Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 31 29. juli 2014 6. årgang

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs
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GRÅSTEN
PADBORG

AFHENTNINGSTILBUD
Fredagssmørrebrød
5 stk uspecificeret

kr. 110,-

Wienerschnitzel m. tilbehør

kr. 110,kr. 70,-

Stor flot stjerneskud
Stor madpakke med 6 ½ stykker rugbrød,
fr. m. ost, frugt og kage

kr. 55,-

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

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

Torsdag Fredag
Lørdag
930 - 1730 930 - 2000 900 - 1400

Før op til 999,-

Nu

300,-

100,-

200,-

50,-

PÅ ALLE SOLBRILLER

GRILL
MARKED
ORITTER
V
A
F
E
N
I
ÆL G D
KOM OG V

Gælder fredag 1.8 og lørdag 2.8

WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

· T-shirt · Skjorter
· Bukser · Strik
· Vindjakker
Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 - 6300 Gråsten - Tel.: 74 65 09 86 - www.mr.dk

TORVEDAGE
TILBUD
hos
Rasmussen Sko

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

Mange damesko
og sandaler

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

½ PRIS

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Mange varianter
8 stk

100

00

GÆLDER FREDAG I PADBORG

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

Børnesandaler
kun kr.

100,-

Koncert med

Happy Singers
Lørdag den 2. august kl. 11.00
på Torvet i Gråsten

Tlf. 74 48 50 47
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GRÅSTEN PADBORG

Kunder og turister ønskes
en god sommer
Sun Lolly eller
Rynkeby is

Ananas

Hakkede tomater
400 gram

Flere varianter

CHOKPRIS
PAKKE MED
8 STK

10,Hakket oksekød
6-10 %

TA 5 DÅSER
1 STK

15,-

9,Dansk
kyllingefilet

Carte D’or is
Flere varianter

2,5 KG

110,-

1450 GRAM

79,-

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

20,SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
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Sole e Mare Ny ejer, nyt koncept med skiftende menukort hver måned

Fiskedag

2 lags undervognsbehandling

Fredag den 1. august
og fredag den 8. august

• Inklusiv alle plastikdele som udtages
under behandlingen, + alle hulrum, døre,
motorhjælm, bagsmæk og sveller.
• Vi bruger specialværktøj til alt arbejde
med bilens forsegling.
• Når bilen er færdigbehandlet får du
som kunde en CD med billeder af hele
processen, så du kan se præcis hvor vi
har behandlet bilen.
• 2 års garanti og certifikat herpå.
• Behandlingen tager kun 1 dag. Få en
erstatningsbil den dag for kun 30 euro.

Vælg mellem flere
Friskfanget forskellige
friske fisk
fisk fra John fra fiskebuffeten,
og vi steger og serverer
det med tilbehør
i Gråsten

TILBUD LIGE NU

Dkr.

2.499,-

• Reparation af alle bilmærker
• Klargøring til syn

Velkomst
kanapéer

samt tilbud på eventuelle reparationer

2. ret
Grøntsagstårn
En fin blanding af squash,
aubergine, peberfrugt og
løgkompot

på rucola salat

Dkr.

Efterbehandling efter 2 år fås med rabat. Spørg efter pris.

240,-

1. ret
Grillede rejer

1.999,(Op til mellemstore biler)

4 retters menu
kr.

STORE BILER

• Pladearbejde i forbindelse
med mindre skader
• Dækservice
• Olieskift
• Batteriservice
• Autolakering
- vi har professionelt autolakering

• Motortest
• Eftersyn af nye og brugte
biler efter mærkets serviceskema

• Bremse- og koblingsservice
• Forsikringsskader
3. ret
Hovedret

4. ret
Dessert

Grillet Argentinsk oksefilet,
á la siciliansk med rosmarin
kartofler

Grillet pandekage med
chokoladefyld, dertil 1 kugle
vanille is, flødeskum og frisk frugt

Italiensk
buffet

Spis hvad
du kan for

TILBUD Tirsdag, onsdag og torsdag
Vi har også hjemmelavet pizza

Kr.

129,-

Dansk softice

Vi arbejder på at få en dankort terminal, men indtil da kan vi kun modtage kontant betaling

Marinavej 1 · 6320 Egernsund · Tlf. 22 58 87 77

Restauranten ligger direkte ved lystbådehavnen
med udsigt over Flensborg Fjord
Åbningstider: Mandag til Fredag 17 - 22. Lørdag, søndag og helligdage 12.30 - 22

Service af
airconditionanlæg

FRA

Dkr.

600,-

Ny forrude
• Ring til os for en pris på netop din bil.
- Også selvom dit danske forsikringsselskab
skal dække en evt. skade.

FRA

Dkr.

2200,-

Totalrengøring ud- og indvendig
• Med dybderens af sæder og kabinens himmel.
• Lakforsegling

HeidelandOst 32 · 24976 Handewitt
Telefon: +4946179 98 03 38
www.asdautomobile.de · info@asdautomobile.de
ÅBENT MANDAG  FREDAG 8.00  17.00

KUN

Dkr.

1200,-

KUN 10 MIN. FRA
PADBORG GRÆNSE
– 5 MIN. FRA
FÖRDE PARK

HOS OS KAN DU BETALE MED VISA
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Gudstjenester og Aktiviteter
Onsdag den 30. juli kl. 18.00 ......................Aftensang i Gråsten Slotskirke
Søndag den 3. august kl. 9.30 ...................Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com

Søndag den 3. august kl. 11.00 .................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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

STOR TAK

Respekt efterlyses!!

Fotografering i kirkerne

til alle jer frivillige, der hjalp med
afviklingen af arrangementet i
Gråsten Slotskirke torsdag den
24. juli.
Vi synes, arrangementet var
vellykket!
Det var en stor ære og fornøjelse
at have både Prins Henrik og
Lars Thiesgaard til at reciterer
Prinsgemalens smukke digte.
Tak til alle.

I tirsdags var jeg til en utrolig smuk begravelse i Adsbøl kirke.
Da afdøde skulle begraves på den nye kirkegård i Adsbøl (altså
den i svinget mellem Gråsten og Adsbøl), gik vi alle til fods efter
rustvognen.
De fleste bilister holder respektfuldt ind til siden, selv en
indsatsvogn fra Brand & Redning valgte at slukke sirenen og holde
stille. Tak til alle jer, der udviser den fornødne respekt. Desværre er
der dog bilister der trodser færdselsregler og alles sikkerhed ved at
overhale andre biler i byzonen, samt hele følget.
Hvor er det en skam, at man ikke har 5 minutter til at udvise andre
den respekt!
Helle Blindbæk
Formand Gråsten – Adsbøl Menighedsråd

I alle Pastoratets kirker, må der kun fotograferes
efter aftale med præsten.
Under kirkelige handlinger feks. nadver,
skal man som kirkegænger, være sikret
retten til at være privat/anonym.
Der kan ligeledes under dåb eller
andre højtideligheder være mennesker,
der ikke ønsker at blive foreviget på
fotos.
Når kirketjenerne og præsterne gør
opmærksom på, at fotografering ikke er
tilladt – ja, så er der altså som oftest en
grund til det!

Anderæs i Gråsten Havn
Af Erik Krogh

I forbindelse med Torve
dagene afvikler Lions Club
Broager-Gråsten et ”ande
ræs”, som afvikles lørdag kl.
14.30 ved Gråsten Havn.
- Det er første gang,
der arrangeres anderæs i
Gråsten. Vi synes, det
ville være en god og

anderledes aktivitet, fortæl
ler Jan Christensen.
Overskuddet går ubeskå
ret til humanitært arbejde,
som Lions Club er garant
for.
Alle kan deltage ved at
købe et deltagerbevis og
så har man mulighed for
vinde en af de 5 præmier
på kr. 2.000,00. Desuden

er der på deltagerbeviset
mange gode tilbud, som
man kan bruge i byens
butikker. 
Jan Christensen og Kaj
Hattens fra Lions Club
Broager-Gråsten viser
deltagerbevis til anderæs i
Gråsten.

Foto Jimmy Christensen

live U N D E R H O L D N I N G

F R A L Ø R D A G D E N 1. A U G U S T K L . 9. 3 0

TORVEDAGE
MED SL AG I

TRE DELE
L ÆKKERT TØJ
UANSET FØRPRIS

KR.

5 0 0,-

S PA R
PÅ U DVA L G T E
OMRÅDER OP TIL

50%
PÅ TØJ O G
FODTØJ

GÆLDER IKKE FODTØJ

TRE DELE KAN KØBES FRA
T O R S D A G D E N 31. J U L I .
FØLG DE ORANGE MÆRKER
Personlig vejledning og service

v/ Susanne • Borggade 4
6300 Gråsten • 74 65 46 00

Tilbuddene
gælder ikke
i forvejen
nedsatte og
nye varer
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VELKOMMEN TIL TORVEDAGE 2014
Eurospar serverer spændende retter
foran forretningen på Nygade
Fredag den 1. august kl. 11 til kl. 19.30
og lørdag den 2. august kl. 11 til kl.14.30
uer
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Søde Vittoria druer
kl. 1 - Italien
PR. 1/2 KG

12

95

Gyros
med kartoffelsalat
og grøn salat
PR PORTION

50.2 nakkekoteletter
af Frilandsgris
med kartoffelsalat
og grøn salat

øbes
Der kan k and
v
øl, vin og

PR PORTION

50.Ringridderpølser
med brød

25.-

Buko Smøreost
Rejer, Skinke eller
Champignon

Slagterens
Hakket Oksekød

Ota Solgryn

8-14 % fedt

1100 GR

MAX. 5 PAKKER
PR. KUN PR. DAG

16

95

250 G

10.-

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-21

Så længe lager haves

10.-

1/2 KG
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www.optik-hallmann.dk

Alle stel i butikken med flerstyrkeglas, FÅ DET NYESTE DIGITALE
HØREAPPARAT HELT GRATIS!
inkl. super antirefleks og hærdning **

1500.-

Optik Hallmann søger 250 testlyttere

incl. synsprøve!

