 
Kock og Sune Axelsen.

”Det var meget udfor-
drende at starte en restau-
rant op helt fra bunden, 
men det var meget spæn-
dende, og det er blevet 
rigtig godt”, siger Kevin 
Hansen.

Vandt Local Cooking
I januar 2018 skulle 
der dog ske noget nyt, 
og han søgte tilbage til 
Schackenborg Slotskro, 
hvor han i dag arbejder 
som souschef. Det var 
også for Restaurant 
Schack på Schackenborg 
Slotskro, at Kevin Hansen 
vandt Local Cooking med 
prestige, som betyder, at 
han er videre til finalen, 
hvor han skal repræsen-
tere Sønderjylland d. 9. 
september.

Kevin Hansen stillede 
ligeledes op i samme kon-
kurrence sidste år for Det 
Sønderjyske Køkken, hvor 
han blev nummer to i 
Danmark. 

Fokus på lokale produkter
Dommerne er interes-
serede i, at den ret, der 
indsendes, skal være lavet 
med så mange lokale varer 
som muligt, hvilket Kevin 
Hansen udnyttede til 
fulde. Han brugte kød fra 
Schackenborg i form af en 
sommerbuk skudt på en 
kongelig jagt, lokale rå-
varer fra området og bær 
samlet fra omegnen.

”Jeg er konkurrence-
minded, og jeg går op i, at 
arbejdet skal gøres ordent-
ligt og lægger meget vægt 
på optræning”, fortæller 
Kevin Hansen mål

Tid bliver der også brugt 
nok af i forhold til kar-
rieren, da han arbejder 
mange timer om ugen. 
Derudover har han nyligt 

lavet mad ved Le Mans 
i Frankrig, hvor han var 
køkkenchef for K-Rejser, 
der serverede mad til om-
kring 1600 mennesker. 

Michelin restaurant i sigte
Selvom Kevin Hansens 
karriere allerede har budt 
på mange fornemme og 
spændende oplevelser, 
drømmer han om at 
komme til at arbejde på 
en michelin restaurant, 
hvilket er næste mål. 

”Branchen er hård og 
krævende, og jeg kan ikke 
fortsætte i samme tempo 
resten af mit liv, og derfor 
vil jeg også gerne prøve så 
mange ting som muligt 
nu, hvor jeg har tiden”, 
siger Kevin Hansen. ■

Kevin Hansen vandt konkurrence om ”Årets Sønderjyske Ret”. 
Foto Signe Svane Kryger

Fodboldspillere 
røg til tops
Af Mogens Hansen

To hold fra Gråsten 
Boldklub blev regions-
mestre i weekendens 
regionsfinaler under 
DBU, Jylland region 4.

U-13 drenge C var i 
Janderup, hvor de gik 
ubesejrede gennem fi-
nalestævnet og dermed 
sikrede sig et fortjent 
mesterskab.

U–13 piger var i Oksbøl, 
og efter en god start med 
en sikker sejr, stødte de på 
for svær en modstand og 
løb ind i et par nederlag 
og endte derfor uden for 
medaljerækken.

12 kampe uden nederlag
Klubbens nyeste skud 
på stammen – et kvinde 
7-mandshold – spillede sig 
på hjemmebane fortjent 
til et regionsmesterskab 

ved at vinde 3 kampe og 
spille en uafgjort. Holdet 
har spillet 12 kampe i træk 
uden nederlag. Rent fak-
tisk 11 sejre og en uafgjort.

Klubbens U – 15 piger, er 
stadig med i kampen om 
Jydsk mesterskab, da de 
fredag aften på hjemme-
bane i et kraftigt blæsevejr 
besejrede Rask Mølle med 
3- 0.

Klubbens ungdomsafde-
ling slutter den fortrinlige 
forårssæson af med at 
deltage i Sønderjyllands 
Cuppen, som afvikles næ-
ste weekend på Årsbjerg, 
hvor de får besøg af 
omkring 70 hold fra hele 
Jylland og Fyn. ■
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Vær 
kreativ

med Materialer

fra kr. 10,-

smukke  
blomstersæt

med Materialer

fra kr. 6950

Karenmarieklip

Find os på 

Gå en tur 
 i den smukke butik  

og få masser af  
inspiration til en kreativ  

papir hobby

Bliv medlem 
af vores gratis 

kundeklub og få 
masser af  

fordele

Gratis
adgang

Sommer aktiviteter

i Papirmuseets By

H a r l e k i n
b au b l e s

C o m b -  &  f i n g e r

q u i l l i n g

Karen-Marie’s

Nyt hæfte
med opskrifter på  
elegante harlekin 

ophæng. 12 s.

kr. 4950

Lav selv
Smykker

10 stk.
     kun 10,-

Scrapark
30,5 x 30,5 cm

STÆRK NEDSAT

Workshop
for børn og voksne

man - tor  
kl. 10.30-13.30

Uge 27 - 32

Klip ud
& tag med

du får gratis materiale  
til at lave

1 snurretop

Gyldig fra uge 27-32 2018

✁

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten 
Tel. 74 65 22 56 

Mandag - fredag: 10-17.30  
lørdag: 10-16

www.karenmarieklip.dk

Masser af tegne - 
og skrivegrej

handlettering

Prøv gratis  
de nye sjove 

værktøjer
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Grafisk arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

Telefon 31 17 05 27

lnj@graastenavis.dk

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 
Antonio Fernandez

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 
Marta Serrano Sánchez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her:  
www.graastenavis.dk

Artikelmateriale sendes til 
redaktion@graastenavis.dk

Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.530 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

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

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail 
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Køb & salg

Tak fordi du 
handler lokalt

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen

Ferielukket
fra mandag den 18. juni til

lørdag den 7. juli

Gråsten blomster
Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Lukket i juli og august 
Starter torsdag den 6. september 2018

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Få en gratis salgsvurdering
MÅSKE ER VI BILLIGERE END DU TROR

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

Estate Kjeld Faaborg  7465 0399
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

KØB AF DVÆRGHØNS
Jeg ønsker at købe 4 stk. tværstribede 

wyandotter, 1-2 år.

HENVENDELSE TLF. 2120 0525 
ELLER BOLETTE@GRUT.DK

34 spillede bridge
Gråsten Bridgeklub 
har spillet drop-in i 

Ahlmannsparken med 34 
deltagere. Vindere blev ■

A rækken
1. Thorwald Christiansen 
og Viviane Hansen  114 p.
2.  Dorthea Madsen og 
Christa Nør  108 p.

B rækken
1. Mona Brieghel  
og Don  100 p.
2. Ulla Jensen og  
Inge Bondesen  93 p.

Tørsbøl sendte 
heks til Bloksbjerg

Indbrud på Den 
Gamle Skomager

Morten Latter fra Den 
Gamle Skomager har 
udlovet en dusør, hvis 
nogen kan fortælle, hvem 
der har begik to indbrud 
i Den Gamle Skomager i 
Gråsten.

Tyvene kom ind gennem 
et loftvindue. Første gang 
stjal de 28.000 kr. og an-
den gang 12.000 kr. ■

Lokalbefolkningen mødte talstærkt op, da der blev holdt sankthansfest i Tørsbøl. Formand for borgerforeningen Allan 
Bjerggaard holdt båltalen. Foto Jimmy Christen
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10 LITER

59995

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

Fra

1695
Frit valg

4995

 
AFDÆKNINGSTAPE CLASSIC 60
• 50 m • Hvid 

25 mm Nr. 101735 1695

38 mm Nr. 101736 2495

50 mm Nr. 101737 2595 

 
VÆGMALING MAT GLANS 5
• Robust akrylmaling med maksimal dækkeevne 
• Bruges indendørs til filt, glasvæv, puds og beton 
• Kan tones i mange farver
Nr. 111600  

10 liter

49995

9 liter

74995

STIVEX

Spar 

549,-
FØR 1.299,-

SPAR
400,-

FØR OP TIL 89995

 
VÆGMALING OG GRUNDER 2-IN-1
• Halvmat glans 10 • Robust vægmaling som spærrer 
mod misfarvninger • Spærregrunder og vægmaling i ét
Nr. 137362  

 
VÆGMALING SILKEMAT GLANS 10
• Let at påføre • Enkelt at genbehandle • Giver en robust 
og rengøringsvenlig overflade • Kan tones i mange farver 
Nr. 111610  

PENSELSÆT 
ELLER 
MALERBAKKESÆT

300 ml

3995

 
MALERFINISH 558
• Til pladesamlinger, paneler, 
indvendig fugning omkring 
døre m.m. • Kan slibes efter 
hærdning og overmales med 
de fleste malingstyper • Har 
minimalt svind
Nr. 023856  

Gældende fra tirsdag 19. juni til og med lørdag den 30. juni

TRÆNGER DIN BOLIG TIL NY MALING

Skarp 
pris
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Møblér med Hebru . Sundsnæs 4 . 6300 Gråsten . www.Beauty-Tan.com

VELKOMMEN HOS

Vores Meddo Center er nu blevet til et  
BEAUTY TAN Center med 2 helt nye BEAUTY TAN Q. 

Vi glæder os til at se dig!

Åbent alle dage kl. 06 - 24.

restaurant
fiskenæs

A LA CARTE 
HVER DAG KL. 17:00-21:00
VÆLG MELLEM 3, 4 ELLER 5 RETTERS MENU’ER

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • Tlf. +45 4042 1816

EKSEMPEL:

GRÆSK
JUMBO MENU
VELKOMSTDRINK, FORRET, 
HOVEDRET OG DESSERT...

179DKK
pr. person. HUSK 

bordbestilling

N Y H E D  I  J U N I !

Gymnastikopvisning 
fuld af krudt og energi
Af Ingrid S. Johannsen

Søndag eftermiddag 
stod hen ved 600 men-
nesker i kø for at komme 
ind i Ahlmannsparken 
for at opleve PS Dance 
sommeropvisning.

Og publikum ventede ikke 
forgæves. De 180 gymnaster 
gav publikum en forrygende 
opvisning, og det glædede de 
to instruktører Pernille Korn 

Frederiksen og Sandie S.L 
Johansen.

Efter fælles indmarch 
af de 6 hold lagde de 
mindste ud med at danse 
til en gammel kending 
"Bro bro brille”. Henover 
de næste to timer fyldtes 
Ahlmannsparken med 
god musik, jubel, klapsal-
ver og danseglæde.

Et særkende
Undervejs var der et par 

af de mindre dansere, 
der blev overvældet af 
situationen, men her sam-
lede Sandie Johansen og 
Pernille Korn Frederiksen 
op med det samme. Så 
tårer blev til smil. De to 
arbejdssomme og vellidte 
trænere sagde tak til alle 
hjælpetrænere med et ga-
vekort til en koncert med 
Joey Moe i Mølleparken i 
august. ■

Gymnastikopvisningen med PS Dansen trak fulde huse 
i Ahlmannsparken. Foto Ole Kæhler

8



 
www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

I RENTER OG GEBYRER0,-

30% 
Spar

Nadia sovesofa 

 KUN 3.499,-
  FAST LAVPRIS  

Hestbæk HE55 sovesofa

 NU 8.999,-
    SPAR 3.912                

Nadia sovesofa 
Med posefjedre springindlæg i madrassen samt stort magasin til 
opbevaring af sengetøj. Her vist i gråt stof med kontrastfarvede 
knapper i rygpuderne. Metalben. Udslået mål: 150 x 200 cm.

Hestbæk HE55 sovesofa 
Monteret med blåt stof i dessin San Marino. 2 personers 
sovesofa med springindlæg i madrassen, samt magasin 
til opbevaring. Sovemål 192 x 150 cm. Normalpris 12.911,-

DESIGN
Dansk

DESIGN
Dansk

54% 

Spar
Soulmate continental  

full cover 180 x 200 cm

 NU  9.999,-
    SPAR  12.143        

DESIGN
Dansk

                                 

50%        
PÅ ALT ZENSIZONE

ZensiZone elevationsseng
inkl. gavl 180 x 200 cm

 NU 13.719,-
     SPAR 13.719      DESIGN

Dansk

Mood continentalseng
140 x 200 cm

 NU 3.999,-
   SPAR 4.500   

Mood elevationsseng
140 x 200 cm

 NU 5.999,-
 SPAR 5.198,- 

MED
SKUM

TOP

MED
SKUM

TOP

UDSALG
SOMMER
OG ANDRE GODE TILBUD 
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Følg Jels Vikingespil på                                www.jelsvikingespil.dk

Søndag 8. juli KUN forestilling kl. 16
Søndag 15. juli ingen forestilling

Billetbestilling og vikingebuffet
www.jelsvikingespil.dk  |  74 55 21 10

Instruktør og forfatter: Thomas Howalt | Scenograf: Gunnar Wille
Fægteinstruktør: David Owe

6. juli - 22. juli kl. 20
2018

  

præsenterer

NICE LITTLE PENGUINS
6. juli på Torvet i Gråsten

fra kl. 17.15 til 18.00

Foto: Dieter Skovbo

EFTERÅRSSÆSON 
SÆSONSTART UGE 34

NYT LOKALE:
Egernsund Gl. skole

gymnastiksalen  
Sundgade 100

6320 Egernsund 

KONTAKT OS PÅ TLF:
Pernille 5183 5805

Sandie 2763 0628 eller 
info.psdance@gmail.com

Se også www.psdance.dkFo
to

: A
j-F

ot
o 

Vel mødt
Sandie og Pernille

 PS DANCE

TILMELDING
OG BOOKING
ER ÅBEN NU

efter først til mølle-princippet
via www.psdance.dk

NYT NYT!
COOL KIDS

DANCE IT FOR KIDS 1 for de 3-5 årige
Tirsdage kl. 16.00-16.45. 17 lektioner 

DANCE IT FOR KIDS 2 for de 6-8 årige
Tirsdage kl. 16.50-17.50. 17 lektioner 

TEENDANCE fra 11 år
Tirsdage kl. 17.55-19.10. 17 lektioner 

TEENDANCE STAR adm. af instruktørerne
Tirsdage kl. 19.15-20.30. 17 lektioner

COOL KIDS (1,5-2 årige) deltager med en forældre. 
Onsdage kl. 16.00-16.45. 17 lektioner

DANCE IT FOR KIDS 3 
for de 9-10 årige
Onsdage kl. 16.50-17.50.  17 lektioner

TEENDANCE fra 11 år
Onsdage kl. 17.55-19.10. 17 lektioner

Sidste fire uger med 
Sønderborg Sommer Revy 
Af Claus Frederiksen

Sønderborg Sommer 
Revy er nu godt og vel 
midtvejs, og kan alle-
rede nu igen konstatere, 
at successen er hjemme.