+*SOLBRILLER

DKK
Flensborg

0049 461 17617

Sønder Løgum

0049 4663 189990
Hørecenter:-1894629

Aabenraa

74623470

Esbjerg

75171742

* Alle stel op til DKK 1000.- ** Tilbuddet gælder frem til 31.07.2014

Fredericia

75925950

Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

GRATIS

Chiropraktik Zentrum
Dansk
screening
autoriseret
Wassersleben
kiropraktor
af din ryg
v/ Hanne Futtrup
Ring og hør nærmere på +49-461-77 49 244
Wassersleben 33, D-24955 Harrislee

1. afkørsel ved Kruså grænse

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

Fodpleje

eller læse -/skærmbriller
i samme styrke

KLINIK

ANNA-MONA
v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling foretages
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Haderslev

74536068

Horsens

75611600

Risskov/ Veri Center Ikast
86784337

97154515

Kolding

75531053

Af Søren Gülck

Per Skovborg Sørensen
fejrer lørdag den 2.
august 40 års jubilæum
hos InterSport, tidligere
Rohleder Sport.
Som 18 årig blev han i
1974 ansat som elev hos
Rohleder Sport. Allerede
i læretiden viste han så
gode takter og fin næse for
god kundeservice, at han
i 1978 blev udnævnt som
førstemand til at starte en
ny afdeling op på Torvet 7 i
Gråsten.
Blot 5 år senere havde
forretningen brug for mere
plads og flyttede til Nygade
i Gråsten. I 1995 var der
atter behov for udvidelse, så

butikken blev udvidet med
yderligere 150 kvm.
- Det har været 40
forrygende år, som jeg
aldrig har fortrudt. Der
er sket fantastik meget i
branchen gennem årene. I
begyndelsen var udvalget af
beklædning meget lille. Sko
var sko og tøj var tøj, farve
og størrelse var den største
forskel. Dengang solgte vi
klart mest udstyr til jægere,
lystfiskere og hardwarere
kvisitter til de forskellige
sportsgrene. I dag er det

Torvet 7, kælderen, Gråsten

Kig ind. Jeg masserer også
uden tidsbestilling eller aftal tid
på telefon 2247 0268
300 kr pr. time

Mød os til torvedage i Gråsten
den 1-2. august og bestil tid til en gratis høreprøve og afprøv et
sæt høreapparater frit i 30 dage.

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.
De kan indløses hos byens handlende.

Hørespecialist Vibeke O. Aaskov
Ved bestilling af tid til høreprøve får du et gavekort
til en fjernbetjening til en værdi af kr. 1250,-. Du
kan også deltage i konkurrencen, om et
gavekort til Gråsten Handel.
GRÅSTEN • 74 53 63 63 • Torvet 3 • www.dinhs.dk

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook
Ansvarshavende
redaktør

63123230

Padborg

74673070

Ribe/Høm

75441544

Sønderborg

74422300

Vejle

75720512

Vojens

74541550

Butikschef Per Skovborg
Sørensen fejrer 40 års
jubilæum i InterSport.

Foto Søren Gülck

Velvære Thai Massage

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

· Du har muligheden for at teste dette høreapparat i 4 uger:
· Testugerne er gratis og der er ingen form for ekstrabetaling.
· Efter testugerne har du mulighed for at beholde høreapparatet,
uden egenbetaling, såfremt du er blevet godkendt tilskud til et
høreapparat af det offentlige.

40 forrygende år med sportstøj

Saengjan
Åbningstider:

Odense

Aldrig mere det forkerte høreapparat!

Fotograf

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

jc@graastenavis.dk

primært beklædning, der
sælges i et udvalg og om
fang, der er enormt, fortæl
ler Per Skovborg Sørensen,
som giver udtryk for, at
det kræver noget særligt at
drive sportsforretning i en
by som Gråsten.
- Konkurrencen udefra er
voldsom. Derfor må vi yde
noget ganske særligt for at
fastholde kunderne. Men
vi føler virkelig, vi har en
stor og loyal kundekreds,

FERIELUKKET
fra Lørdag den 9. august
til Lørdag den 23. august
Begge dage inkl.

Jeg starter igen mandag den 25. august

FRISØR GERT ØSTERGAARD JENSEN
Nygade 3 6300 Gråsten Tlf. 7465 0498

Kontor:
Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13‑15
Fredag kl. 13-15 eller efter aftale
Grafisk
tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

og et klub- og foreningsliv,
der bakker op, fortæller Per
Skovborg Sørensen, som
ingen ambitioner har om at
stoppe.
- Jeg synes fortsat, det er
sjovt at gå på arbejde, og så
længe det er det, fortsætter
jeg, lover 40-års jubilaren.
I anledning af 40 års
jubilæet er der reception
lørdag den 2. august fra kl.
12.00-15.00. 

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Bogholder

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

bogholder@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen
Telefon 51 51 94 13
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STORKØB - STORKØB

KØB
10
PAKKER
og få 25 ringrider til en værdi
á kr. 150,- med i købet
Alt svinekød er
frilandsgris
Nakkefilet
2000 g

Antal pk..

Marinert nakkefilet
2000 g

Antal pk..

Nakkekoteletter
2000 g

Antal pk.

Marineret nakkekoteletter
2000 g

Antal pk.

Svinekoteletter
2000 g

Antal pk..

Marineret svinekoteletter
2000 g

Antal pk.

Krydderkam
1800 g

Antal pk..

Ovnklar Svinekam
2000 g

Antal pk.

Skinkeschnitzler
1800 g

Antal pk.

Marineret skinkeschnitzel
1800 g

Antal pk.

Ribbenssteg
2200 g

Antal pk.

Flækket Grillmørbrad med
mexico krydderi og ost 2 stk

Antal pk.

Kyllingebryst
1600 g

Antal pk..

kun kr.

Marineret kyllingebryst
1600 g

Antal pk.

kun kr.

Kalkunschnitzler
1600 g

Antal pk..

kun kr.

Kalkunbryst
1600 g

Antal pk.

kun kr.

Hakket svinekød 8-14 %
2500 g

Antal pk.

kun kr.

Hakket Oksekød 8-14 %
2000 g

Antal pk.

kun kr.

Krydderbøffer
14 stk.

Antal pk.

100,100,100,100,100,100,kun kr.

100,-

Marinert flanksteak

Antal pk.

kun kr.

Gullash
1000 g .

Antal pk.

kun kr.

Minutsteaks
1000 g

Antal pk.

kun kr.

Medaljon m/bacon
1000 g

Antal pk..

kun kr.

Entrecotes
1000 g

Antal pk..

kun kr.

Oksefilet
3-4 kg

Antal pk..

100,100,100,100,100,-

kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

299,-

Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer
Bestilling senest søndag den 3. august - afleveres ved slagteren i Eurospar

Afhentes onsdag den 6. august

Navn:.........................................................................................................................................................................

Afhentes torsdag den 7. august

Adr.: ...........................................................................................................................................................................

Afhentes fredag den 8. august

Tlf.: .............................................................................................................................................................................

Afhentning kan ske fra kl. 10.00

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE ÅBEN 8.00-21.00
Nygade 10-12, 6300 Gråsten · tlf. 74 65 10 19 – Slagter direkte tlf. 74 65 08 75
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Program for

Torvedage 2014

FREDAG DEN 1. AUGUST

LØRDAG DEN 2. AUGUST

Borgmester Erik Lauridsen lukker byens bom
og åbner byen til årets torvedage

9.00

Børnemarked åbner

9.00 - 14.00

Kæmpe udsalg ved FRI BIKESHOP

9.00 - 18.00

Solbrille udsalg hos PROFIL OPTIK. Minus 30 % på alle solbriller

9.00 - 14.00

Solbrilleudsalg hos PROFIL OPTIK. Minus 30 % på alle solbriller

9.30

Butikkerne åbner og bugner af gode tilbud
Kræmmere og foreninger har deres boder

9.30

Butikkerne åbner og bugner af gode tilbud.
Kræmmere og foreninger har deres boder.

9.30

Morgenkaffe og rundstykker i teltet på Torvet for alle

9.30 - 16.00

9.30 - 23.00

GRÅSTEN BOLDKLUB og TINSOLDATEN
sælger øl, vin og vand på torvet.

GRÅSTEN BOLDKLUB og TINSOLDATEN
sælger øl, vin og vand på Torvet.

9.30 - 13.00

Kom og oplev det mobile diskotek
EXTREME-Party DJ LIVE hos BUTIK M

10.00 - 18.00 Spinning ved GRÅSTEN FITNESS overfor SALON SANNE

10.00

10.00 - 17.00 RØDE KORS har garagesalg på lageret med
indgang fra centerparkeringen

KGGO arrangere kørestolsringridning, med
start fra P pladsen ved brandstationen.

10.00 - 12.00 Step ved GRÅSTEN FITNESS hos SALON SANNE

9.00

9.30 - 20.00

Kæmpe udsalg ved FRI BIKESHOP

10.00 - 20.00 For hvert køb på kr. 200,- hos CONNI, får man et lod og
er med i konkurrencen om brugskunst fra CREATIVDEKO
by Mia Nicolaisen. Der vil også være mulighed for
at give bud på malerier fra Mia Nicolaisen.

10.00 - 12.00 Sjove konkurrencer og gratis popcorn til børnene hos SYDBANK

10.00 - 20.00 Prøv TØJEKSPERTENS hoppeborg

10.00 - 14.00 TØJEKSPERTENS hoppeborg for alle børn

10.00 - 20.00 Hos MATAS kan du lægge en flot Rimmellak på
hænder eller fødder. (Børn iflg. med voksne)

10.00 - 14.00 For hvert køb på kr. 200,- hos CONNI, får man et lod og
er med i konkurrencen om brugskunst fra CREATIVDEKO
by Mia Nicolaisen. Der vil også være mulighed for
at give bud på malerier fra Mia Nicolaisen.

10.00 - 20.00 Hos DIN HØRESPECIALIST på torvet, kan du bestille gratis
høretest og få et gavekort til en fjernbetjening. Værdi kr. 1.250,Kom også forbi og gæt hvor mange batterier der er i glasset.

10.00 - 13.30 Prøv lykken som guldgraver hos ANDELSKASSEN
10.00 - 14.00 Mika sælger slush ice og popcorn hos SALON SANNE

10.00 - 14.00 Kom ind og se de gode tilbud hos SÖNNICHSEN URE OG SMYKKER

10.00 - 20.00 Kom ind og se de gode tilbud hos
SÖNNICHSEN URE OG SMYKKER

10.00 - 14.00 Hos MATAS kan du lægge en flot Rimmellak på
hænder eller fødder. (Børn iflg. med voksne)

10.30 - 22.00 Køb spansk Paella ved ølvognen på torvet

10.00 - 13.00 RØDE KORS har garagesalg på lageret med
indgang fra centerparkeringen

11.00 - 17.00 Få et dejligt kølende fodbad til varme sommerfødder
hos MATAS. Betal kr. 20,- og få en pimpsten med.
11.00 - 19.00 EUROSPAR serverer spændende retter
foran forretningen på Nygade.
11.00 - 20.00 Lagersalg hos SALON SANNE
11.00 - 20.00 Gråsten Roklub serverer grillpølser, øl og vand ved FRI BIKESHOP
11.00 - 20.00 Mika sælger slush ice og popcorn hos SALON SANNE

10.00 - 11.00 RØDE KORS holder auktion over designsmykker og
udvalgte mærkevarer på gaden og i butikken.
10.00 - 14.00 Lagersalg hos SALON SANNE
10.00 - 13.00 Vælt kegler hos INTERSPORT. Håndboldklubben EGENE arrangerer
en keglekonkurrence, hvor du kan vinde en flot præmie. 2 rækker
- over/under 14 år. De 3 bedste fra fredag, dyster også kl. 13.00

11.43

Den Kongelige Livgarde trækker op og marcherer
til Gråsten Slot, hvor der er vagtskifte

10.00 - 14.00 Hos DIN HØRESPECIALIST på torvet, kan du bestille gratis
høretest og få et gavekort til en fjernbetjening. Værdi kr. 1.250,Kom også forbi og gæt hvor mange batterier der er i glasset.

12.00

HUGO & KARIN spiller på torvet

10.30 - 14.00 Køb spansk Paella ved ølvognen på torvet

13.00 - 16.00 Sjove konkurrencer og gratis popcorn til børnene hos SYDBANK

11.00

HAPPY SINGERS spiller på torvet

14.00

HENRIETTE SONNE spiller på torvet

11.00 - 14.00 Gråsten Roklub serverer Grillpølser, øl og vand foran FRI BIKESHOP.

16.00

GREYSTONE spiller på torvet

11.00 - 14.00 EUROSPAR serverer spændende retter foran forretningen på Nygade.

16.00 - 19.00 Vælt kegler hos INTERSPORT. Håndboldklubben EGENE
arrangerer en keglekonkurrence, hvor du kan vinde
en flot præmie. 2 rækker - over/under 14 år

11.43

Den Kongelige Livgarde trækker op og marcherer
til Gråsten Slot, hvor der er vagtskifte

13.00

Musik på torvet.

16.00

Ulle og Band spiller ved FRI BIKESHOP

14.00

18.00

O´DRISCOLL & FRIENDS spiller på torvet

Nigel Ray Beck spiller musik
på terrassen ved CAFÉODORA

18.00

LØB EN SMUK TUR MED GIG LØB OG MOTION GIG løb og motion
arrangerer et socialløb på hhv. ca. 6 og 12 km. Der er ingen
tidstagning, men fartholdere, så alle kan være med.
Der vil være vand og lidt forplejning til
alle efter løbet og mulighed for at vinde
flotte præmier fra byens butikker.

14.00

Butikkerne lukker

14.30

LIONS CLUB BROAGER-GRÅSTEN
afholder andeløb i Gråsten Havn.
- Tak for i år og på gensyn til
Torvedage i 2015

20.00 - 23.00 OH YEAH spiller i teltet på torvet.
20.00

Butikkerne lukker.

HENRIETTE SONNE
spiller på torvet

9

HUSK VI HAR ÅBENT FREDAG TIL KL. 20 SAMT LØRDAG TIL KL. 14

TORVEDAGE TILBUD
20%

Vi giver
på ikke nedsatte varer
onsdag torsdag fredag lørdag

LÆRREDSBUKSER
Normalpris
800,-

SPAR
56%

NU

350,-

Kort eller langt ærme
Normalpris 600,-

NU

300,-

LANGE ÆRMER
Normalpris
500,- 400,-

SPAR
80%

NU

100,-

SPAR
67%

NU

200,-

SPAR
58%

NU

500,-

STRIK/SKJORTER
Rester
Normalpris
400,-

SPAR
75%

NU

500,-

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
Mandag
- torsdag
.......... 9.30 - 17.30
Onsdag
.......................09.30-17.30
Fredag
...........................
9.30 - 18.00
Torsdag ......................09.30-17.30
Lørdag
...........................
9.00 - 16.00
Fredag ........................09.30-20.00
Søndag
........................
10.00
- 15.00
Lørdag ........................09.00-14.00

Normalpris
500,-

SPAR
50%

NU

SPAR
50%

NU

200,-

SKJORTER

Normalpris
1200,-

100,-

SPAR
66%

NU

200,-

NU

100,-

Normalpris
350,-

SPAR
70%

BLAZERE/JAKKER

250,-

Gråsten

Kort eller lang ærme
Normalpris op til 500,-

CHINOS

SWEAT SHIRT

VINDJAKKER
Normalpris
1500,-

NU

Normalpris
400,-

VINDJAKKER

SKJORTER
SPAR
50%

SPAR
50%

75%

POLO T-SHIRT

SKJORTER/STRIK
Normalpris
400,-

SPAR OP TIL

Rester
Normalpris
op til 1.500,-

SPAR
66%

NU

500,-

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

Torvedage 2014
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FREDAG DEN 1. AUGUST
OG LØRDAG DEN 2. AUGUST

I Gråsten

Vi stiller sulten
og slukker tørsten
begge Torvedage

FREDAG DEN 1. AUGUST
Kl. 9.30  23.00 Gråsten Boldklub og Tinsoldaten
sælger øl, vin og vand på torvet
Kl. 10.30  22.00 Der sælges spansk paella
ved ølvognen
Kl. 20.00  23.00 OH YEAH spiller musik i teltet

Snakken gik, og de deltagende hyggede sig i godt selskab.
LØRDAG DEN 2. AUGUST
Kl. 9.30  16.00 Gråsten Boldklub og Tinsoldaten
sælger øl, vin og vand på torvet
Kl. 10.30  14.00 Der sælges spansk paella
ved ølvognen

Foto Jimmy Christensen

Seniormatiné i det store telt
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

I det store telt på
ringridderpladsen i
Gråsten blev der afholdt
seniormatiné for byens
og egnens seniorer.

Trælast

Omkring 200 pensionister
deltog i den traditionsrige
seniormatiné. For 30 kr.
blev der serveret kaffe og te,
2 slags lækre lagkager, bol
ler og en øl eller en vand.
Under selskabet var der

Byggemarked

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

lagt op til dans, og musik
ken blev leveret af Broager
Tyroler Orkester, der var
iklædt traditionelle østrig
ske tyrolerdrager, som var
med til at skabe den helt
rigtige stemning.