Anmelderne og publikum 
har taget mere end godt 
imod revyen. Der er drys-
set mange anmelderstjer-
ner ned over de 5 skuespil-
lere og de 4 musikere. 

Og publikum har skrevet 
mange flotte anmeldelser 
på revyens facebookside.

Revyholdet er nu i gang 
med de sidste 4 spilleuger. 
Revyen slutter lørdag den 
21. juli, men der er stadig 
ledige billetter til denne 
første revy uden Leif 
Maibom på scenen.

Nu er det Jeanne Boels, 
der er revyens kunstne-
riske chef, og man må 
sige, at hun har bestået 
sin eksamen med bra-
vour. Savner man så ikke 
Thorleif? Nogle gør sik-
kert, men så er der så me-
get andet at glæde sig over. 
Blandt andet at publikum 
nu endelig får Thorleifs 
hårdtprøvede kone 
Ragnhild Margrethe at se. 
Det er Karsten Jansfort, 
der er trukket i det ret så 
voldsomme kostume. Og 
så påstår ‘hun’ endda, at 
hun har tabt sig 98 kilo.

Et andet af revyens faste 
glansnumre har i mange 

år været nummeret om 
de ikke helt gennembagte 
bønder fra Asserballe. 
Dette nummer er også sta-
dig med. Og nu rent fak-
tisk med skuespillere, der 
kan sproget. Både Bjarne 
Antonisse og Asger Reher 
er jo ægte sønderjyder, 
hvor Leif Maibom kun har 
været på tålt ophold. Og 
det går sandelig ikke stille 
af, når Kedde præsente-
rer sin plan for at redde 
Asserballe fra økonomisk 
ruin. Byen skal bare skifte 
navn til Hasherballe og 
satse på dyrkningen af 
cannabis. ■

Heine fra Asserballe/
Hasherballe , får her besøg af 
et par rockere fra København.
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Se mere på www.sommerrevy.dk, hvor du også kan læse om tilkøb af revymenuer

‘Klassisk og gennemmusikalsk 

sommerrevy med masser 
af gode grin’.
‘Det er en fornøjelse. Som 
revyen i det hele taget er det’.

‘En visuel lækkerbidsken, en musikalsk 
delikatesse og en holdindsats med 
fremragende skuepillerpræstationer’.

Karin Riggelsen: ‘Forrygende, hæsblæsende, hulkende af grin, mascara ned af kinderne, kleenex, eftertænksom, overraskende og helt igennem fantastisk revy!
Flemming Møller: ‘Igen i år en fantastisk revy. Det er dejligt at se, at I kan holde det høje niveau. Vi var super underholdt fra start til slut’.

Jyllandsposten skrev

Danmark - Jysk/Fynske medier skrev

Og publikum 
er ligeså glade

BESTIL DINE BILLETTER PÅ:
Tlf. 74 42 87 02 - billet@sommerrevy.dk 

I begge tilfælde sig eller skriv: 
”Læsertilbud GraastenAvis”

og igen i år 
en stensikker 
publikums- og 

anmeldersucces

Tag med Graasten Avis til Sønderborg Sommer Revy
MED RABAT

Graasten Avis har sikret sig 2 X 50 billletter til den meget roste sommerrevy, og 
de koster kun kr. 250,- pr stk. (Normalpris kr. 415,-)

Tilbuddet gælder til onsdag den 4. juli - og torsdag den 5. juli.
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Tak fordi du handler lokalt 

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

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

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

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.

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland, 
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet, 

klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, ud� ugter osv.

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

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

BENT
CHRISTENSEN
• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

Sønderhus 
Ferieboliger

• Lokale
• Professionelle
• Lav provision: 24-32%

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger 
sommerhuse 
til udlejning

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

• Nybyggeri

• Om- / Tilbygninger

• Tagarbejde

• Døre / vinduer

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sönnichsen Ure & Smykker.

De kan indløses hos 
byens handlende.

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk



Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke 
– også din kirke

Kværs Sogn  
– også dit sogn

KONTAKT
Sognepræst 
Helle D. Asmussen
Telefon 74 65 92 50 
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn 
Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail kirkegaardene@gmail.com

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 74 65 94 25
Mail bollmann@bbsyd.dk

GAMMELDAGS MINDFULNESS
Vi lever et liv, der nærmest haler os ud af 
facon. Der bliver hevet og sledet i os fra alle 
sider. Der bliver krævet meget mere af os, 
end vi kan hamle op med. Vi forsøger at løbe 
stærkere. Vi forsøger at forbedre os At være 
perfekte. Men vi kan ikke holde til det! Vi skal 
hele tiden gøre alt muligt for at have ret til at 
være til. Hvor kan man bare være til?

I bønnen til Gud, falder vi tilbage i facon.. Derinde i bønnens rum – får vi lov at 
være, lige som vi er. Vi får tid og plads til – overfor Én der elsker os – lige som vi 
er. I virkeligheden. Uden al den imagepleje, som er ved at tage livet af os. En der 
gennemskuer, alt hvad vi er – og hvis kærlighed til os løber over af medfølelse med 
os – pga. alt det som vi ikke magter. I bønnen møder vi Gud selv – og hos ham kan 
vi få hjælpen til at klare alt det, vi ikke kan hamle op med selv. I bønnens rum hos 
ham, kan vi blive os selv. Ikke som en reklameudgave af os selv – altså ny forbedret 
ultra-plusudgave (= en smart indpakning for det samme produkt). Men i sandhed 
os selv. På godt og på ondt – men inderligt elsket – og derfor med en plads i livet og 
verden, der er givet os. Og som aldrig kan tages fra os.
Bøn findes i et hav af former – fra den lille hurtige: Hjælp mig. Til den dybe ordløse – 
men uendeligt lysfyldte meditation. Den åbne forbindelse til Gud, når man går ind til 
noget, der er svært; til den lange inderlige ordfyldte læggen alt frem for Gud – hvor 
man samtaler med Gud, så alt det, der tynger, bliver lagt på hans skrivebord.

Af Helle Domino Asmussen

Efter vi igen er blevet et selvstændigt sogn, vil vi fremover, sidst i måneden, have 
en halv avisside med kirkenyt fra Kværs sogn i denne avis. Her vil man kunne se 
gudstjenestetider, omtaler af arrangementer og info fra præsten og kirkegården m.m. 

GUDSTJENESTER  
I KVÆRS KIRKE 
Søndag den 1. juli 2018 kl. 9.30
5. søndag efter trinitatis
Søndag den 15. juli 2018 kl. 09.30
7. søndag efter trinitatis
Søndag den 29. juli 2018 kl. 11.00
9. søndag efter trinitatis  
(Bemærk ændret tidspunkt)

AKTIVITETER 
Der er ingen menighedsrådsmøder eller  
aktiviteter i juli måned.
VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!
Hjemmeside: Følg os på Sogn.dk

HVORFOR ER DER  
AFSPÆRRING VED KIRKEN?

Flere har spurgt om ovenstående.
Årsagen er at der er sket nogle frostsprængninger 
af mørtelen som tagrygningen er lagt i. Da 
foråret kom med tøvejr, begyndte der af falde 
klumper af mørtel ned. Vi er ikke sikre på om 
alt det løse er faldet ned, så derfor har vi valgt at 
beholde afspærringen indtil vi får anden besked 
fra håndværkeren. Der er igangsat en undersø-
gelse at problemet.

SOGNEBÅNDSLØSNING

Lilian Jensen, formand for 
Kværs Menighedsråd, flytter 
til Rødekro den 1. juli 2018. 
Lilian vil dog gerne bevare 
tilknytningen til menigheden 
i Kværs og anmoder derfor 
om sognebåndsløsning til 
sognepræst Helle Domino 
Asmussen.

Dermed er det også mulighed for at Lilian kan 
fortsætte i menighedsrådet.

ÅRETS DÅBSDAG
Søndag den 17. juni fejrede vi “Årets dåbsdag” i 
Kværs kirke. Vi forsøger at få dette arrangement 
til at blive en tradition, hvor alle børn, der er 
døbt i Kværs kirke de seneste 5-6 år får en særlig 
invitation til at komme i kirken til en børneven-
lig gudstjeneste. Tidspunktet for “Årets dåbsdag” 
ligger i juni måned omkring Johannes døberens 
fødselsdag (24. juni). Desværre var der ingen 
af de inviterede børn og forældre, der kunne 
komme denne søndag, men vi gentager traditio-
nen til næste år og vi vil gerne modtage ideer til 
hvorledes vi kan tilpasse denne gudstjeneste.

Program og tilmelding
Velkomst
Kaffe m. boller og lagkage
Underholdning og dans ved Hansi Karlsson
Lodtrækning af gevinst på adgangsbillet
Én øl eller vand på adgangsbilletten

Entré til Seniormatiné: Kr. 50,-
Tilmelding til Seniormatinéen senest 
onsdag den 11. juli til Karin Martensen, tlf. 51 27 64 18 
eller Lis Ehmsen, tlf. 61 78 47 18

Tilmelding til kørselsordning
til Karin Martensen, tlf. 51 27 64 18
Pris for kørsel til Seniormatinéen: kr. 25,- som betales 
direkte til vognmand H. Quorp.
Der er fri entré til festpladsen.

HUSK Lottospil på ringriderpladsen
Gråsten og Omegns Pensionistforening i 
samarbejde med Æblegård Friskole afholder 
TORSDAG den 12. juli kl. 19:00 lottospil på 
ringriderpladsen i det lille telt.
Ringriderpølser m/brød samt kaffe og kage kan købes.

Seniormatiné
Lørdag den 14. juli kl. 13.00 – 16.00
i det store telt på ringriderpladsen

200 til bålfest i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Der var godt fyldt op 
sankthansaften ved 

Gråsten Roklub, som 
lagde græs til det store 
sankthansbål.

Mens flammerne blu-

sede, holdt sognepræst 
Hanne Christensen årets 
båltale. ■

De mange gæster oplevede et perfekt sankthansbål ved Gråsten Roklub. Foto Jimmy Christensen
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  ................................................................................. 100 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men 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@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 24. juni kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 24. juni kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 24. juni 

Kirkegængere henvises til nabokirker

BROAGER KIRKE
Søndag den 24. juni kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 24. juni 
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 24. juni kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste i Gartnerslugten
ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 24. juni kl. 9.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 24. juni kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 24. juni

Kirkegængere henvises til nabokirker

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 24. juni 

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

HAVEVANDRING 
I BROAGER OG SKELDE 

Onsdag den 27. juni kl. 19.00
Kør-selv-tur fra Ahlmannsparken Gråsten

Havevandring hos præstefrue 
Birgitte Uebel i Broager Præstegården 

Birgitte forvandler lige så langsomt græsset til små bede, 
der er sammensat i farver og opdelt i symmetriske former.

Vi besøger herefter Børge og Nora´s have i Skelde. 
Det er en stor landbohave på over 7000 m2 med 

primært roser, men også mange andre interessante 
planter og stauder. I haven er der mulighed 

for at nyde vores medbragte kaffe/kage. 

Entré: 25,-/50,- for medlemmer/ikke medlemmer

Se evt. mere på vores facebookside 
haveselskabet Gråsten og omegns havekreds

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

Prinsesse Benedikte kastede 
glans over brofest
Af Lene Neumann Jepsen

Formanden 
for Egernsund 
Borgerforening, Tove 
Hagenau, havde inviteret 
til afsløring af en jubilæ-
umsplade, som mar-
kerer broens 50-årige 
beståen.
Det var blæsende og 
overskyet, da HKH 
Prinsesse Benedikte 
trådte ud af Krone 415 
midt på Egernsundbroen 
lørdag eftermiddag. 
Men Prinsessens smil 
og de mange Dannebrog 
publikum havde taget 
med, overstrålede grå-
vejret. Alt imens Broager 
Brandværnsorkester sør-
gede for den gode stem-
ning på broen.

Queen Mary af Egernsund
Anne Ganderup havde i 
dagens anledning taget 
turen hjem til sin fødeby 
Egernsund for, præcis som 
for 50 år siden, igen at 
overrække blomsterne til 
Prinsessen.