1300,UDSTILLINGMODEL
BASIC
Bord / bænksæt
Tryk. træ / med galv stel

SOMMERTILBUD

1900,-

LEGETÅRN

Model 16741-1

1 STK

BORD / BÆNKESÆT
UDSTILLINGSMODELLER TIL SOMMERPRIS

Inkl. Gyngesæde
LEGEHUS

I løbet af arrangementet
blev der trukket lod blandt
adgangsbilletternes numre,
og de heldige kunne gå
hjem med flotte præmier. 

1700,-

UDSTILLINGMODEL

1 STK

2 STK LAGER

NOSTALGI
Sort lakeret bord
/ bænksæt

2400,1 STK LAGER

2000,UDSTILLINGMODEL
PLANKE
Bord / bænksæt tryk
Træ / med galv stel

1 STK

Tilbudene gælder fra 29. juli og så længe lager haves
Annoncerede varer sættes ikke til side. Der er tale om udstillingmodeller

EINHELL
REDSKABSRUM
MODEL TERZIA

1000,1 STK LAGER
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M
U
Æ
L
I
B
U
J
S
R
Å
PERS 40

t
a
b
a
r
40%
Jubirabat

-40%

Jubirabat

Tenson regnsæt
Biscaya
Dame- og herremodel
Flere farver
Normalpris 1.299,95

-40%
NU KUN

Energetics fitnes sko
Catena
Normalpris 499,95

299

NU KUN

779

Häglöfs rygsæk
Tight eller Tight Pro
Flere størrelser

Jubirabat

-40%

95

-40%

NU KUN

VM fodbold
Replica
Normalpris
99,95

59

N
O
I
T
P
E
C
E
R
Lørdag den 2. august kl. 12-15
Intersport i Gråsten

I anledning af mit 40 års jubilæum, vil det glæde mig at se
kunder, forretningsforbindelser,venner, familie
og bekendte til nogle hyggelige timer.
Hvor vi vil være vært for lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen
Per Sørensen

Perlegade 27 · 6400 Sønderborg · Tel. 7442 4110
Nygade 14 · 6300 Gråsten · Tel. 7465 2121

95

Tilbuddene gæld
er
kun fredag d. 1.
og og
lørdag d. 2. augu
st.
Se også alle de an
dr
gode tilbud i både e
Gråsten og Sønd
erborg.

Jubirabat

Rohleder Sport

Jubirabat

95

Adidas Condivo pants
Rød/hvid, koboltblå/hvid,
grøn/hvid, grå/hvid
Normalpris 399,95

NU KUN

Jubirabat
Hummel spillesæt
Short og t-shirt
Normalpris 500,Tilbud 299,95

NU KUN

149

95

-40%

239

95
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FREDAG DEN 1. AUGUST
OG LØRDAG DEN 2. AUGUST

25 år bag tomboladisken
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Ved den 107. ringrid
derfest i Gråsten
kunne 3 par fejre
deres 25 års jubilæum
som medlemmer at
Tombolakomitéen og
dermed deres trofaste
plads bag tomboladi
sken i gennem 25 år.
6 af de i alt 12 medlemmer
i Tombolakomitéen kunne
i år fejre deres 25 års jubi
læum for medlemskabet og
deres tro tjeneste bag disken
i Ringridderforeningens
tombola til den årlige ring
ridning i Gråsten.
Mona og Iver Clausen,
Birgitte og Peter Schøning
og Jytte og Christian Jensen
har igennem 25 år passet
Ringridderforeningens

Tombola i løbet af den
weekend, det tager at
afholde den store ringrid
derfest, og de har i løbet
af årene nydt godt af det
venskab, det har givet dem
at holde traditionen i hævd
år efter år.
De største glæder
Hvert år glæder de sig alle
til en ny ringridderfest i
tombolateltet på ringrid
derpladsen, og selvom
arbejdet er frivilligt, føler
de alle 6, at de får meget
igen i løbet af weekenden.
De har trofaste kunder,
som hvert år kommer og
køber lodder, og som man
efterhånden lærer at kende.
Det betyder meget for det
frivillige arbejde, og det
er netop de kunder, som
sikrer, at tombolaen lever

op til sit formål. Hvert år
går overskuddet fra Gråsten
Ringridderforenings
tombola nemlig til et godt
formål, der støtter ung
dommen i Gråsten.
- Noget af det allerbedste
ved at være med er, at
kunne støtte ungdommen i
Gråsten, forklarer de 6 jubi
larer, og henviser til en net
sum, som de hvert år har
glæden af, at kunne dele ud
til de foreninger, der har
ansøgt om støtten.

Derudover peger de
alle på det fællesskab
og det venskab, de har
opnået med hinanden og
de øvrige medlemmer af
Tombolakomitéen.
Selvom det er hårdt

I Gråsten

arbejde at være medlem
af en komité, der bl.a.
indebærer at skulle ind
købe præmier, sætte telt op,
holde regnskab og passe
tombolaen gennem hele
weekenden, er der også
mange glæder ved jobbet,
og sammen hygger de sig

og underholder hinanden
gennem weekenden.
Medlemsskabet i
Tombolakomitéen blev
for de 6 jubilarer således
starten på et fantastisk ven
skab, og en aktivitet, der
kan vare mange år endnu. 

Fra venstre ses Mona
Clausen, Iver Clausen,
Birgitte Schøning,
Peter Schøning, Jytte
Jensen og Christian
Jensen i Tombolateltet.

Foto Jimmy Christensen

HØR OG SMAG AFTEN
Tirsdag d. 19. august kl. 19.00

Har du problemer med at høre i større selskaber?
I samarbejde med Wohlenberg Vinhandel og Unitron
inviterer AudioNova til præsentation af høreapparater
samt vinsmagning.
Nu har du muligheden for at få en introduktion til de populære høreapparater fra
Unitron, der kan hjælpe dig til en bedre hørelse. Samtidigt kan du finde inspiration
til vin til din næste fest, da Wohlenberg præsenterer udvalgte vine.
I forbindelse med arrangementet vil der være mulighed for at få testet hørelsen.
Der er 30 pladser efter først til mølle princippet. Deltagelse er gratis og tilmelding
er nødvendig. Billetter afhentes i hørecenteret på Bomhusvej
Brown /Grey: Pantone 405 c

Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 65 00 47

Pantone CMYK version
Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70

TILMELDING
74 65 00 47
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UDSALG UDSALG UDSALG
STARTER TORSDAG DEN 31. JULI KL. 09.30
Butikken er fyldt med cykler med gode udsalgspriser

STREETBIKE

Kildemoes Logic Sport

Før 4999,SPAR 600,-

NU

Kildemoes Street 7g
NU

4399,-

MBK Octane Plus 7g
Før 5499,SPAR 800,-

NU

4699,-

Før 4299,SPAR 500,-

NU

Nishikli Race comp. 27g
Før 5499,SPAR 800,-

EL CYKLER

4899,-

Før 13299,SPAR 2300,.

10999,-

Før 17999,SPAR 1500,-

NU

NU

5199,-

Scott Speedster 20

6999,-

Trek Lexa

Før 5299,SPAR 800,-

Før 6999,SPAR 800,-

NU

NU

4499,-

Før 5599,SPAR 800,-

NU

4799,-

Før 5299
SPAR 800,-

NU

4499,-

NU

Specielt designet
til damer

MOUNTAINBIKE
Før 5499,SPAR 700,-

NU

TURIST
MODELLER

4799,-

Før 5299,SPAR 800,-

NU

4499,-

Kildemoes City retro 7g
Før 5499,SPAR 700,-

NU

Scott Scale 29”

4799,-

Før 8999,SPAR 1000,-

NU

5499,4499,-

7999,-

00,-,KØBKØB
NU NU

Trek 4900
Før 7199,SPAR 500,-

Centurion Ultimate 7g
NU

16499,-

Scott Aspect 730 27”

6199,-

MBK Airborn 7g

Før 5499,SPAR 1000,-

Batavus Socorro Easy

Kildemoes Gracefull 7g

Kildemoes Urban Chic
7g

NU

motion

3999,-

Batavus Stratos

Før 5999,SPAR 500,-

* Koster cyklen fx 4.499 kr.
betaler du 225 kr. i 20 måneder.
Debitor renten er fast 0,00%.
ÅOP er 0,0%. De samlede omkostninger er 0 kr. Det samlede
kredit -beløb og det der skal betales tilbage, bliver dermed på
4.499 kr. altså samme pris som
kontant. Finansieringen
udbydes i samarbejde
med Nordea Finans.

Før 4599,SPAR 600,-

Før 7999,SPAR 1000,-

Trek Zektor one 7g

I UDBETALING,

MBK Classic shop 7g

Før 5999,SPAR 800

TOUR CYKLER

RENTER OG GEBYRER*

4699,-

4499,-

NU

Centurion Challenger 7g

0,-

Før 5599,SPAR 1000,-

RACER

Trek st720 7g
m/ dynamonav

KØB NU

Batavus Brighton 7g
NU

Før 5699,SPAR 1000,-

NU

3799,-

5699,-

Centurion Genesis 7g
NU

Raleigh Sprite 7g
NU

Før 6299,SPAR 600,-

NU

Everton Retro 7g

Trek Mynx WSD I UDBETALING,
I UDBETALING,
Før 11999,-

Før 3999,SPAR 600,-

NU

6699,-

SPAR 1000,-

3399,-

NU

*
RENTER
RENTER
OG GEBYRER
OG GEBYRE

10999,-

Kig ind! Vi har mange flere cykler med gode udsalgspriser
Forbehold for mellemsalg.

livsstil
motion
oplevelser
livsstil oplevelser
velværevelvære

ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten
telefon 7465 1031 · www.fribikeshop.dk
* Koster cyklen fx 4.499 kr. betaler
* Koster cyklen
du 225
fx 4.499
kr. i 20
kr. betaler
måneder.
du 225
Debitor
kr. i 20
renten
måneder.
er fast
Debitor
0,00
renten
%. er
ÅOP
faster
0,00%.
0,0 %.
ÅOP
Deersamlede
0,0%. Deomkostninger
samlede omkostninger
er 0 kr.
er Det
0 kr. samlede
Det samlede
kredit
kredit
-beløb og det der skal betales
beløb
tilbage,
og detbliver
der skal
dermed
betales på
tilbage,
4.499
bliver
kr.dermed
altså samme
på 4.499pris
kr. altså
somsamme
kontant.
pris Finansieringen
som kontant. Finansieringen
udbydes udbydes
i samarbejde
i samarbejde
med Nordea
med Nordea
Finans.
Finans.
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FREDAG DEN 1. AUGUST
OG LØRDAG DEN 2. AUGUST

I Gråsten

Torvedage
i Gråsten
Udfyld en kupon
i butikken og
vind et smukt
Gråstenæble i sølv
Se vores mange gode tilbud i butikken

SPAR 50%

Når Den Kongelige Livgarde passerer Den Gamle Kro står Doris Pørksen Schmidt, personale og gæster i døren for at hilse på
soldaterne.
Foto Søren Gülck

på udvalgte varer

Kromutter hilser på Livgarden

Sönnichsen
Ure & Smykker

Af Søren Gülck

Hver dag kl. 11.50 står
indehaveren af Den Gamle
Kro Doris Pørksen Schmidt

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

i døren for at hilse på Den
Kongelige Livgarde, når de
går gennem Gråsten.
Den lille daglige se
ance har Doris Pørksen

Schmidt gjort til en
tradition, når Regentparret
bor på Gråsten Slot. I
kroen har hun indrettet en
Garderstue, som rummer

malerier, mindetavler og
bjørneskindshue med for
bindelse til Den Kongelige
Livgarde. 

Hår · Mode · Hudpleje

Torvedage i Gråsten
Slush ice

Mika laver

TORVEDAGE I GRÅSTEN
Vi gi’r et dejligt kølende
fodbad til trætte
Torvedagsfødder

SPAR

Popcorn

25%
PÅ MATAS
FODPLEJEPRODUKTER

kr.

20,kr.

20,-

LÆG EN FLOT
RIMMEL
NEGLELAK

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

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

Køb 3
betal
for 2

15

Popcorn, guldfeber og
billetter til Legoland
Kig forbi Andelskassens stand i gågaden fra kl. 10 – 13.30
lørdag den 2. august til Torvedage i Gråsten.
Her kan du:
• Prøve lykken som guldgraver:
Grav efter mønter i sandet og se, hvor mange du kan finde
• Få gratis popcorn:
Vi har sat en popcorn-maskine op og deler ud af lækre, lune popcorn
• Vinde billetter til Legoland:
Vi sætter billetter på højkant til to voksne og to børn
Vi glæder os til at se dig til en sjov dag for hele familien!

www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Torvedage 2014
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FREDAG DEN 1. AUGUST
OG LØRDAG DEN 2. AUGUST

I Gråsten

Slottet emmede af
kongelig familieidyl
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Torsdag den 24. juli
fandt den årlige som
merfotografering af Den
Kongelige Familie sted
ved slottet i Gråsten.
I år foregik fotograferingen
på broen over den lille å
ved Dronningens Tehus
med den smukke have i
baggrunden.
Der var i år i alt 19 med
lemmer af Den Kongelige
Familie samlet til den
årlige sommerfotografering
på Gråsten Slot. Foruden
Regentparret, deltog også
Kronprinsparret og deres
fire børn Prins Christian,
Prinsesse Isabella, Prins
Vincent og Prinsesse

Josephine, Prins Joachim
og Prinsesse Marie og
deres to børn Prins Henrik
og Prinsesse Athena og
de to ældre prinser Prins
Nikolai og Prins Felix, samt
Prinsesse Benedikte og dat
teren Prinsesse Alexandra
med sin mand Greve
Jefferson og deres to børn
Grev Richard og Komtesse
Ingrid.
Hele den konge
lige familie blev anført af
Prinsgemalen, der venligt
hilste presseopbuddet
velkommen og fortalte, at
placeringen for fotografe
ringen var ganske specielt
udvalgt. Hvert år foregår
fotograferingen nemlig et
nyt sted i haven.
Allerede før hele Den

Den Kongelige Familie
slappede af i slotshaven.

Foto Søren Gülck
Kongelige Familie havde
taget opstilling på broen,
kæmpede fotograferne for
at fange de bedste motiver
af de kongelige, som kom
gående fra slottet mod deres
destination, medens de
royale hunde vimsede om
kring dem, og Dronningen,
Prinsgemalen og Prinsesse
Marie med lille Prinsesse
Athena på skødet kom
kørende i golfvogn. Hele
scenariet emmede af lut
ter familieidyl, og det var
tydeligt, at børnene, store
som små, hyggede sig og
havde stor glæde af hinan
dens selskab. Rammerne

omkring familiefotoet var
smukke og solen skinnede
fra en skyfri himmel, men
rekvisitterne til fotogra
fiet voldte imidlertid lidt
startproblemer for de
mindste. De små prinser
og prinsesser havde nemlig
overordentlig svært ved at
se over broens gelænder,

så mor og far måtte derfor
løfte dem op, så de kunne
støtte på broens hvide
gelænder. Således blev de
yngste medlemmer af Den
Kongelige Familie placeret
forrest, medens de voksne
stillede sig bagerst. Fætre
og kusiner snakkede løs, og
lod sig ikke påvirke meget

af de mange fotografer,
der skød løs på kamera
erne, samt de fremmødte
journalister, der forsøgte
at tiltrække de kongeliges
opmærksomhed. Alt i alt
var børnene meget rolige og
yderst velopdragne, og de
forstod at håndtere pressen
på en imponerende måde. 

TORVEDAGSTILBUD TORVEDAGE
Rester i

Op til str. 52
kr.

jeans
Udvalgte

Tørklæder og bælter
kr.

75,-

100,-

Gadestativer med
masser af gode tilbud
spar op til

÷70%

I GRÅSTEN

Grillerier foran
butikken på Torvet

Torvetilbud
Torvedagstilbud
i hele butikken
Fredag den 1. august
Lørdag den 2. august
Vær med i vores
konkurrence

÷50%
÷60%

Ved hvert køb for kr. 200,- får man et lod
og er med i lodtrækningen om brugskunst
fra Creativedeco by Mia Nicolaisen

På gensyn

Modetøj fra str. 34-58

ÅBNINGSTIDER
Mandag lukket
Tirsdag - fredag 10 - 17.30
Lørdag 10 - 13

Ringgade 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 90 00

Smagsprøver af nye og
velkendte specialiteter

Torvedage 2014
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FREDAG DEN 1. AUGUST
OG LØRDAG DEN 2. AUGUST

Loppemarked trækker
folk til Gråsten
Af Søren Gülck

For 4. gang i år stod
Mona Thomsen som
tovholder for loppemar
ked på Torvet i Gråsten.

Naturligvis er al begyn
delse svært, men jeg er
glad for, at loppemarkedet

trækker flere og flere folk
til slotsbyen, siger Mona
Thomsen, som samtidig er

tilfreds med, at folk synes
det er hyggeligt.
- Jeg har fra mange sider
fået roser for initiativet. Det
luner og giver mig lyst til at
arbejde videre, siger Mona
Thomsen.

I Gråsten

Om loppemarkedet næste
år bliver en fast begivenhed
hver anden lørdag hen over
sommeren er uafklaret.
Jeg kunne godt tænke
mig at nogle friske kræfter
kunne give en hånd med,

så vi kan fastholde lop
pemarkedet. Hvis det bliver
en tradition, kan vi trække
folk til fra Sønderborg og
Aabenraa, og det ville være
godt for byen, siger Mona
Thomsen. 

Loppemarkedet har hver
gang haft et stigende antal
besøgende.

Loppemarkedet på Torvet
var godt besøgt af lokale og
turister.