Både borgmester Erik 
Lauritzen og forman-

den for kulturudvalget 
Stephan Kleinschmidt 
bidrog med deres taler til 
dagens program, inden 
Prinsesse Benedikte trådte 
på talerstolen.

”Det føles som om broen 
altid har været der,” sagde 
Prinsesse Benedikte i sin 
tale, men hun kunne også 
tydeligt huske tiden med 
trækfærgen.

”Jeg har både kørt over 
med bil, på cykel og jeg 
har været over til hest 
indtil flere gange,” sagde 
Prinsesse Benedikte og 
fortalte, at man i familien 
på Gråsten Slot havde 
givet den lille trækfærge 
øgenavnet ”Queen Mary”.

Præcis som Prinsesse 
Benedikte og Tove 
Hagenau trådte hen til 
den tildækkede jubi-
læumsplade, flyttede 
skyerne sig til side. Oplyst 
af solens stråler afslørede 
Prinsessen sammen med 
Tove Hagenau den flotte 

jubilæumsplade. Den skal 
nu pryde broen ved siden 
af pladen fra indvielsen i 
1968.

Folkefest
Egernsunds foreninger 
havde budt borgere i om-
rådet ind til jubilæumsfest 
på Havnepladsen og efter 
afsløringen blev Prinsesse 
Benedikte vist rundt 
blandt aktiviteterne. Især 
den historiske udstilling 
med malerier, billeder og 
artikler fra trækfærgens 
tid, broens opførelse og 
dens indvielse i 1968 til-
trak opmærksomhed fra 
både kongelige og almin-
delige gæster. Prinsesse 
Benedikte gav sig god tid 

til at møde nogle af de 
borgere, der også havde 
været med oppe på broen 
for 50 år siden. Ligesom 
nogle af de yngre gæster 
fik mulighed for at hilse 
på en ægte prinsesse.

Festen fortsatte efter 
det kongelige besøg med 
musikalsk underholdning, 
kolde fadøl, aktiviteter 
for børnene og en masse 
snak om dengang for 50 år 
siden.

Skt. Hans og bal under broen
Aftenens program bød på 
bal under broen med 500 
gæster i den tidligere EME 
bygning. Efter fællesspis-
ning, blev gæsterne budt 
udenfor. Både festgæster 
og publikum stående på 
Egernsundbroen kunne 
høre tidligere superliga-
træner Poul Hansen 
fortælle om vigtigheden af 
fællesskabet, imens bålet 
brændte. Til et let regn-
vejr sang forsamlingen 
Egernsundvisen, inden 
gæsterne søgte tilflugt i 
EME bygningen til dans 
og fest resten af natten. ■

Råbte efter politiet
En 20-årig fyr fra 
Gråsten var natten til 
lørdag på værtshusbesøg i 
Sønderborg.

Kl. 02.49 forstyrrede han 

den offentlige orden, da 
han råbte "Politi kontrol 
skaber mere vold" efter en 
politipatrulje. ■

Markeringen af 
Egernsundbroens 50 års 
jubilæum blev en folkefest.
 Foto Jimmy Christensen

 Foto Jimmy Christensen
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Europæer i Egernsund
Fhv. dyrlæge Hans 
Heinrich Hansen, 
Egernsund, fylder tirs-
dag den 26. juni 80 år.
Han er født med et glad 
gen, har altid haft et 
godt helbred og har en 
stor berøringsflade.
Han kommer ud af en 
slægt, som har dybe rød-
der i Haderslev, som fami-
lien flyttede til i 1828.

Han har boet 11½ år i 
Egernsund. Han flyttede 
til teglværksbyen efter 
at have drevet Hejsager 
Dyreklinik ved Haderslev.

Hans Heinrich Hansen 
er uddannet fra Den 
Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole i 1963, 
og tre år efter grund-
lagde han den første dy-
reklinik i Sønderjylland, 
Dyrehospitalet Hejsager, 
som han solgte sin andel 
af i 2013.

Han var fra 1993 til 2006 

formand for Det Tyske 
Mindretal, BDN.

Fra 2007-2016 var han 
præsident for FUEV, som 
står for Föderalistische 
Europäischer 
Volksgruppen, der er en 
organisation for europæi-
ske mindretal.

Det var i hans formands-
tid i BDN, at det tyske 
mindretal i Nordslesvig 
og det danske mindretal 
i Sydslesvig nærmede 
sig hinanden. De havde 
gensidigt respekt for hin-
anden. Det han skabte i 

grænselandet var unikt. 
Hans formandstid blev 
et kæmpe skridt frem for 
mindretalsarbejdet i det 
dansk-tyske grænseland.

Landskendt blev han, da 
han i 1995 holdt en meget 
anerkendt tale på Dybbøl 
Banke i anledning af 75-
året for Sønderjyllands 
Genforening. Talen blev 
overværet af Dronning 
Margrethe.

Han er meget belæst, 
og læser flittigt bøger om 
moral, etik og historie.

Privat er han gift med 
Andrea Kunsemüller.

Han er far til fire børn og 
bedstefar til otte. ■

DødsfaldTaksigelser

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Lige så smukt og individuelt, som livet leves 
lige så personlig kan afskeden være 

Eksam. bedemænd 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Ved du, hvordan du ønsker dit sidste farvel? 
Måske vil du gerne bisættes fra et sted eller en kirke, 
der har haft særlig betydning for dit liv. Måske ønsker 
du at få din aske spredt over havet eller at blive 
begravet ved en stille højtidelighed i en personlig 
udsmykket kiste. Valget er dit. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
bistået ved planlægningen af det sidste farvel. 
Kontakt os for en uforpligtende personlig samtale eller 
find 'Min sidste vilje' på www.helmichbegravelse.dk 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning 
Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81 

Torben Buhrkall

Weekendåbent 
efter aftale

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

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

Anna Drejer, Felsted, tidli-
gere Kværs, er død, 96 år. ■Tak

for venlig deltagelse ved
Helene Schütt

begravelse.
Tak til personalet, Dalsmark plejehjem og Center 

for korttidspladser for kærlig pleje.
På familiens vegne

Knud Erik og Torben

Hans Heinrich Hansen spil-
lede i en lang årrække en 
væsentlig rolle i det tyske 
mindretal i almindelighed og 
i de europæiske mindretal i 
særdeleshed. Arkiv foto

Regulativ sendt retur
Af Lene Neumann Jepsen

Regulativet for arrange-
menter på offentlige area-
ler er efter massive prote-
ster blevet sendt tilbage til 
Teknik- og Miljøudvalget 
efter behandling i 
Økonomiudvalget.

”Vi vil gerne sikre, at 
regulativet ikke forhin-
drer arrangementer. Men 
regulativet kommer,” slår 
borgmester Erik Lauritzen 
(S) fast.

”Vi har taget til efter-
retning, at regulativet ikke 
løser konflikten i Gråsten. 

Derfor skal der nu afsøges 
muligheder for at lave lo-
kale aftaler, der kan afvige 
fra regulativet,” fortsætter 
han.

Borgmesteren har 
inviteret parterne til 
et dialogmøde på råd-
huset. Inviterede var 

formanden for Gråsten 
Handelsstandsforening, 
Gunnar Hattesen, ejeren 
af Det Gamle Rådhus, 
Thorben G. Jensen, 
kommunaldirektør Tim 
Hansen samt politi-
kerne Aase Nyegaard 
(Fælleslisten) og Stephan 
Kleinschmidt (SP).

For at sikre, at alle 
involverede parter er re-

præsenteret, har Gunnar 
Hattesen på eget initiativ 
inviteret Kim Stokholm, 
forpagter af Tinsoldaten 
og Søren Thygesen 
Kristensen, repræsentant 
for de lokale foreninger 
med til mødet.

Formålet med mødet var 
at udarbejde en plan for, 
hvordan en lokal aftale 
kan udmøntes, så livet på 
Gråsten Torv bibeholdes. ■

Stjal 
solbriller
Ved et indbrud hos Profil 
Optik i Gråsten blev der 
stjålet 60 par solbriller fra 
stativerne. ■

Åben 
have
Der er åben Rosenhave på 
Dyrkobbel 69 i Gråsten 
lørdag den 30. juni fra kl. 
10:00-17:00. Gratis entre. ■
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B R O A G E R

Abonnement
• Betal én fast pris hver måned
• Bliv klippet så ofte du har lyst
• Inkl. vask, fri klipning, fri retning/

tilklipning af bryn, fri styling til fest

Pris pr. måned:
Dameklip kr. 249,-
Herreklip kr. 159,-

Dameklip med farvning: 
(pris pr. måned)
Kort hår kr. 439,-

Langt hår kr. 549,-
Ekstra langt hår kr. 679,-

Herreklip med farvning: 
(pris pr. måned)

Fra kr. 240,-

*alle abonnementer uden farvning af bryn og vipper

Ring og hør nærmere om netop det 
abonnement, der passer til dig

Ingen binding og ingen oprettelsesgebyr før 1. september

Klip uden 
abonnement:

Dameklip kr. 320,-
Herreklip kr. 210,-

10%
på klip uden abonnement

*Gælder indtil 13.juli 2018

Storegade 5 · 6310 Broager · Tlf. 91540400

Dorte Schmidt
Din personlige frisør og make-up artist

Ring og hør nærmere

Style by D
Storegade 5

6310 Broager
Tlf. 9154040

Hans Slot, Broager, er død, 
91 år. ■
Alex Hansen, Broager, er 
død, 45 år. ■

Dødsfald

Narkobilist
Politiet anholdt forleden 
en 34-årig bilist, der blev 
sigtet for narkokørsel i 
Broager.

Politiet fandt i bilen lille 
pille, som var amfetamin.

Han havde heller ikke 
noget kørekort. Desuden 
var der nogle mangler ved 
bilen, som bliver kaldt til 
syn. ■

Tusind tak!
Med kærlige hilsner
Henriette Horne
Illerstrandvej 24 · 6310 Broager
Tlf 23 94 42 ∙ Tlf 23 94 42
slankmedchokolade@hotmail.com

Salonen holder ferielukket fra onsdag den 27. juni 

og er åben igen mandag den 16. juli

Kære familie, venner, kunder 
og forretningsforbindelser,

TUSIND TAK for den helt 
overvældende opmærksomhed 

til mit 25-års jubilæum.

Jeg er så 
taknemmelig for 
alle jeres hilsner 
og gaver og er 

dybt rørt over alle 
jeres besøg, der 

var med til at gøre 
dagen helt særlig.

Fuldt hus i Iller
Af Lene Neumann Jepsen

Det strømede med 
gæster til salon Klip & 
Krøl i Iller.

Trods regnvejr og en fod-
boldlandskamp på tv, var 
der fuldt hus fra start til 
slut hos Henriette Horne. 
Hun havde inviteret fa-
milie, venner, kunder og 
forretningsforbindelser til 
åbent hus i anledning af 
sit 25-års jubilæum med 
salonen Klip & Krøl.

En smilende og glad 
Henriette Horne tog imod 
den ene buket blomster 
efter den anden fra de 

glade gæster, der havde 
taget vejen til Iller for at 
hilse på. Allerede kl.14 
væltede det ind med folk, 
der på den ene eller anden 
måde ville vise deres er-
kendtlighed for den altid 
smilende frisør fra Iller. 
Blandt gæsterne var flere, 
der har været kunder hos 
Henriette fra første dag og 
stadig trofast tager til Iller 
for at få sat lokkerne.

”Det er så overvældende. 
Jeg har slet ikke ord for 
det,” sagde en tydelig rørt 
Henriette Horne.

Fremmødet var langt 
over det forventede og 
flere gange undervejs, 

måtte der sendes bud efter 
flere grillpølser. Mere end 
150 gæster slog vejen forbi 
i løbet af eftermiddagen og 

bilerne fyldte godt langs 
Illerstrandvej.

”Jeg er så taknemmelig 
for alle mine kunder. De 
kommer måned efter 
måned og år efter år. Det 
er helt vildt,” siger frisøren 
om gæsterne. ■

Mange af gæsterne er kunder 
gennem mange år. Flere af 
dem fra første dag.

Henriette Horne fik hjælp af datteren Fie til at beværte de 
mange fremmødte.
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UNDER 
½ PRIS

D E L I K A T E S S E N

SPAR 10,00

Ringridertilbud

UNDER 
HALV PRIS

Smørrebrød
Pakket i æsker
a 2-6 stk

Pr. stk

1600

FREDAG - LØRDAG

Nakkekoteletter
Ferske eller marineret 
velegnet til grill Tingleff 

kaffe
3 ps

Pommes 
frites
Mange varianter

VM snacks
3 ps
Flere varianter

Blue Keld
1 liter

Negroamaro
Primitivo selento
Italiensk vin

1 kg

5000
500 gr

8995

600-900 gr

695

75 gr

1000

+ PANT695

Excellent is

Møllehjul 
fra 
bageren

Tykstegsbøffer
4 stk

900 ml

2000

1500

800 gr

10000

SPAR 15,95

75 cl

3500

Løgumkloster 
græskarrugbrød
900 gram

1000

Broager

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 26. juni til og med
lørdag den 30. juni 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Vi ønsker Broager god ringridning

Vi ønsker Broager god ringridning

Bent Christensen

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg
Tlf.: 7447 4267
mobil: 2916 6103
mail: bent@bcts.dk
www.bcts.dk

Vi ønsker Broager god ringridning

Tømrer- og snedkerforretning ApS

Byggefirmaet

Keld 
ebbesens Eftf. ApS

Vi ønsker Broager god ringridning
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60

www.bygge� rmaet-keld-ebbesen.dk

Vi ønsker Broager 
god ringridning

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26

Vi ønsker Broager 
god ringridning

Fr. Petersen maskinfabrik A/S
Smøl 1, DK-6310 Broager  Tel. +45 74 44 16 18  www.frpm.dk

VoGNmaNDSFoRRETNING
Skodsbølvej 90

Tlf. 74 44 16 57

U
d

le
jn
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f 

c
o

n
ta

in
er

e

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Vi ønsker Broager god ringridning

VoGNmaNDSFoRRETNING
Skodsbølvej 90

Tlf. 74 44 16 57
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Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen - Fjordvej 13, 6320 Egernsund

Telefon 74 44 09 36 - Mobil 3074 6946

Vi ønsker Broager
god ringridning

Tlf. 74 48 90 30
www.frankthomsenaps.dk

Vi ønsker Broager god 
ringridning

Vi ønsker Broager 
god ringridning

Skeldebro 32 · Spar-Es · DK-6310 Broager
Tlf. +45 7444 1418 · e-mail: post@broagerstrandcamping.dk

v / Ingelise og Kenneth Schmidt
Skeldebro 32 · Spar-Es · DK-6310 Broager · Tlf. +45 7444 1418

mail: post@broagerstrandcamping.dk
www.broagerstrandcamping.dk

fra uge 27 – 33 lørdag- lørdag 895,00

v / Ingelise og Kenneth Schmidt
Skeldebro 32 · Spar-Es · DK-6310 Broager · Tlf. +45 7444 1418

mail: post@broagerstrandcamping.dk
www.broagerstrandcamping.dk

fra uge 27 – 33 lørdag- lørdag

ommen

895,00

39

God fest, 
Braue!

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Vi ønsker Broager 
god ringridning

Broager

Brovej 90
6310 Broager TLF. 7444 1985 pfauto@post.tele.dk

 www.frommsauto.dk

FROMMS AUTOSERVICE 
APS

BILUDLEJNING 
Fra 1 dag op til 8 måneder

Ring og hør 
nærmere

Vi ønsker Broager 
god ringridning

Vi ønsker Broager 
god ringridning

Nejsvej 18 | 6310 Broager | Tlf. 7444 9494 - 2423 8624
mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk

Carstens
Maskinværksted
v/ Carsten Smidt Hansen

Vi ønsker Broager 
god ringridning

Mejerivej 17, Nybøl 6400 Sønderborg
M: 23 46 15 71

Vi ønsker Broager god ringridning

BLOMSTER OG GAVEARTIKLER
Storegade 18 . 6310 .Tlf. 74 44 29 00

BLOMSTER & GAVEARTIKLER
Storegade 18 . 6210 Broager . Tlf. 74 44 29 00

I Va N  K I R K E G a a R D
tøMRER- & SNEDKERfoRREtNING aPS

Brovej 44 · 6320 egernsund
Tlf. 40 33 05 37 · Tlf. 74 44 05 37

Har du noget du skal ha’ klinket?

37

Vi ønsker Broager god ringridning

I Va N  K I R K E G a a R D
tøMRER- & SNEDKERfoRREtNING aPS

Brovej 44 · 6320 egernsund
Tlf. 40 33 05 37 · Tlf. 74 44 05 37

Har du noget du skal ha’ klinket?

37

I Va N  K I R K E G a a R D
tøMRER- & SNEDKERfoRREtNING aPS

Brovej 44 · 6320 egernsund
Tlf. 40 33 05 37 · Tlf. 74 44 05 37

Har du noget du skal ha’ klinket?

37

I Va N  K I R K E G a a R D
tøMRER- & SNEDKERfoRREtNING aPS

Brovej 44 · 6320 egernsund
Tlf. 40 33 05 37 · Tlf. 74 44 05 37

Har du noget du skal ha’ klinket?

37

Vi ønsker Broager 
rigtig god byfest og ringridning

Vi ønsker Broager 
god byfest og 
ringridning

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

Sommerferie
uge 29, 30 og 31

Kalvetoft 26,  Ullerup  ·  Sønderborg  ·  tlf. 74461164  ·  info@witt-vvs.dk

Vi ønsker Broager 
god fest og ringridning

Broager

VVS ApS 
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BROAGER RINGRIDERFORENING  DEN 28. JUNI— 1. JULI 2018

115. RINGRIDERFEST
Torsdag den 28. juni

Kl. 19.00 Stort Ringriderlott o

 Der arrangeres IKKE bustransport i år.

Fredag den 29. juni
Kl. 18.30 Cykelrytt ere ti l cykelring-ridning mødes på 
 skolens P- plads ved Nejsvej.

Kl. 19.00 Stort festligt og farvestrålende optog med 380 
 udklædte cykelrytt ere, der ledsages ti l festplad- 
 sen af: Braue Brandværns Show-Band, Broager 
 Pipes og Sønderborg Garden.
 Rute: Nejsvej, Storegade, Kirkegade, Ringridervej 
 ti l festpladsen.

Kl. 19.30 Cykelringridningen begynder i de 11 galger.

 Tivoli og telte åbner.

Kl. 19.45  Koncert ved orkestrene.

Kl. 21.00  Tip Top Partyband spiller op ti l ringriderbal i det 
 store telt.

Kl. 21.00  De vindende hold i cykelringridningen hædres 
 ved galge 1.

Kl. 02.00  Festpladsen lukker.

Lørdag den 30. juni
Kl. 11.00  Rytt erne mødes ved Broager Hallen. 

Kl. 11.10  Faneudrulning under honnør ved
 Broager Sparekasse.

Kl. 11.15  Lille optog afgår fra Sparekassen.
 Rute: Storegade, Brugsens parkeringsplads , 
 Gartner-vænget.

Kl.11.25 Formandens velkomst ti l rytt erne.

Kl.11.30 Optog afgår. Rute: Møllegade, Vestergade, Mejeri-
 vej, Sct. Pauli, Storegade, Kirkegade, Ringridervej.  
 Optoget ledsages af: Braue Brandværns Show- 
 Band, Herolderkorpset. Sønderborg Garden

Kl. 12.15  Ringridningen begynder i de 11 galger. 

Kl. 13.00  Tivoli og telte åbner.

Kl. 13.15  Koncert ved orkestrerne.

Kl. 13.45    Prøv at ride ringridning i galge 11. Tilmelding  
 nødvendig - se mere på vores Facebook-side.

Kl. 14.00  Ældremati ne i det store telt, med festlig under- 
 holdning, og kaffebord

Kl. 14.00  Fugleskydning starter bag ved det store telt 

Kl. 16.00  Omridning om lørdags-konge-værdigheden.

 Omridning om 5 mm ring.

Kl. 17.15  Rytt erne forlader pladsen. Optog ledsages af 
 Herolderkorpset, Rute Ringridervej, Østerbakke,  
 Vemmingbundvej, Storegade, Brugsen, Gartnervæn-
 get Faneindrulning og afslutning ved Broager Hallen.

Kl. 18.30  Teltet åbner

Kl. 19.00  Løwda’s spisen i det store telt

 Tip Top Partyband spiller aft enen igennem ti l 
 ringriderbal.

Kl. 02.00  Festpladsen lukker.

Søndag den 1. juli
Kl. 11.00  Rytt erne samles ved Broager Hallen og børnecykel-  
 rytt erne mødes på plænen overfor tandlægen.

Kl. 11.10  Faneudrulning under honnør ved Broager Spare- 
 kasse.

Kl. 11.15  Lille optog afgår fra Sparekassen.
 Rute: Storegade, Brugsens parkeringsplads, Gart- 
 nervænget.

Kl. 11.20  Formandens velkomst ti l rytt erne. Overrækkelse af  
 jubilæums-medaljer.

Kl. 11.30  Stort festoptog med børnecykelrytt ere og de fem  
 bedste indslag fra fredagsoptoget.
 Optoget anføres af Herolderkorpset. Endvidere 
 medvirker Braue Brandværns Show-Band, 
 Sønderborg Garden. Rute: Møllegade, Solskræn- 
 ten, Vestergade, Storegade, Kirkegade, Ringridevej.

Kl. 12.15  Ringridningen begynder i de 11 galger.

Kl. 12.15  Grati s sildebord ved køb af øl/vand i rytt erteltet 

Kl. 12.30  Cykelringridning for børn begynder
 Tivoli og telte åbner.

Kl. 13.15  Koncert ved orkestrene.

Kl. 14.00  Børnefrokost i det store telt

Kl. 14.30  Udnævnelse af nye æresmedlemmer ved 
 Rytt eradministrati onen

Kl. 16.15  Kongeomridning. Øvrige omridninger.

Kl. 17.45  Ringriderkongen 2018 udråbes. Præmieuddeling.
 Kåring af årets flott este rytt er og ponyrytt er.

Kl. 18.15  Rytt erne forlader festpladsen.
 Optog ledsages af Herolder korpset ad samme rute
 som lørdag. Afslutning ved Broager Hallen med 
 fane ind rulning.

Kl. 20.00  Ringriderfesten 2018 lukker.

Der fl yves med

drone ved optoget

fredag

Vi ønsker Broager god ringridning

Æ ønske ålle 
i Broue en goj 

ringriin

DANIEL STAUGAARD
Det lokale byrådsmedlem

VI ØNSKER BROAGER 
GOD RINGRIDNING

SKOLEGADE 2 6300 GRÅSTEN&BROAGER GRASTEN RADIO

zoneterapeut

Mo
gen

s
Ma

u massør

Reefslagervænget 18
6320 Egernsund

Telefon 7344 1374
Mobil     2145 1374 

Jernbanegade 18 · Sønderborg · Tlf.: 74 42 35 46 · www.watch4u.dk

Hvert år bliver 150 børn ramt af kræft, 3 ud af 4 børn bliver helbredt. 
Hjælp os med at helbrede alle børn der får kræft. Vi når dette mål sam-
men, ved at støtte  børnecancerfonden. 

Jacob Nielsen & Søn har valgt at tage kampen op mod kræften. Derfor 
har vi i sammenarbejde med Team Rynkeby og designer Tine Lindhard 
produceret et smykke, som kaldes Tidskapsel.

Tidskapslen kan bære dit eget værdifulde minde eller ønske. Du kan 
åbne den i bunden og gemme et lille billede, en børnetegning, et ønske, 
et citat, en kærlighedserklæring, en målsætning eller andre små betydn-
ingsfulde ting, som du vægter højt. 

Tidskapslen er lavet i 925 sterling sølv og kommer med en læder snor. 

Alt overskud går direkte til børnecancerfonden og støtter børn med 
kræft.

Herre

cathrinesminde teglværk industrihistorie
illerstrandvej 7 · 6310 Broager · tlf.: 74 44 94 74

Blikkenslager 
Paul Jürgensen eftf.

v/johannes jensen

Alt indenfor blikkenslager arbejde 
• Paptage
• Skiffer 
• Eternittage

Dyntvej 49 • 6310 Broager 

Tlf. 74 44 12 44 • 22 25 42 44

 Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges,
 caviar eller rejecocktail eller
 2 tarteletter med høns i asparges eller
 Hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika.
Flutes 3,00 kr.

74 65 92 06
www.kvaers-kro.dk

- Leveres gratis overalt - mindste antal 12 personer - Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage.
- Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen Kr. 350,00

cathrinesminde teglværk industrihistorie
illerstrandvej 7 · 6310 Broager · tlf.: 74 44 94 74

Blikkenslager 
Paul Jürgensen eftf.

v/johannes jensen

Alt indenfor blikkenslager arbejde 
• Paptage
• Skiffer 
• Eternittage

Dyntvej 49 • 6310 Broager 

Tlf. 74 44 12 44 • 22 25 42 44

Forret: 20,00 Kr.
 Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges,
 caviar eller rejecocktail eller
 2 tarteletter med høns i asparges eller
 Hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika.
Flutes 3,00 kr.

74 65 92 06
www.kvaers-kro.dk

- Leveres gratis overalt - mindste antal 12 personer - Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage.
- Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen Kr. 350,00

GRATIS 
RIDEKORT
Er du mellem 6-14 år?
Er ridekortet gratis.

Der er en ”pony-patrulje” 
der hjælper børnene i 
optoget og i galgerne.

GRÅSTEN MASKINSERVICE A/S
We made you vision to reality

Ulsnæs 33 B 6300 Gråsten

Broager Apotek tlf. 74 44 11 04

V/ GERT JENSEN
FASANVÆNGET 6
6310 BROAGER

74 44 15 30
Reparation af alle 
hårde hvidevarer

rinG
oG få et tilbud

Gulvservice
tlf. 74 44 94 12
bil. 21 66 76 94

Stald Shadock
V/ Henrik W. Sibbesen
74 44 01 29/40 38 74 51

HAR I HESTEN - GØR VI RESTEN

opstaldning
undervisning
kommision

tilridning
kåring
kursus

Hermann johannsen eftf.