Foto Søren Gülck

Aldrig har så mange
heste drukket så lidt
Kom og se den nye
anmelderroste Mazda 3
på pladsen hos Statoil

TORVEDAGE
PÅ STATOIL
SMAGSPRØVER
OG GODE
TILBUD

TELT

STOLLIG
Tomater og
agurker

MAZDA3 fra:

199.990,NU SKAL
OM
NYOG,
MAZDA3.
OP TILLAVES
25,6 KM/L.
150 HK. LANGT.SJOVERE.
Den nye Mazda3 er banebrydende på mange måder. Den byder
på en enestående køreoplevelse og SKYACTIV-teknologierne tager
dig længere på literen uden at gå på kompromis med køreglæden.
Bag det prisbelønnede KODO-design finder du klassens mest avancerede
sikkerhedssystemer og et væld af nye opkoblingsmuligheder fra førerpladsen.
Lyder det lidt for godt? Kig forbi til en prøvetur og bedøm selv.
MAZDA.DK

SOFT ICE
FRANSKE
HOTDOGS

MUSIK

DEMONSTRATION
Bilvask med
kun 3L vand
KOM OG SE

ØLVOGN

KONNERUP
Lakrids &
Chokolade

BLOMSTER
TILBUD

Frit valg

RØLLUMGAARD
KYLLINGER

15,-

KROGHS
GRØNT

RYESMINDE
Most / Saft

MAZDA
kommer på
besøg

SOMMERBUFFET
OG UNDERHOLDNING V/ ULRIK
FREDAG DEN 1. AUGUST KL. 18.00

Bilen er vist med ekstraudstyr. Den nævnte pris er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.680,- Brændstoføkonomi ved blandet
.
kørsel 25,6 – 17,2 km/l. CO 2 –emission 104-135 g/km. Energiklasse

autoCentrum
A/S
autoCentrum
A/S

Begrænset antal pladser. –Køb billetten nu i butikken!

KR.

125,-

aut. mazda forhandler

aut. mazda forhandler

EllegårdvejEllegårdvej
2
Ellegårdvej
2 -- 6400
6400 Sønderborg
Sønderborg
2
Ellegårdvej
2 -- 6400
6400 Sønderborg
Sønderborg
Tlf.
74
45 80
80
0045
Tlf. 00
74
45 80
80 00
00
Tlf. 74 45
Tlf.
74

Statoil Gråsten

Åbent hver dag fra kl. 7.00-21.00

Torvedage 2014
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FREDAG DEN 1. AUGUST
OG LØRDAG DEN 2. AUGUST

I Gråsten

Go’ morgen i teltet
Fredag morgen kl. 9.10
efter bommen er lukket
afholdes der en kort morgenandagt i teltet
på Torvet, hvor alle er velkommen.
Andagten fortages af sognepræst Niels Refskou
og ved klaveret sidder Rut Boyschau.
Adsbøl & Gråsten Menighedsråd

TORVEDAGE I RØDE KORS
NYGADE 16, GRÅSTEN
Den 1. og 2. august

LAGERSALG
- indgang fra Centerparkeringen
- fredag kl. 10.00 -17.00 og lørdag kl. 10.00 - 13.00.

AUKTION OVER
DESIGNSMYKKER
OG BRUGSKUNST
- på gaden/i butikken lørdag kl. 11.00 - 12.00.
- Kom og se udvalget fra kl. 10.00.

Torvedagskonkurrence
1. Hvad hedder den nye præst i
Nordschleswigsche Gemeinde/Pfarrbezirk
Gravenstein?
 Kristel Thomsen  Cornelia Simon
 Simone Cornelsen
2. Hvor mange børn går på Förde-Schule fra
august 2014?
 98

 154

 183

3. Hvad betyder DRG?
 Deutsche Rentner-Gang
 Die rüstigen Gravensteiner
 Deutscher Ruderverein Gravenstein
Navn:
_________________________________________
Adresse:
_________________________________________
Vi sætter tre flotte præmier på højkant:
1. Familiebillet til ”SumSum” i Flensborg
2. Gavekurv med specialiteter
3. 2 flasker vin
Sæt dine kryds og aflever kuponen på vores stand
ved Gråsten Torvedage, lørdag den 2. august
mellem kl. 10.00 og 13.00. Lodtrækningen finder
sted kl. 13.00.
Det tyske mindretals foreninger

Der var kø ved bordet, hvor publikum blev budt på Gråsten æblekage, vin og saftevand.

Foto Jimmy Christensen

Forfriskninger på Torvet var
en stor succes
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Igen i år bød Gråsten
Handelsstandsforening
på Gråstener æblekage,
saftevand og vin til de
mange fremmødte,
der var med til at byde
Regentparret velkom
men til Gråsten.
At dømme ud fra den
lange kø til kagebordet
på Torvet, var Gråsten
Handelsstandsforenings

uddeling af den berømte
og særdeles lækre æblekage
bagt på Gråstenæbler af
bageren i Nybøl atter i år
en stor succes. De mange
fremmødte kunne til deres
kage nyde et glas vin eller
saftevand og det faldt i god
jord hos de mange men
nesker, der tilbragte den
varme formiddag under
bagende sol.
Gråsten Garden spillede
På Torvet herskede der en

nærmest euforisk stemning
af sommer, sol, hygge og
godt selskab. Meget pas
sende, spillede Gråstener
Garden i baggrunden
sangen ’’Det er sommer,
det er sol og det er søndag’’
fra Far til Fire-filmene, og
selvom det dog ikke var
søndag, men blot lørdag,
kunne man ikke vælge en
sang, der passede bedre
til scenariet, der emmede
af dansk sommer, når det
er allerbedst. Medens

140 fik rundvisning
Af Flemming Hansen

Årstallene fløj gennem
kirkerummet, og alle
de mange tilhørere
fornemmede historiens
vingesus, da Frede Ihle
for 4. og sidste gang
i år viste rund i og
fortalte om Rinkenæs
gamle Kirke.

Lige siden indvielsen 10.
august 1158 har kirken
stået der, og har måttet så
grueligt meget igennem.
Kirken har oplevet adskil
lige krige, og slemt var det,
da soldaterne plyndrede
kirkens blytag for at lave
kugler, og vinduernes jern
gitre for at lave hestesko.
Kirkesølvet havde præsten

klogeligt gravet ned et
hemmeligt sted.
Helt galt gik det så, da
kirken brændte helt ned, og
flere mure væltede.
Det tog næsten 100 år før
den var genopbygget, dels
i de gamle kampesten på
nordsiden og østgavlen, dels
i munkesten. Men også den
nyere historie kan læses i
kirken og på kirkegården,

borgmesteren hilste på bor
gerne, sad de ældre i skyg
gen og nød deres kage, og
børn legede med hinanden
og hvinede højt.
Personalet fra Eurospar og
de frivillige fra Røde Kors
hjalp med til, at alle frem
mødte fik både kage og vin
eller saftevand, og hver især
hjalp de således med til, at
alle fik en rigtig god royal
sommeroplevelse. 

hvor mindesmærkerne for
både 1864, 1914-18 taler
deres tydelige sprog.
De fire rundvisninger i
juli måned samlede i alt
140 mennesker, hvilket
bekræfter, at der fortsat er
stor interesse sognets gamle
klenodie på bakken på Gl.
Kirkevej i Rinkenæs.
Rundvisningerne var
arrangeret af Rinkenæs
Menighedsråd i samarbejde
med Gråsten Avis. 
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Undtagen 32”

Ved samtidig oprettelse af BOXER MINI abonnement

Tom Petersen og Poul Danior ved Den lille pige med svovlstikkerne.

Nyt liv til ’Den lille pige
med svovlstikkerne’
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Skulpturen ’’Den lille
pige med svovlstikker
ne’’, der står placeret
i svinget på Slotsgade
i Gråsten, har fået helt
nyt liv, efter to bænke
er blevet placeret foran.
De to bænke, der fredag
den 18. juli stod færdige
foran skulpturen ’’Den lille
pige med svovlstikkerne’’ i
Gråsten, har et ganske sær
ligt formål, udover blot at
være hvilested for beskuere.
Som mange gråstenere nok
har lagt mærke til, skete
der i foråret nemlig det
uheldige, at en billist bak
kede ind i skulpturen, og
ødelagde dele af den mur,
der omgiver den lille pige.
Muremester Tom Petersen
fra det lokale murefirma
APOS meldte sig allerede
på dagen for uheldet som
frivillig til at genopbygge
den ødelagte mur, men i
Sønderborg Kommunes
kulturudvalg spekulerede
man i, om der skulle opsæt
tes en afskærmning for at
forhindre lignende uheld i
fremtiden.
Således fik Poul Danior
fra Sønderborg Kommunes
Center for Kultur tildelt

opgaven som projektleder,
og i samråd med kunstne
ren Vibeke Fonnesberg blev
det besluttet, at i stedet for
at skæmme skulpturen med
diverse afskærmende mure
eller søjler, skulle der mures
to bænke foran skulpturen
i samme materiale som den
allerede eksisterende mur
bag skulpturen. Stenene til
både bænkene og repara
tionen af den ødelagte mur
blev doneret af Vesterled
Teglværk, der producerede
stenen specielt til projektet.
Selve ideen bag bænkene
stammer fra kunstneren
Vibeke Fonnesberg, der
havde en klar vision om, at
bænkene kun kunne gavne
den lille skulptur. Bænkene
er meget bevidst placeret
tæt på ’’Den lille pige med

svovlstikkerne’’, med det
formål, at beskuere bedre
kan fornemme skulpturens
nærhed og dermed skabe
en relation til den. Som
Vibeke Fonnesberg selv
tidligere har beskrevet det,
er der nu mulighed for, ’’at
man kan tale til den lille
pige, og hun kan fortælle
om sin dag’’.
Således gik det til, at den
22 år gamle skulptur i
svinget på Slotsgade atter
fik nyt liv, og teamet bag
projektet beskriver det som
værende nærmest ’’held i
uheld’’ at en uheldig billists
uopmærksomhed resulte
rede i en vellykket kombi
nation af trafikafskærm
ning og bænke til hvile og
eftertænksomhed. 

på ovenstående modeller + Plus GRATIS cammodul
Tilbuddet gælder fra den 1.8. - 8.8. 2014

SPAR
399
KR.
HØR
MERE
I BUTIKKEN
PÅ DIN BOXER
TV-PAKKE*.