Jan Teichert ApS
Murer og aut. Kloakmester

Smedevej 9 • 6310 Broager

Tlf. 74 44 13 48 teglværk industrihistorie
tlf.: 74 44 94 74

jensen

 

Denne buffet leveres i perioden juni til september:

Helstegt svinemørbrad, græske frikadeller, orangemarineret kalkunfilet.
Dertil en salatblanding af iceberg, revet gulerødder og feta, limedressing, pastasalat og 
flødekartofler med flåede tomater og bacon.

Alt er med i prisen 7950 kr.
 Forret: 20,00 Kr.
 Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges,
 caviar eller rejecocktail eller
 2 tarteletter med høns i asparges eller
 Hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika.
Flutes 3,00 kr.

74 65 92 06
www.kvaers-kro.dk

- Leveres gratis overalt - mindste antal 12 personer - Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage.
- Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen Kr. 350,00

Vi ønsker Broager 
god byfest og ringridning

SKOLEGADE 2 6300 GRÅSTEN&BROAGER GRASTEN RADIO

zoneterapeut

Mo
gen

s
Ma

u massør

Reefslagervænget 18
6320 Egernsund

Telefon 7344 1374
Mobil     2145 1374 

Jernbanegade 18 · Sønderborg · Tlf.: 74 42 35 46 · www.watch4u.dk

Hvert år bliver 150 børn ramt af kræft, 3 ud af 4 børn bliver helbredt. 
Hjælp os med at helbrede alle børn der får kræft. Vi når dette mål sam-
men, ved at støtte  børnecancerfonden. 

Jacob Nielsen & Søn har valgt at tage kampen op mod kræften. Derfor 
har vi i sammenarbejde med Team Rynkeby og designer Tine Lindhard 
produceret et smykke, som kaldes Tidskapsel.

Tidskapslen kan bære dit eget værdifulde minde eller ønske. Du kan 
åbne den i bunden og gemme et lille billede, en børnetegning, et ønske, 
et citat, en kærlighedserklæring, en målsætning eller andre små betydn-
ingsfulde ting, som du vægter højt. 

Tidskapslen er lavet i 925 sterling sølv og kommer med en læder snor. 

Alt overskud går direkte til børnecancerfonden og støtter børn med 
kræft.

Herre

cathrinesminde teglværk industrihistorie
illerstrandvej 7 · 6310 Broager · tlf.: 74 44 94 74

Blikkenslager 
Paul Jürgensen eftf.

v/johannes jensen

Alt indenfor blikkenslager arbejde 
• Paptage
• Skiffer 
• Eternittage

Dyntvej 49 • 6310 Broager 

Tlf. 74 44 12 44 • 22 25 42 44

 Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges,
 caviar eller rejecocktail eller
 2 tarteletter med høns i asparges eller
 Hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika.
Flutes 3,00 kr.

74 65 92 06
www.kvaers-kro.dk

- Leveres gratis overalt - mindste antal 12 personer - Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage.
- Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen Kr. 350,00
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www.kvaers-kro.dk

- Leveres gratis overalt - mindste antal 12 personer - Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage.
- Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen Kr. 350,00

GRATIS 
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Er ridekortet gratis.
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6310 BROAGER
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 Hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika.
Flutes 3,00 kr.

74 65 92 06
www.kvaers-kro.dk

- Leveres gratis overalt - mindste antal 12 personer - Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage.
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Vi ønsker Broager 
god ringridning

Erhvervsaffald håndtering
og Recycling

Planetvej 1-3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
E-mail: knud.erik@heissel.dk ★ www.heissel.dk  

Merete Lund Brock & Henning Brock
Storegade 7 · 6310 Broager · Tlf. 7444 1698

Vi ønsker Broager 
god ringridning

Vi ønsker Broager god ringridning

Gammelmark 20 ∙ 6310 Broager
Tlf: +45 7444 1742 ∙ www.gammelmark.dk

Broager gør 
klar til at feste
Af Lene Neumann Jepsen

For 115. gang står den i 
kommende weekend på 
Ring rider fest i Broager

Det bliver en ringriderfest 
som man kender den i 
Broager. Med musik i ga-
derne, tivoli på festpladsen 
og flere optog med både 
cykler, heste og orkestre.

Til lottospil om tors-
dagen vil der være en 
kagedyst med et dommer-
panel, der skal bedømme 
den bedste kage.

Fredagen byder på det 
landskendte cykelringrid-
ning, hvor 380 udklædte 
deltagere tager turen igen-
nem byen på deres pyn-
tede cykler inden de skal 
igennem galgerne. Dagen 
afsluttes med ringriderbal 
i det store telt.

Om lørdagen er det he-
stenes tur til at bære ryt-
terne først gennem byens 
gader og derefter gennem 

galgerne. Publikum by-
des på mange former for 
underholdning i tivoliet, 
koncerter med orkestrene 
og stor fællesspisning om 
aftenen.

Flere ponyryttere
Ringriderforeningen slår 
et slag for at få flere po-
nyryttere med til ringrid-
ningen og har derfor lejet 
ponyer ind. Børn mellem 
6 og 14 år har tilmeldt sig 
ponyringridningen og får 
lov til at dyste i deres egen 
galge imens de voksne 
også er i gang. 

Børnene får også mu-
lighed for at deltage med 
cykler om søndagen, hvor 
de også får æren af et op-
tog gennem byen.

Æresmedlemmer
Hvert 5. år optages nye 
æresmedlemmer i forenin-
gen og således vil der om 
søndagen være udnævnel-
se af æresmedlemmer. ■
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Kom ind og hent det nye katalog 
i vores showroom!
Med egen import af Prestige, har vi her et helt unikt 
program, som består af 7 forskellige serier, med et vælg 
af nuancer og kombinationsmuligheder, som passer ind 
i ethvert badeværelse. Møblerne kommer naturligvis 
færdigsamlet.

SØNDERBORG BAD PRESTIGE

SØNDAGSÅBENT PÅ SØNDAG KL. 10-15

Åbningstider
mandag – torsdag 
13.30-18.00

Altid 1. søndag
i måneden
10.00-15.00

MAIL
butik@badogvarme.dk

WEBSHOP
www.sønderborgbad.dk 

Altid konkurrencedygtige priser!
Baderumsmøbler, bruseløsninger, spa- og badekar, 
armaturer, håndklæderadiatorer og fl iser til hele huset. 

÷30% rabat på hele kataloget

Nyt kulturelt mindesmærke til Egernsund
Af Lene Neumann Jepsen

I forbindelse med 
Jubilæumsfesten for 
Egernsundbroen afslø-
rede borgmester Erik 
Lauritzen et nyt min-
desmærke på havnen i 
Egernsund.
Før Egernsundbroen stod 
færdig i 1968 var det en 
lille trækfærge der hjalp 
beboere, forretningsdri-
vende og turister over 
sundet mellem Alnor og 
Egernsund. Det krævede 
et anløbssted på begge si-

der af sundet. I Egernsund 
stod et hejseværk og 
løftede en klap op og ned, 
så passagerer og køretøjer 
kunne komme af og på 
færgen.

Det hejseværk har 
været gemt af vejen i 
mange år, men kunne 
i lørdags præsenteres i 
flot renoveret tilstand og 
pryder nu Havnepladsen 
i Egernsund til minde 
om en historisk tid med 
Danmarks sidste kæde-
færge. Kloakmester og 
anlægsstruktør Søren 
Hansen havde forinden 

knoklet med at støbe de 
to fundamenter, der skal 
holde hejseværket på sin 
plads i mange år fremover.

Det var borgmester Erik 
Lauritzen og initiativtager 
Henning Jürgensen fra 
Egernsund Borgerforening 
der i fællesskab fjernede 
afdækningen af de mere 
end tre meter høje stolper. 
Publikum gav med deres 
klapsalver tydeligt udtryk 
for begejstringen af reno-
veringens resultat.

Renoveringen af hejse-
værket blev muliggjort 
gennem sponsorater af 

virksomheder, fonde og 
kommunen. ”Det er med 
glæde at vi i byrådet bak-
ker op om initiativer som 
denne, når vi ser at det 
er borgerne, der driver 
projekterne,” sagde borg-
mesteren i sin tale.

Foruden en plakette, der 
oplister sponsorerne bag 
projektet, kan besøgende 
på en infotavle læse om 
færgens historie og brug 
af hejseværket gennem 
tiden. ■

Publikum var begejstrede, da Erik Lauritzen og Henning 
Jürgensen fjernede afdækningen af hejseværket.
 Fotos: Jimmy Christensen & Lene Neumann Jepsen

Formand for Egernsund Borgerforening, Tove Hagenau, initiativtager Henning Jürgensen og 
borgmester Erik Lauritzen foran det færdige resultat.
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Søndag den 1. juli kl. 10.30
5. s.e. trinitatis. Matt. 16,13-26
Peters bekendelse S.K.S.

Søndag den 8. juli kl. 9.00
6. s.e. trinitatis. Matt. 19,16-26
Om at være fuldkommen B.H.L.

Søndag den 15. juli kl. 10.30
7. s.e. trinitatis. Matt. 10,24-31
Gud er med den mindste spurv B.H.L.

Søndag den 22. juli kl. 9.00
8. s.e. trinitatis. Matt. 7,22-29
Huset på klippen og huset på sand T.I.

Søndag den 29. juli kl. 10.30
9. s.e. trinitatis. Luk. 12,32-48
Årvågne tjenere B.H.L.

Søndag den 5. august kl. 9.00
10. s.e. trinitatis. Matt. 11,16-24
Veråb over Galilæas byer S.K.S.

Søndag den 12. august kl. 10.30
11. s.e. trinitatis. Luk. 7,36-50
Kvinden i farisæerens hus S.K.S.

Søndag den 19. august kl. 10.30
12. s.e. trinitatis. Matt 12,31-42
Træet og dets frugt T.I.

Søndag den 26. august kl. 10.30
Dåbstræf. 13. s.e. trinitatis. Matt 20,20-28
De bedste pladser i Guds rige S.K.S.

Søndag den 2. september kl. 10.30
14. s.e. trinitatis. Joh 5,1-15
Helbredelsen ved Betesda dam S.K.S.

Søndag den 9. september kl. 16.00
Gendarmløb
15. s.e. trinitatis. Luk. 10,38-42
Jesus besøger Martha og Maria S.K.S.

Søndag den 16. september kl. 10.30
16. s.e. trinitatis. Johs. 11,19-45
Jesus opvækker Lazarus T.I.

Søndag den 23. september kl. 10.30
17. s.e. trinitatis. Mark. 2,14-22
Jesus spiser med toldere og syndere S.K.S.

Søndag den 30. september kl. 10.30
18. s.e. trinitatis. Johs. 15,1-11
Det sande vintræ S.K.S.

Søndag den 7. oktober kl. 10.30
19. s.e. trinitatis. Johs. 1,35-51
Jesus siger: Følg mig S.K.S.

Søndag den 14. oktober kl. 9.00
20. s.e. trinitatis. Matt. 21,28-44
De to sønner og vingårdsejeren B.H.L.

Søndag den 21. oktober kl. 10.30
21. s.e. trinitatis. Luk. 13,1-9
Tårnet i Siloa og � gentræet, der ikke bar frugt
 S.K.S.

Broue kirketidende
GUDSTJENESTER

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

Tina Iversen
J.P. Skovsvej 22, 7080 Børkop
Telefon 61 26 10 04
tiv@km.dk
Mandag er fridag

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes 
papirer, samt bryllup 
og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil: 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen 
varetages af medarbejdere 
på kirkegården:
Lars Hvedemose og Allan 
Skrubbeltrang, samt 
kirkegårdslederen.

KIRKEVÆRGE
Peter Juelsgaard Rasmussen
Telefon 26 32 04 27
pjr0607@gmail.com

MENIGHEDSRÅDS-
FORMAND
Birgit Brockhattingen
Industrivej 11
Tlf. 2175 1454
birgitbrockhattingen@gmail.com

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Sognecafé
Starter fredag den 28. september kl. 14.30

Hvor Aase Porsmose kommer 
og fortæller under titlen “Når jeg 

bliver gammel, så vil jeg…”Sogneaftener
Et spændende program er sammensat 

og vil blive annonceret senere.

Gudstjeneste
for plejehjemmet

Torsdage kl. 14.30 i Kernehuset
30. august, 27. september, 25. oktober

Gudstjeneste på tysk
Søndag den 26. august kl. 16.00

Onsdag den 5. september 
kl. 10.30, børnegudstjeneste

Søndag den 28. oktober kl. 16.00

Dåbstræf
I forbindelse med gudstjenesten søndag 

den 26. august holder vi dåbstræf for 
5 årige, som bliver inviteret i kirke med 
deres familie. Da børnene blev døbt � k 
de en bog i dåbsgave og kender måske 
nogle af historierne eller sangene. Nu er 
de store nok til også at lære Bibelen at 

kende, hvorfor vi vil uddele “Sigurd fortæller 
bibelhistorier”. Vi sender indbydelser 
direkte til alle døbte i aldresgruppen.

Juniorkonfirmand
i Broager kirke for kommende 3. klasser. 
Vi skal lære om kristendom, synge, lege 
og gå på opdagelse. Vi skal hygge os og 

tale om de store og små spørgsmål.
Tirsdage kl. 14-15.30 og første gang 

mødes vi uden for kirken: 28. aug., 6. 
nov., 4. dec., 26. feb., 5. mar., 21. maj. 
Derudover er der juniorkon� rmand-

event lørdag den 27. okt. i SFS hallen for 
alle juniorkon� rmander i Sønderborg. 

Tilmeld dig ved at sende en mail til tiv@
km.dk, hvor dine forældre skriver, at 
du gerne vil deltage. Mange hilsner 

og på gensyn! Tina Iversen.

Baby salmesang
Broager kirke tilbyder babysalmesang for børn 

mellem 2 og 12 måneder i efteråret 2018.
Vi mødes følgende mandage i kirken kl. 
9.45-10.30: 10/9 - 17/9 - 24/9 - 1/10 - 8/10 

- ferie i uge 42 - 22/10 - 29/10 - 5/11.
Se nærmere på www.broagerkirke.dk 

Spaghettigudstjeneste
For børn i alderen 3-9 år. Tag jeres 

forældre og søskende med! Vi mødes 
i kirken til en kort gudstjeneste i 

„børnehøjde“. Derefter fællesspisning 
og hyggeligt samvær i sognegården.

Tirsdage fra kl. 17 - 19
14. august - det fortabte får

4. september - bryllup
25. september - dåb

30 oktober - halloween. 
Man må gerne være klædt ud

13 november - nadver
Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. 
for børn. Tilmelding ikke nødvendig.
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S U N D E V E D

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

”Ældre- byrde … Ældre – glæden”
En kamp på ord

For nylig hørte jeg en dygtig forsker fortælle om forskellige ord. Hun fortalte, at man kan 
dreje ords betydning, så man får den holdning frem i ordet, man gerne vil have.

Det første eksempel hun kom med, var ”Café-penge”. Sådan er SU’en (Statens uddannelses 
støtte) blevet kaldt. Og snakker vi om café-penge, så er der mange af os, der synes, 

at det kan da godt spares væk. De studerende kan da leve uden at gå på café. 
Men nu er ordet jo farvet; ”café-penge” dækker over uddannelses-støtte, som gives til studerende, 

der er i gang med at tage en uddannelse for vores samfunds skyld. De bliver efter deres uddannelse 
i stand til at klare sig selv, og få gode jobs, hvor de betaler skat til vores fælles bedste. 

Tænk hvis man ikke kaldte det ”café-penge”, men ”uddannelses-støtte”, så 
ville vi sikkert godt kunne unde de � ittige studerende deres SU.

Et andet eksempel er ordet ”Ældrebyrden”. Et ord, der bærer en stærk farvning af, 
hvordan vi ser på de ældre i vores samfund: de ældre er en byrde for alle os andre. 

Tænk hvis man i ’00-erne ikke havde opfundet dette ord. Men i stedet havde kaldt det 
”Ældreglæden”, eller ”Det grå guld”, som nogle prøvede at omdøbe termen med.

---
Hver torsdag er jeg cykelven for en 90-årig mand, der elsker at komme ud og røre sig. 
Når vi har sat os på cykel og kører derudad i det skønne sommervejr, så snakker vi om 
alt muligt. Vi snakker om skanserne, som vi cykler forbi og om Dybbøl mølle. Vi snakker 

om Christian X’ s bro, og den ’nye’ Alssundbro. Jeg får fortællinger og historier om et 
Sønderborg, der for 50 år siden så helt anderledes ud. Jeg hører om små købmandsbutikker, 

værtshuse, der havde åbnet til den lyse morgen, det lille sygehus, kasernen, der var 
fuld af soldater, og vejret, der altid var sol om sommeren og sne om vinteren.

Når jeg cykler afsted med min 90-årige ven, så mærker jeg intet til ældrebyrden. 
I stedet tænker jeg, at vi som samfund sagtens kunne lære noget af de ældre. De var på 

arbejdsmarkedet, før alting skulle kontrolleres og indføres i data-programmer og logbøger. 
De stod ofte alene i krise-situationer og havde selv ret til at tage en beslutning, uden at 
skulle ringe til nogen og spørge om lov. De blev ikke kontrolleret på deres arbejdsplads, 
men arbejdede omhyggeligt og fornuftigt uden at ’springe over hvor gærdet var lavest’. 

Selvfølgelig var tiden en anden dengang, og samfundet fungerede anderledes. Men 
derfra og så til at de ældre i vores land bliver kaldt en ’byrde’, der er der nu langt.

Min 90-årige ven siger engang imellem: ”Åh, stakkels dig, nu skal du have mig på slæb 
igen”. Måske er de ældre selv begyndt at tro på, at de er en byrde, der er til besvær. 

I så fald må vi straks råbe vagt i gevær; de ældre er ikke en byrde i vores samfund, men en 
berigelse. Det er på deres skuldre, at vi står. Vores samfund er bygget på deres gerninger og arbejde. 

Desværre skaber ord nogle gange, hvad de nævner, og ordet ’ældrebyrde’ er en realitet, men der 
skulle aldrig have været tale om en ’ældre-byrde’; en ’ældre-glæde’ ville have været meget bedre.

/Vibeke von Oldenburg

Gudstjenesteliste 
1. juli, 5. s. e. trinitatis: 

Sottrup kirke kl. 9.00 ved Vibeke von Oldenburg
Nybøl kirke kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg

8. juli, 6. s. e. trinitatis:
Sottrup kirke kl. 9.30 ved Mette Carlsen

Nybøl kirke, se Sottrup kirke

15. juli, 7. s. e. trinitatis: 
Sottrup kirke kl. 11.00 ved Hanne B. Christensen 
Nybøl kirke kl. 19.00 ved Marianne Østergård P.

22. juli, 8. s. e. trinitatis: 
Sottrup kirke: se egnens andre kirker
Nybøl kirke: se egnens andre kirker

29. juli, 9. s. e. trinitatis: 
Sottrup kirke, kl. 9.00 ved Vibeke von Oldenburg
Nybøl kirke, kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg

5. august, 10. s. e. trinitatis: 
Sottrup kirke, kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg

Nybøl kirke, kl. 9.00 ved Vibeke von Oldenburg

12. august, 11. s. e. trinitatis: 
Sottrup kirke, kl. 9.00 ved Vibeke von Oldenburg
Nybøl kirke, kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg

19. august, 12. s. e. trinitatis: 
Sottrup kirke, kl. 9.30 ved Mette Carlsen

Nybøl kirke, se Sottrup kirke

26. august, 13. s. e. trinitatis: 
Fælles gudstjeneste på Sandbjerg, kl. 10.30

Med messingorkester og sognepræster 
Lis-Ann Rotem og Vibeke von Oldenburg

UDLEJES
Ny betonblander 

0,80 m3 til traktor
495,-  inkl. moms pr. dag

HENVENDELSE
TLF. 28 15 12 35

To hekse fløj afsted fra Ballebro
Af Lene Neumann Jepsen

Der blev tændt bål ad to 
omgange ved Ballebro, 
så alle aldre kunne 
opleve Skt. Hans bålet.
Med både telt, øl og 
pølsevogn havde Blans 
Landsbylaug sat sejlene til 
et hyggeligt Skt. Hans ar-
rangement ved Ballebro.

Allerede tidligt på afte-
nen blev et bål tændt til de 

mindste, så også de kunne 
opleve Skt. Hans traditio-
nen inden deres sengetid.

I strandkanten blev der 
bagt snobrød og ristet 
skumfiduser. 

Senere på aftenen 
underholdte Gråsten 
Jagthornsblæsere med 
musik inden båltaler 
Stephan Kleinschmidt var 
på tur.

Med en smuk solned-

gang i baggrunden, blev 
det store bål tændt som 
brændte stort og flot 
imens gæsterne i alle aldre 
hyggede sig. 

Det var en aldeles velbe-
søgt Skt. Hans aften som 
Blans Landsbylaug havde 
arrangeret. ■

Mystisk mand dukkede op i DagliBrugsen i Nybøl
Syd- og Sønderjyllands 
politi efterlyste fredag 
morgen folk, der kunne 
identificere en mand, 
der var dukket op ved 
Dagli' Brugsen i Nybøl.
Manden kunne ikke huske 

sit navn, sin fødselsdato 
eller hjemland.

Han medbragte kun lidt 
tøj samt en lille taske med 
et europakort. Han mente, 
at han havde haft et pas og 
en mobiltelefon.

Han havde ingen identi-
fikationspapirer på sig.

Det viste sig, at han var 
en tjekkisk forretnings-
mand. For cirka fire uger 
siden var han involveret 
i en trafikulykke og blev 

indlagt på hospital i 
Tjekkiet.

Her blev han blandt an-
det behandlet for at have 
mistet hukommelsen.

Manden forsvandt fra 
hospitalet for tre uger 

siden, og indtil nu har 
man ikke vist, hvor han 
blev af. Siden blev sagen 
omtalt i tyske aviser. Det 
var mandens østrigske 
forretningspartner, der 
kontaktede politiet.

Den 40-årige mand er 
nu blevet hentet af sine 
familiemedlemmer. ■

Stephan Kleinschmidt
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Hørt i byen
Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
og hendes mand, Per 
Beierholm, har købt 
en lille fin båd, som 
familien planlægger at 
sejle rundt i Flensborg 
Fjord med.

Vognmand Peter 
Christensen fra 
Skodsbøl og hans 
chauffører havde 
pudset og poleret 
lastbilerne, så de lørdag 
var klar til at afspærre 
Egernsundbroen i for-
bindelse med besøget af 
Prinsesse Benedikte.

Søndag lancerede 
PS Dance deres nye 
hjemmeside og åbnede 
op for tilmeldinger 
til efterårssæsonen. 
Populariteten er stor, 
idet der tikkede 100 
tilmeldinger ind på 
bare 19 minutter.

Prinsesse Benedikte 
glæder sig til sommer-
opholdet på Gråsten 
Slot. Hun ankommer 
mandag den 23. juli og 
håber på nogle vidun-
derlige sommerdage. 
Det fortalte hun til 
Jubilæumsfesten for 
Egernsundbroen.

Anders Aagård, gam-
mel gråstenerdreng, 
har netop offentliggjort 
regnskabet for 2017. 
Heraf fremgår det, 
at hans restauranter 
går særdeles godt. 
Egenkapitalen er steget 
fra 47,7 mio. kr. til 63,7 
mio. kr.

I forbindelse det super 
flotte Skt. Hans ar-
rangement på Marina 
Fiskenæs benyttede 
225 mennesker sig af 
det gode tilbud om Á la 
carte tilbud i restauran-
ten. Derfor fortsætter 
de med succesen ■

Tilbud gælder Uge 26 - fra tirsdag til lørdag

mere velfærd  •  mere kvalitet  •  mere smag
Gråsten Fjerkræ Gårdbutik
Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten

Åbent:  Tirs. - Fre.  kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13
Lukket:  Søn. - man.  •  Tlf. 74 65 90 71

Gårdbutikken
*** Gårdbutikken i Kværs har lukket søndag og mandag ***

6 stk. 

100, -

Kyllingefilet
Udvidet marinade sortiment

Hotwings
FROST ca. 1,5 kg. pr. pose
Normalpris kr. 79,- pr. pose

Ringridere
FROST 1 pk. kr. 59,95

Hanekyllingpølser
Slagtermesterens hjemmelavede
Flere varianter kr. 12,- pr. stk.

Serveringsforslag

Betal med: Følg os:

Serveringsforslag

10 stk. 

100, -
1 pose 

60, -

2 pk.

100, -

S
er

ve
rin

gs
fo

rs
la

g

FERIELUKKET

fra 1/7 - 31/7

HUSK

Vi henviser til SuperBrugsen Ulsnæs som har vores varer

Vær kreativ i 
sommerferien
Af Lene Neumann Jepsen

Papirmuseets By i 
Gråsten står klar med 
farverige materialer og 
gode ideer til somme-
rens kreative projekter.
Det er en farvestrålende 
udstilling med et kæmpe-
stort udvalg, man mødes 
af, når man træder ind ad 
døren i Papirmuseets By 
på Bom hus vej. Blomster, 
malerier, stjerner, nisser og 
meget andet udelukkende 
lavet af papir pynter butik-
ken. En stor oplevelse for 
børn og kreative sjæle.

”Børn nyder at gå på 
opdagelse i butikken og 
se de mange fine og flotte 
ting, man selv kan lave 
af papir,” siger Hanne 
Olesen, der er dekoratør 
og står for udsmykningen 
af butikken.

”Det er sundt at bruge 
fantasien. Ellers tørrer 
den ind,” fortæller Karen-
Marie Fabricius, der finder 
på mange opskrifter og 
vejledninger til den krea-
tive papirhobby. Derfor 
tilbyder Papir museets 
By work shops i som-
merferieugerne, så børn 
og voksne kan lege med 
materialer og prøve kreati-
viteten af.

Alle kan være med
Det kræver ingen sær-
lige færdigheder at være 
kreativ med papir og saks. 
”Det kan man sagtens 
lære og alle kan have det 
sjovt med det,” fortæl-

ler ejeren Karen-Marie 
Fabricius.

Mange kunder forlader 
butikken med en aha-
oplevelse over hvor let det 
er at fremstille flotte ting 
med fingrene.

I løbet af sommerferien 
plejer det at være ligeligt 
fordelt mellem drenge og 
piger, der kommer forbi.

”Alle børn har lyst til 
at være kreative og finde 
på. Så det er bare om at 
komme og være med,” 
siger Karen-Marie. 