Disse kanaler kan du altid se med Boxer-udstyr:

DR1 | DR2 | DR3
DR RAMASJANG | DRK | DR ULTRA
* Kræver HD-udstyr (DVB-T2)

HØR MERE I BUTIKKEN

229

Kan også ses i HD, kræver dog HD-udstyr

BOXER MINI

SPAR
399 K
R

KR./
MD.

.

Danmarks
første
BOXER MINI
Samlet mindstepris
all-inclusive
i 6 mdr.: 1.393,50 kr. tv-pakker
+ oprettelse 0 kr. og adm. betalingsgebyr 2 x 9,75 kr.
Disse kanaler kan du altid se med Boxer-udstyr:

DR1 | DR2 | DR3
DR RAMASJANG | DRK | DR ULTRA
I alle Canal Digital’s tv-pakker får du:
* Kræver HD-udstyr (DVB-T2)

229
229

Disse
kanaler
kan
du altid
se med
Boxer-udstyr:
Kan også
ses
i HD,
kræver
dog
HD-udstyr
HDTV-box
Parabol

DR1 | DR2 | DR3
Standard
installation
Ingen k
kortafgift
ortafgift
| DRK | DR ULTRA
DR RAMASJANG
* Kræver HD-udstyr
Tv-abonnement
Tv-abonnement
til(DVB-T2)
4 rum

HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakker
er

KR./
MD.

Kan også ses i HD, kræver dog HD-udstyr

FAKTA
Skulpturen er udført i 1992 af billedhuggeren Jytte
Thomson og givet til Gråsten som en gave fra bl.a.
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond. Statuen blev
afsløret 27. november 1992 af Eric Holm, skuespiller og
operasanger og i dagens anledning udklædt som H.C.
Andersen.
Gråsten Turistforening tog TV
i sinSOM
tid initiativ
til projektet
DU VIL
HA’ DET
gennemførelse.
Kunstneren er i mellemtiden død, men Kunststyrelsen
har godkendt bænkene og deres placering, ligesom
Veje og Trafik i Sønderborg har givet de nødvendige
TV SOM DU VIL HA’ DET
tilladelser.

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

+ oprettelse 0 kr. og adm. betalingsgebyr 2 x 9,75 kr.

KR./
MD.
Samlet mindstepris

0 kr. og adm. betalingsgebyr 2 x 9,75 kr.
i +6oprettelse
mdr.:
1.393,50 kr.*
*
72 kanaler

28 kanaler

399,,-

299,-

Samlet mindstepris
Min. pris 1. år
4.788,i 6 mdr.:
1.393,50
TV SOM
DU VIL
HA’ DET kr.
pr. md.

pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

*F
Forudsætter
orudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakk
tv-pakke
e fr
fra
a Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-bo
HDTV-box
x samt par
parabol
abol uden beregning,

TV SOM DU VIL HA’ DET

BROAGER
SKOLEGADE 2

& GRASTEN RADIO

TLF.: 74 65 24 26

6300 GRÅSTEN

MOBIL: 40 27 26 39

T

Din lokale håndværker
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Quorps Busser

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

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

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

Quorp Busser

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE

• Lavere energiforbrug
lavere varmeregning
• Sundere bolig og
bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

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

Hvis din bil
kunne vælge

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.
Et godt sted at spare

Reparation og service
af alle bilmærker

BØRGE NØRGAARD APS

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 35 55 29

Bygningskonstruktør
Egernsund
Malerforretning

E-mail: mail@bnisolering.dk

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning

v/Verner Bentzen
Murermester
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Bygningskonstruktør
og
aut.
Telefon
74
44 09 kloakmester
36 - Biltelefon 3074 6946

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

ApS

Murermester
og aut. kloakmester

Dit værksted og servicebutik på vejen

GAS SERVICE – 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

Industrivej 15, 6310 Broager
Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2
Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
Nybygning
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
Belægning
•
Reparationer
og aut. kloakmester
Belægning
• Reparationer
Vi gennemfører opgaverne

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

E’ Handymand fra Ketting

www.el-teknik.dk

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182
Annonce.indd 1
e-mail: macjoy@bbsyd.dk

✔ El-installation
✔ Belysning
✔ Industriservice
✔ EDB-installation
✔ Sikringsanlæg

28-01-2010 08

Annonce.indd 1

Gråsten Foto
Bryllup og portræt
fotografering

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

28-01

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker
Flemming-Mikael Jensen

Vandtårnsvej 15
tlf. 2323 7337
TØMRER& SNEDKERARBEJDE
6300 Gråsten
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

Gråstenvej 38 • Felsted
håndværk gennem 185 år

WWW.KARLDPETERSEN.DK

FELSTED
FORSAMLINGSHUS

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

Henvendelse
vedr. udlejning:

TAGARBEJDE

Telefon 74 68 59 29

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

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

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

MORTENANKER
ANKER PETERSEN
PETERSEN HANS
HANS CHRISTENSEN
CHRISTENSEN
MORTEN
Tømrermester
& bygningskonTømrermester
&
struktør BTH BTH
bygningskonstruktør
MOBIL
MOBIL 20
20 27
27 98
98 99
99

Bygningssnedker
Bygningssnedker
MOBIL 26
26 80
80 30
30 17
17

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

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

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

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk
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Prins Henrik var en modig mand, da han tog på ballonfærd fra Gråsten Slotshave til Søgård.

Foto Søren Gülck

Prinsgemalen på
ballonfart
Af Søren Gülck

På en smuk sommer
aften steg en modig
Prins Henrik til vejrs i
en varmluftsballon fra
Gråsten Slotshave for
at betragte det søn
derjyske landskab fra
oven.

Forud var der gjort nogle
forberedelser, som Prins
Henrik aktivt deltog i,
inden ballonen kunne lette
med kurs sat mod Søgård.
Både Prins Christian og
Prinsesse Isabella morede
sig kongeligt med at stå
i luftstrømmen fra en
vindgenerator, som fyldte
ballonen med luft.

Inden opstigningen var der et kærligt farvelkys til farfar fra Prinsesse Isabella.

Foto Søren Gülck

Inden opstigningen var
der lige tid til et kærligt far
velkys fra Prins Christian
og Prinsesse Isabella til
farfar inden ballonskipper
Lau Lausen tændte flam
mekanonen og ballonen
steg op i aftenhimlen.
Luftballonen foretog
en kort mellemlanding i
Kværs, for at Prinsgemalen
kunne låne en kasket, da
der var rimeligt varmt oppe
i 100 meters højde. 
Prins Christian og Prinsesse
Isabelle morede sig kongeligt
med at stå i luftstrømmen
fra en vindgenerator.

Foto Søren Gülck

Prinsesse Benedikte fotograferede den kongelige opstigning.

UDLEJNING AF LEJLIGHED

LEJLIGHED TIL LEJE

1 værelses lejlighed med køkken og bad/toilet ca. 25 m
i Felsted til leje pr. 1. august

90 m2 stue-køkken + værelse i Gråsten midtby

TLF. 21853377

HENVENDELSE TLF. 4030 3313

2

Skatklub
Gråsten Skatklub samlede
37 spillere til skataften i
Ahlmannsparken.
1. pladsen gik til JensFredi Schulz, Kværs,
med 2394 point, mens 2.
pladsen blev besat af Jürgen
Krüger, Sønderborg, med
1943 point.
Herbert Jürgensen,
Broager, tog 3. pladsen
med 1906 point, mens 4.
pladsen gik til Ernst Jessen,
Sønderborg, med 1840
point.
5. pladsen blev besat af
Verner Hansen, Broager,

med 1809 point, og 6.
pladsen tog Peter Speck,
Kollund, med 1767 point.
Carl Kristiansen, Padborg
tog 7. pladsen med 1692
point. 

GR ÅSTEN
LEJLIGHEDER TIL LEJE

ca. 80 m med fælles gårdhave
pr. 1. oktober.
Leje kr. 4550,2

ca. 90 m2, nyistandsat
med 2 franske altaner
og udsigt til Slotssøen.
Leje kr. 5950,-

TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

Foto Søren Gülck

3750 kr pr. måned

SUPER FLOT LEJLIGHED LEJLIGHED I GRÅSTEN
Centralt beliggende i Gråsten, ny istandsat
Gårdhave, vaskekælder samt depotrum.

90 Kvm. lys og nyrenoveret 1. sals lejlighed Centralt i Gråsten udlejes.

Husleje kr. 3900,- plus forbrug.

Mdr. husleje kr. 5.000,- plus forbrug. Indskud 3 mdr. husleje
Ingens husdyr

3 måneders indskud. Klar til indflytning

HENVENDELSE TLF. 2424 9170
CENTRALT BELIGGENDE
LEJLIGHED UDLEJES I GRÅSTEN
Hyggelig 2 etages lejlighed udlejes pr. den 1. oktober.
Lejligheden består af køkken, stue, soveværelse,
2 børneværelser, kælder samt terrasse.
Månedlig husleje kr. 5200,- incl. vand + a conto
varme og el. Indskud: 3 mdr. husleje

HENVENDELSE: 2465 6355
EFTER KL. 18.00

Lejlighed er klar til indflytning straks eller efter aftale.