”Det er fascinerende for 
dem, at man kan lave en 
snurretop bare ud af lange 
tynde papirstrimler,” 
fortæller dekoratør Hanne 
Olesen.

Gratis workshop
Man kan sagtens tilbringe 
flere timer i Papirmuseets 
By, men blot 15 minutter 
er nok til at lave en lille 
kreativ ting, som man kan 
tage med hjem.

”Man kommer bare 
forbi i tidsrummet for 
workshoppen og sætter sig 
ved bordet med sine mate-
rialer. Så står vi klar med 
råd og vejledning,” siger 
Hanne Olesen, der glæder 
sig til at vise mange nye 
børn, hvor nemt det er.

At deltage i workshoppen 
er helt gratis og nybegyn-
dere kan låne værktøjet. ■

Hanne Olesen og Karen-Marie Fabricius glæder sig til at vise 
børnene, hvor kreative de kan være.

Små grise kan samles af 
papirstrimler eller man kan 
pynte sten.

Minikrydstogt på 

Kielerkanalen
 

Tirsdag den 3. juli

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup ...........................8.10
Kirketorvet, Sønderborg .. 8.30 
Nybøl Kirke ......................8.45
Broager Kirke ..................  8.50
Egernsund, Elektriker .......8.55
Ahlmannsparken, Gråsten 9.00
Rinkenæs Bager ............... 9.05
Annies Kiosk, Sønderhav ..9.10
Elektrikeren, Kollund .......9.15 
Kruså Bankocenter .......... 9.20
Bov Kirke ..........................9.25
Cirkle K, Padborg ............ 9.30

Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Det er en ud� ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895, 

den er 98 km lang og her sejler ca. 
50.000 skibe igennem om året. 

Efter opsamling kører vi direkte til Kiel. Her 
går vi ombord på hjuldamperen Freya. Kursen 
sættes mod Rendsborg, hvor vi undervejs skal 
nyde en dejlig bu� et. Vores spændende sejltur 

tager ca. 4 timer. Vores bus venter på os i 
Rendsborg, hvor vi får en guided rundvisning.

Mæt af dagens indtryk kører vi over 
Slesvig og er hjemme ved 17-tiden.

Pris 695 kr, som dækker bus, 
guide, sejltur og bu� et. 
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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

BovAvisBovAvis

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.

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

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.

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

Tlf. 74 67 04 56 
info@rudebeck-byg.dk

Industrivej 7 · 6330 Padborg

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7 - 21.30
• Pariserbøf
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den  26. Forloren hare med tyttebær & Herregårdsgrøntsager

ONSDAG den  27. Paprika gullash med mos

TORSDAG den  28. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  29. Jaegerbøf med champignonsovs & asier

LØRDAG den  30. Dansk bøf

SØNDAG den  01. Burger med pommes frites

MANDAG den  02. Kotelet i fad med ris

Kun 69,-

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

Telefon: 74 67 14 93  ·  hh@byggemester.dk

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

 Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A,
6330 Padborg
www.kocks.dk

John og Lene tlf. 28 44 00 59

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter

Oksekød*
7.- €

*750

Mandag- fredag

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00
Vi tager imod danske kroner

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Mellem ZOB 
og gågaden

Dansk 
menukort

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter
Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg 
Tlf: + 49 461 79776232 / mobil: +49 176 32327283

Kæmpe rykind i nyåbnet legeland
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var lange køer foran 
Nyform i Kruså inden 
åbningen af det nye 
store legeland.
Det store legeland blev 
taget godt imod af bør-
nene. Mere end 500 men-
nesker besøgte de mange 
kvadratmeter med fod-
boldbane, klatrestativer, 
legoklodser og tårne.

I butikken var der gode 
tilbud, omsætningen blev 
ekstra stor og kunderne 
blev budt på kaffe og kage 
samt popcorn og snobrød 
til børnene. ■

Der var lange køer for at 
købe armbånd til legelandet.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Det var børn, som klippede den røde snor. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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Egernsund

Rinkenæs Broager
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Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo Johannsen
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Grafisk tilrettelæggelse
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Slotsgade 1 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Dødsfald

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 1. juli kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 1. juli kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 1. juli kl. 10.00
ved Marlys A. Uhrenholt

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Min kære mand, vor kære far, svigerfar, farfar og morfar

Orla Holm
er brat taget fra os

Kruså, den 21. juni 2018

Ingen kender dagen, før solen går ned

På familiens vegne
Laila

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
fredag den 29. juni kl. 10.00

Hans Peter Damsgaard 
Henriksen, Bov, er død, 
89 år. ■

Fin udflugt til Frederiksstad
Af Giesela Poulsen

38 glade brugere 
fra Valdemarshus i 
Padborg drog forleden 
på tur til hollænderbyen 
Frederiksstad og storke-
byen Bergenhusen.
Vejret var med deltagerne, 
og en dygtig dansk guide 

førte forsamlingen gen-
nem Frederiksstad, hvor 
deltagerne undervejs 
beundrede de mange 
små huse med deres hol-
landske præg og masser af 
duftende roser.

Efter gåturen spiste 
deltagerne lækker mid-
dag på en restaurant lige 

ned til anlægsbroen, hvor 
man senere sejlede med 
en turbåd gennem de små 
kanaler.

Eftermiddagskaffen nød 
deltagerne i Bergenhusen, 
hvor man kunne beundre 
de mange storkereder og 
storke. ■

Selskabet havde en god 
udflugt til hollænder-
byen Frederiksstad, der blev 
grundlagt i 1621.

Bendt Nielsen fejrer 
25 års jubilæum
Af Dit te Vennits Nielsen

62-årige Bendt Nielsen 
kan fejre sit 25 års jubilæ-
um hos Hans Emil Nissen, 

som ejer Bov Flise- og 
Murerforretning.

Bendt Nielsen blev i sin 
tid udlært hos Friedrich 
Dam i Tinglev, og har 

siden hen arbejdet flere 
steder.

I 1993 kom han til Hans 
Emil Nissen, og her er 
han så godt som herre i 
eget hus. Han er nemlig 
den eneste, der er såkaldt 
flisemand i firmaet. 

"Jeg laver alt flisearbejde. 
Det er både udendørs og 
indendørs. Jeg laver bade-
værelser, gulve og vægge. 
I dag er der meget flisear-
bejde i husene. Jeg elsker 
mit arbejde og vil gerne 
fortsætte mindst 5 år 
endnu", fortæller Bendt 
Nielsen, der til daglig bor i 
Tinglev.

Jubilæet markeres med 
reception i firmaet fredag 
den 29. juni. ■

Bent Nielsen laver flisear-
bejde både inden-
dørs og udendørs.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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MASAI

BESSIE

C·RO

2·BIZ

MICHA

MANSTED

SOYACONCEPT

NÜMPH

SOULMATE

MINUS

ONE TWO LUXZUZ

FRANDSEN

ETAGE

CPH SHOES

THREE M

QNUZ

LISBETH MERRILD

JK NECKLESS

DECOY

Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43
ÅBNINGSTIDER: Man- fredag: kl. 10 - 17.30 / Lørdag: kl. 9.30 - 12.30

p å  u d v a l g t e  v a r e r

UDSALGET 
FORTSÆTTER

Spar op til

60%
TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

GRØNT MÆRKE

÷20% BLÅT MÆRKE÷30%
GULT MÆRKE

÷50%

STARTER

SOMMERUDSALGTORSDAG DEN 28. JUNI KL. 9.30

Sommerudsalg i 
Padborg Shopping
Af Dit te Vennits Nielsen

Butikkerne i Padborg 
Torvecentret har 
for alvor begyndt 
sommerudsalget.
Fra på torsdag er det Palle 
og Sport 1, som byder på 
gode tilbud.

Dametøjsbutikken 
Hermann & Sögaard 
startede for 2 uger siden, 
og giver nu yderligere 
rabatter på de i forvejen 
nedsatte varer med helt op 

til 60% rabat på udvalgte 
varer. 

Herretøjsbutikken Palle 
og Sport 1 ser frem til ud-
salget, som trækker altid 
mange kunder til.

De tre ansatte Claus 
Mossom Nielsen, Jonas 
Jørgensen og indehaveren 
Palle Hansen står parat til 
at hjælpe og betjene kun-

derne med god service og 
højt humør.

"Vi oplever altid rigtig 
stor travlhed specielt de 
første dage, hvor udsalget 
starter. Det er jo også 
her, udvalget er størst 
og bedst", fortæller Palle 
Hansen. 

Fodboldfeberen har også 
ramt butikken, for der er 
stort set udsolgt af samt-
lige landholds t-shirtene.  
Der er dog stadig gode 
fodboldting at hente, hvis 
man vil skabe den helt 
rigtige stemning, når 
Danmark spiller. ■

Palle Hansen er parat til 
sommerudsalget. Arkiv foto
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

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 torsdag kl. 18

*   24 måndeders kontrakt med en måndesvis betaling á 79,- kr. (samlet pris 1900,- kr.). Progressive glas for 24 måneder á 150 kr. (samlet pris 3600,- kr.) Kontrakten udløber automatisk. Inkluderet er 2 eklusive letvægtsglas, af den nyeste generation med en indeks 1,6, inklusive super antire� eks, hærdning og nano-beskyttelse. Gratis stel 
fra Vienna Design eller kampagnestel inklusive. En kombination med andre rabatter og kampagner er udelukket. | I tilfælde af skade får du en tilsvarende brillemodel til 50 % af købsprisen (ved kampagnetilbud 50 % af brillernes værdi). Denne security-pakke gælder i 2 år fra købsdatoen for alle briller, som vi har leveret.

*   24 måndeders kontrakt med en måndesvis betaling á 79,- kr. (samlet pris 1900,- kr.). Progressive glas for 24 måneder á 150 kr. (samlet pris 3600,- kr.) Kontrakten udløber automatisk. Inkluderet er 2 eklusive letvægtsglas, af den nyeste generation med en indeks 1,6, inklusive super antire� eks, hærdning og nano-beskyttelse. Gratis stel 
fra Vienna Design eller kampagnestel inklusive. En kombination med andre rabatter og kampagner er udelukket. | I tilfælde af skade får du en tilsvarende brillemodel til 50 % af købsprisen (ved kampagnetilbud 50 % af brillernes værdi). Denne security-pakke gælder i 2 år fra købsdatoen for alle briller, som vi har leveret

BEKYMRINGSFRIT BRILLEKØB: SMART RATE

Optik Hallmann Vojens ApS  Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

Få alle fordele nu!

0,-Rente
 Gebyr

Med security-pakke:

●  Med den omfattende security-
pakke er dine briller sikret mod 
brud, beskadigelse, tyveri eller 
bortkomst.

Med tilfredshedsgaranti:

●   Hvis du mod forventning ikke 
skulle være tilfreds med dine 
nye brillers syns- og bære-
egenskaber, bytter vi dem 
indenfor 6 uger efter købet.

Afstands-/
læsebriller med 
premium glas

Progressive glas 
fra 150,–*

om måneden
79,–*

fra

  Aabenraa  Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70
Aftal en tid nu: www.optik-hallmann.com   Padborg  Torvegade 4, Tel:  74 67 30 70

  Sønderborg  Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00  

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider  Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Sct. Pauli 28 
6310 Broager
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o
grFind os herVi køber

GULD  
SØLV  
PLETSØLV
Kom forbi butikken og  
få et godt tilbud

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET 
Onsdag til søndag kl. 12-17

Tlf. 74 44 24 25 | Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

VI HOLDER 
LUKKET 
11. JUNI 

TIL 10. JULI

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

 Mobil nr. 22 25 84 07

Bendt Nielsen
(� isemanden)

har 25 års jubilæum
hos Bov Flise- & Murerforretning.

Bendt er dygtig til alt indenfor murerfaget,
og har gennem årene specialiseret 

sig i � ise- og klinkearbejde.
Han er afholdt af kollegaer og kunder.

Bendt er en trofast og 
samvittighedsfuld medarbejder.

Selve jubilæumsdagen er torsdag den 28. juni, 
men markeres på Hærvejen 40 Bov.

Fredag den 29. juni kl. 15.00 - 18.00
i tidsrummet 

for kollegaer, venner, familie og andre 
som vil ønske Bendt tillykke.

Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg
murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

VI TAKKER
sponsorer, medlemmer og frivillige 

hjælpere for støtten og hjælpen

Koncert med ørehængere
Publikum hyggede sig, 
lyttede til gode melo-
dier og nød den gode 
stemning på Padborg 
Friluftsscene, da elever 
fra Produktionshøjskolen 
Meritten gav koncert.

Bandet Banditterne tryk-
kede den også af på scenen 
og gav publikum en for-
midabel oplevelse. ■

Banditterne gav publikum en stor oplevelse, og det var svært at 
stå stille til de mange gode sange, som publikum sang med på.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Koncerten på Padborg Friluftsscene var godt besøgt. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt 
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Kosmetolog med 
stor succes
Af Dit te Vennits Nielsen

Efter tre år som kos-
metolog i Kollund, kan 
Vivian Hede se tilbage 
på en succes.
"Det er bare gået så godt, 
og de tre første år er suset 
forbi", fortæller en glad 
Vivian Hede, som har 
opbygget en skøn og velre-
nommeret klinik med en 
stor og stabil kundekreds. 
I øjeblikket er der op til 4 
ugers ventetid.

Men det ser Vivian Hede 
kun som noget positivt, og 
hun har ikke planer om at 
ansætte personale. Det er 
nemlig Vivian Hede selv, 
der tegner klinikken. 

"Jeg bruger meget tid 
på hver enkelt kunde, 
og roen omkring hele 
behandlingsforløbet er 
meget vigtig for mig. Det 
ville der ikke være, hvis vi 
blev flere ansatte", smiler 

Vivian Hede med sit vin-
dende væsen.

Hun arbejder tit længe 
om aftenen og stort set 
hver eneste weekend for at 
imødekomme kundernes 
ønsker.

Inspiration fra New York
At Vivian Hede for tre år 
siden sprang ud og blev 
selvstændig, har hun ikke 
en eneste gang fortrudt. 
Hun stråler, når hun for-
tæller om sit arbejde. Selv 
de småferier, hun tillader 
sig at holde, er også i kos-
metologiske tegn, for hun 
vælger altid selv at få en 
behandling hos en - gerne 
berømthed - for derigen-
nem at lære noget mere.

Senest var Vivian Hede i 

New York og fik behand-
ling af Georgia Louise, 
som bruger det videnska-
belig dokumenterede pro-
dukt Environ, som hun 
også sælger i klinikken. 

Vivian Hede har stor 
succes med Japansk 
Lifting og har netop af-
sluttet modul 2, og hun 
følger konstant med i de 
seneste verdensnyheder 
indenfor behandlingsfor-
mer og produkter.

"Mit bedst sælgende pro-
dukt er helt klart oxygen-
behandling med diamant-
slibning og cool pearl. 
Mine kunder er ikke kun 
kvinder. Der kommer flere 
og flere mænd, for de vil 
også gerne være top tu-
nede", siger Vivian Hede. ■

Kosmetolog Vivian Hede 
arbejder tit om aftenen og 
i weekender for at imøde-
komme kundernes ønsker.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Stillingsannoncer

Hørt ved Lyren 
Banditterne gjorde det 
forrygende på Padborg 
Friluftsscene, og de 
blev straks bestilt til at 
spille ved et l kobber-
bryllup til næste år. 

Restaurant Bind fik 
samlet 757.536 kr. ind 
til Julemærkehjemmet 
i Kollund ved deres 
velgørenhedsmiddag. 
Blandt tjenerne var 
borgmester Thomas 
Andresen og direktør 
Mogens Therkelsen. 

Grænsehallerne har 
fået doneret 200 ny 
stole med polstring på. 
De glade givere er BHJ-
koncernen, Sydbank og 
Albani fonden. 

Grænsehal 2 har fået et 
løft med ny maling, og 
toiletterne i forhallen er 
også blevet renoveret.

Team Rynkeby holder 
pit stop ved H.P. 
Therkelsen i weeken-
den, inden de mange 
cykelryttere tager turen 
videre mod Paris. 

Rønshave Plejehjem 
holdt søndag sankt-
hans for beboerne. 
"Elvis" alias Flemming 
Gammelhorn optrådte, 
og det vakte stor begej-
string hos beboerne. 

Bov Sogn søger ny 
kordegn.

Kruså Børnehus 
har holdt deres år-
lige sommerfest med 
rekorddeltagelse af 
110 børn og voksne. 
Tryllekunstneren 
Henning Nielsen op-
trådte for de glade del-
tagere, og det blev en 
meget vellykket fest. ■

H. P. Therkelsen A/S · Eksportvej 1 · DK - 6330 Padborg
www.hpt.dk

ti lbyder

Delti dsbeskæft igelse 
som chauff ør

HPT har brug for delti dschauff ører 
med stort kørekort, som er fortrolige 

med at køre en kølelastbil! 

Har du nogle ti mer ti lovers, hvor du 
kunne tænke dig et meningsfyldt job?

så kontakt straks:

Sekti onsleder Peter Sørensen:
på telefon: 7467 1454

eller
mail: pso@hpt.dk  

HPT er et dynamisk 100-årig familieledet virksomhed, der 
primært beskæft iger sig med transport og lagerlogisti k indenfor 

temperatur sensiti ve produkt grupper. Vort fokus er på et 
højt serviceniveau overfor kunderne samt et spændende og 

behageligt arbejdsmiljø for vore mere end 250 medarbejdere.

Til alle jer!

Torvegade 28, 6330 Padborg · Tlf. 51 94 00 82 · www.riemeyer.dk

Kære kunder 

Jeg holder
SOMMERFERIE!
UGE 27, 30 og 31

Jeg ønsker jer en fantastisk sommer.

Vi ses 

Guldsmed
Rie Meyer

Vi siger TAK til alle
vores sponsorer

Palle

Jan Jensen

Klippestuen

Kenn Paulsen

Flemming Larsen

Flemming Rasmussen

Bygma

Mega Wash

Salon Søs

Frøslev træ

LB bilsyn

Padborg VVS

Fuglsang

IDS

Sønderjyllands revision

Toscana

Jørgen Feldsted

Exchange cash

Det gamle rådhus

Rene Gosh

Byggemester Hesse

Land og Fritid

Klokkeblomst

Roma Pizza

Kontor Syd

Nybolig

Frøslev kro

Hans Holm

Fleegaard leasing

Knud Hansen

Tricolore

Wurth

Hans Nissen

Gun Room

Vivian Hede

Padborg Park

Ny-form

Christian Nissen

L.H.N.

Cirkle K

Avifauna

Asker Tylak

Neighbors Pizza

Chr. Lund transport

Roadhouse Diner

Grænsehallerne

Padborg Formulartryk

Super Dæk

Contino

DTK

Vivian Hede

Rema 1000, Kruså

HH jensen

Padborg park

Hermann og Søgård

Bentes Shop

Matas

Krone

Byens Glarmester

Holger Schmidt´s Eftf.

Jyske Bank

K.L.Auto

Kruså Rengøring

Grill House

Naturmælk

Schroll

Anders Kristensen

Super Brugsen

Sydbank

Møblér med Hebru, 

Gråsten

Harm mammen

Butik Helle, Kruså

Johs. Provstgaard

Rebsdorf Spedition

Skifter Lastbiler/Volvo

Euromaster

Bager Nielsen

HP. Terkelsen

Imerco

Industrivejens grillbar

Tre gode ringriderdage i 
Frøslev
Af Dit te Vennits Nielsen

Borgerne festede i 
Frøslev.
Fredag aften begyndte 
tre 3 hyggelige dage. 
Det skete med pyntede 

cykler og højt humør til 
cykelringridning. 

Lørdag var der rekord 
med henved 30 sjove og 
hurtige havetraktorer. 
Selvom det regnede lidt, 
var der hårde dyster i 

galgerne. Sankthansaften 
begyndte i teltet med 83 
spisende gæster til helstegt 
pattegris.

Aftenen fortsatte med 
bål, og borgmester 
Thomas Andresen fulgte 
heksen på vej med en fin 
båltale.

Frøslev Mandskor sang 
for, da midsommeren blev 
sunget ind, og der var god 
tilslutning til bålet. I teltet 
blev der festet og danset.

17 ryttere
Den traditionsrige ring-
ridning blev holdt søndag 

med 17 flotte ryttere til 
hest.

Optoget blev som 
sædvanligt ledsaget af 
de Sønderjyske Herreds 
Blæsere, mens flagene var 
hejst i Frøslev by. Der blev 

skålet både på Frøslev Kro 
og ved Herluf Jørgensen. 
Det var helt perfekt ring-
ridervejr, og inden efter-
middagen var ovre var 
kongen fundet.  ■

Cykelringridning 
Børn: Konge Jesper Dau
Voksne: Konge Allan Petersen

Havetraktor
Børn: Konge Jesper Dau
Voksne: Konge Hans Henrik Post

Ringridning: 
Konge: Johannes Brink
Kronprins: Henriette Juhl
Prins: Daniel Møller
Børn: Konge Christian Brink

Pokalridning: Laura Momme

Skydning:
Dame: 
1. Sonja Lorenzen
2. Birgitte Post
3. Maria Thomassen 

Herre
1. Johannes Sørensen
2. Hans Henrik Post
3. Niels Jürgensen

Sønderjyske Herreds Blæsere var med i optoget gennem 
Frøslev. Foto Dit te Vennits Nielsen

Optoget var et festligt skue. Foto Dit te Vennits Nielsen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk 

Norman 
Rudbeck

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

Sisseck boligudstyr ApS

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S
v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

NYHED

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

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

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Dennis Lorenzen 2758 8750

Klaus Tranum 2047 5290

Ejner Tranum 5050 8722

www.LTnatur.dk

Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987

Tak fordi du 
handler lokalt

God opbakning til Klovneløb
Af Dit te Vennits Nielsen

Selvom det var både 
koldt og vådt, var der 
mange, der deltog 
i Klovneløbet på 
Lyreskovskolen.
Overskuddet blev do-
neret til hospitalsklov-
nene. Det gode formål 
fik mange forældre og 
børn til at bakke op om 
arrangementet. 

Inden det store bål blev 

tændt, var der mulighed 
for at købe både pølser 
fra Johnnys pølsevogn og 
mad og drikke fra Bov 

Kro. Der var flere hyggeli-
ge boder, og Bov IF havde 
pannafodbold med.  ■

Børnene hyggede sig sankthansaften ved klovneløbet på Lyreskovskolen. Ak tiv foto
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Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520 www.essen-in-flensburg.de / .dk

...Jetzt wird’s heissss!...

Gratis parkering når du besøger vores restaurant.... 
(til parkeringshuset Rote Strasse 15-17)
Sådan gør du! Aflevér billetten i restauranten og få 
refunderet beløbet.

Steaks
tilberedt på lavagrill 
flere variationer...
Dubrovnik-
Balkan 
specialeter

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag:
9.00-13.00 og 14.00-18.00 
Lørdag:
9.00-13.00 

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0

Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

 - super antire� eks
 - hærdning
 - inkl. bredt læsefelt
 - inkl. synsprøve

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH
Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt

Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk

Alt under ét tag til din

CAMPINGFERIE 
Find os i 

Scandinavian 
Park

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle for transport
til/fra Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

HUSK! Hvad du � nder på nettet, får du også ved os!

Chauffør i 
skænderi
En bulgarsk chauffør ind-
ledte forleden et højlydt 
skænderi og tumult med 
en anden chauffør på 
Lejrvejen i Frøslev.

Politiet har sigtet 
den bulgarske chauf-
før for overtrædelse af 
ordensbekendtgørelsen.

Sagen blev afgjort med 
bøde. ■

35 besøgte 
SuperBrugsen
Af Dit te Vennits Nielsen

Kruså Husmoderforening 
samlede 35 medlemmer 
til en hyggelig aften i 
SuperBrugsen i Padborg.
Uddeler Peter Damgaard 
Madsen fortalte på sin 
gode og humoristiske 

måde om dagligvarebu-
tikken og om Coop, mens 
der blev serveret kaffe og 
lækre kager.

Efterfølgende var der 
bankospil med mange fine 
gevinster, og der var mu-
lighed for at handle. ■

Narkobilist
Politiet sigtede lørdag kl. 
20 ved grænseovergangen 
ved Frøslev en 26-årig 

mand fra Odense for 
narkokørsel på vej ind i 
Danmark.

Han var i besiddelse af 
0,37 gram kokain. ■

Petanque
Bov IF Petanque har spil-
let præmiepetanque og 
følgende kunne hjemføre 
en flaske vin:

Ingeborg Kristensen, 
Egon Reiss, Mie Petersen, 
Herbert Johansen, Bodil 
Jensen, Gitte Schøier, 
Birthe Sørensen, Henning 
Kjellerup, Jytte Matthiesen 
og Ingerlise Jessen. ■

23 spillede skat
Padborg Skatklub samlede 23 skatspillere til klubaften 
på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Benny Stensdal, 
Padborg 1340 point
Nr 2 A. C. Petersen, 
Padborg 1123 point
Nr 3 Svend Åge Jessen, 
Aabenraa 1040 point
Nr 4 Detlef Jensen, 
Padborg 964 point

2. runde
Nr 1 Uwe Prüss, Bov 
 1279 point
Nr 2 A. C. Petersen, 
Padborg 1129 point
Nr 3 Svend Åge Jessen, 
Aabenraa 987 point
Nr 4 Hans Bonde, Bov 
 979 point

Olieudslip på 
tankstation
OK Benzin på Lejrvej i 
Padborg måtte søndag 
aften ved 19.30 tiden 
tilkalde hjælp, da en 
benzinstander havde sat 
sig fast. Det betød, at der 

strømmede brændstof ud 
over det hele.

Padborg Frivillige 
Brandværn rykkede hur-
tigt ud og fik ryddet op. ■

Donation
Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund har 
modtaget 2,4 mio. kr. 
fra en kreds af kvinder i 
Kolding,

Gruppen arbejdede på at 

trække et julemærkehjem 
til Kolding, men har nu 
kastet håndklædet i rin-
gen. Opgaven med at rejse 
30 mio. kr. var for hård en 
kamp. Men de penge de 
har indsamlet, er sendt til 
Kollund. ■

Ny museumschef
Historikeren dr. phil 
Henrik Skov Kristensen er 
udnævnt til museumschef.

Han har nu ansvaret 
både for Frøslevlejrens 

Museum og for 
Kommandørgården på 
Rømø.

De to museer er en del af 
Nationalmuseet. ■
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