HENVENDELSE PETER CHRISTENSEN, JERNBANEGADE 7

TLF. 7465 1110 ELLER 7465 2413

LEJLIGHED I GRÅSTEN
SØGES

Lejlighed i pæn stand på minimum 80 m²
i stueplan eller med adgang til elevator søges af roligt pensionistpar
uden husdyr til indflytning senest den 1. october

HENVENDELSE PÅ
5151 0237 ELLER 6049 5292
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TILLYKKE

Fredag den
7. november

SMOKIEBUFFET
50
med forret og dessert
KR. 119

www.kvaers-kro.dk
Tlf. 7465 9206

Pris pr. person

Sæt kryds

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

Susanne Vestergaard og
Philip Jensen fejrede 25 års
jubilæum i Kontrolkomitéen.

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

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

Kære mor og far
I ønskes hjerteligt tillykke
med guldbrylluppet
den 1. august.

25 års jubilæum i den
grønne skurvogn

Kærlig hilsen
børn, svigerbørn
og børnebørn

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Hej Sif & Sune
Tillykke med de 18 år
Må jeg se jeres
kørekort
også for anhængeren
Hilsen Mormor

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

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

Også i kontrolkomitéen
i den grønne skurvogn
kunne man i år fejre et
ganske særligt jubi
læum. Philip Jensen og
Susanne Vestergaard
udøvede til årets
ringridderfest for 25. år
i træk frivilligt arbejde
for kontrolkomitéen.
Philip Jensen, der til daglig
er advokat, og Susanne
Vestergaard, der til daglig
underviser i engelsk og
spansk på Statsskolen i
Sønderborg, startede for
25 år siden med at hjælpe

frivilligt til den årlige begi
venhed i Gråsten.
I et team på i alt 14
komitémedlemmer har
Philip Jensen og Susanne
Vestergaard siden været
med til at stå for vareud
levering, indbetalinger,
regnskaber for ringrid
ningens omsætning og
opgørelser over det samlede
overskud i forbindelse med
afviklingen af den årlige
ringridningsfest.
Fra selve begivenhedens
kerne har de kunnet
observere, hvordan ring
ridningen igennem årene
har forandret sig. På trods
af mange forandringer

gennem årene, et gene
rationsskifte blandt både
ryttere og hjælpere, en
dalende deltagelse i ring
ridningen og en forandring
i de opgaver, der skal løses
til så stort et arrangement,
bærer Philip Jensen og
Susanne Vestergaard
stadig med stolthed
deres røde roset, der re
præsenterer deres frivillige
arbejde,, og de tillægger
det en stor ære, at hjælpe
ringridderforeningen.
Sund indstilling
Som jubilarerne selv
beskriver det, er det, det
frivillige arbejde, som bl. a.

de udøver, der driver arran
gementet. De frivillige hjæl
pere har en god holdning
og en sund indstilling til
hinanden, og det er netop
grundlæggende for, at af
viklingen af ringridningen
stadigt kan finde sted.
I kontrolkomitéen har
komitémedlemmerne det
godt med hinanden, og
specielt dette fællesskab,
giver Susanne Vestergaard
og Philip Jensen lyst til at
fortsætte mange år i frem
tiden. De har endnu ingen
planer om at stoppe, og
selvom Philip Jensen er det
ældste medlem i komitéen,
ser han stadig en stor glæde
i, at der når festligheden
er slut, er overskud på
bundlinjen, som tildeles
de foreninger, der støtter
ringridningen. De forbin
delser der etableres, mødet
med søde mennesker og de
positive associationer der
skabes til ringridningen,
er alle afgørende for, at
komitémedlemmer som
Philip Jensen og Susanne
Vestergaard igennem 25 år
og fortsat i fremtiden vil
yde deres frivillige hjælp i
Gråsten Ringriderforening
og hjælp til med at skabe en
god og mindeværdig ring
ridningsfest for alle. 

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

FELSTED KIRKE

Søndag den 3. august kl. 11.00
ved Jan Unold

Søndag den 3. august kl. 10.00 ved Povl Callesen

ADSBØL KIRKE

Søndag den 3. august kl. 11.00
ved Maya Ravn
Efterfølgende kirkekaffe i sakristiet

Søndag den 3. august kl. 9.30
ved Jan Unold

BROAGER KIRKE

Søndag den 3. august kl. 10.30
ved Karin Kofod

EGERNSUND KIRKE

KVÆRS KIRKE

Søndag den 3. august
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 3. august kl. 19.30
Rinkenæs Korskirken ved Marianne Østergård

KLIPLEV KIRKE

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 3. august kl. 10.30
ved Marianne Østergård Petersen

VARNÆS KIRKE

Søndag den 3. august kl. 10.30
ved Charlotte Rørdam Kristensen

Søndag den 3. august kl. 9.00
ved Povl Callesen

NYBØL KIRKE

ULLERUP KIRKE

Søndag den 3. august kl. 10.30
ved Henrik Nygaard Andersen

Søndag den 3. august
Ikke oplyst
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Operasanger Bettina
Hellemann Munch sang ”De
københavnske piger” til stor
fornøjelse for Prinsgemalen.

Foto Søren Gülck

Prinsgemalen reciterede
poesi i slotskirken
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Torsdag aften den
24. juli læste HKH
Prinsgemalen højt af
sine egne digte fra
digtsamlingen ’ I mine
lykkelige nætter’ i
Gråsten Slotskirke.
Mere end 200 havde købt
billetter til oplysningen, der
var arrangeret af GråstenAdsbøl Menighedsråd.
Klokken 18.55 ankom
Prinsgemalen sammen
med Hendes Majestæt
Dronningen, Kronprinse
parret, Prins Joachim og
Prinsesse Marie, Prinsesse

Benedikte samt Prinsesse
Alexandra og Grev
Jefferson fra Berleburg, og
ledsaget af fhv. borgmester
Bendt Olesen til et totalt
udsolgt arrangement i en
fuldstændig fyldt kirke, og
inden de tog plads på de
reserverede stole forrest i
kirken, hilste de høfligt på
sognepræst Niels Refskou,
formand for ’Gråsten
Forum Peter Norman og
borgmester Erik Lauritzen.
Da arrangementet be
gyndte, bød sognepræsten
deltagerne velkommen
og roste Prinsgemalen for
sine gode og mangfoldige
evner. Da den første salme

efterfølgende var sunget
og organist Rut-Elna
Boyschau havde spillet
den smukke ’L’Artiste’ fra
Pieeces de clavecin 1722
af Francois Couperin,
rejste Prinsgemalen sig op,
smilede og talte så til sit
publikum.
Først forklarede Prins
Henrik stolt hvad afte
nens program bød på,
hvorefter han på fransk
reciterede aftenens første
digt. Skuespilleren Lars
Thiesgaard læste efterføl
gende den danske oversæt
telse af digtet så også de
deltagere, der ikke forstod
fransk, kunne forstå digtets
indhold.
Prinsgemalen virkede
under hele arrangementet
veltilpas og smilede venligt
og imødekommende rundt
til de fremmødte, der alene

Prins Henrik læste sine
smukke digte op på fransk,
mens skuespilleren Lars
Thiesgaard gengav dem på
dansk.
 Foto Jimmy Christensen

Et smukt minde og et sidste farvel...
Vi er som veluddannede bedemænd først og fremmest dedikeret til
at yde en høj grad af kvalitet og personlig vejledning i vores arbejde.
Kombineret med vores værdier og etik er det din garanti for et smukt
og værdigt minde.
Guderup
Bakken 23
Tlf. 7445 8011

Gitte J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

www.als-begravelse.dk

var mødt op for at høre
ham fremføre sine egne
digte. Der hvilede en frede
lig og respektfuld stemning
over kirken, og publikum
gav med deres anerkenden
de grin flere gange udtryk
for, at arrangementet og
Prinsgemalens oplæsning af
digtene, var en stor succes.
Som afslutning på arran
gementet sang operasanger
Betina Hellemann Munch
både på fransk på dansk
”De københavnske piger”,
en af Prinsgemalens egne
digte med musik af Bent
Fabricius Bjerre, medens
pianist Rut-Elna Boyschau
spillede klaver dertil. En
meget smuk og ganske
perfekt afslutning på et flot
arrangement blev således en
hyldest til Prinsgemalen og
et værk, han med rette kan
være meget stolt af.
Da publikum havde rejst
sig, og Den Kongelige
Familie havde forladt
kirken, blev Prinsgemalens
rosévin fra Chateau de
Cayx serveret for alle gæ
sterne, og blandt dem for
lød det, at det havde været
et yderst vellykket arrange
ment. Også Kronprinsesse
Mary klappede på vej ud
af kirken anerkendende
sin svigerfar på skulderen,
og fortalte ham, at ’det var
godt gået’. 

Dødsfald
Jens Christian Jensen Thorngrim,
Gråsten, er død, 88 år. 

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Gunver Frauke Hansens
bisættelse fra Broager Kirke
Tak for blomster og kranse.
Tak til kirkegårdspersonalet for jeres måde
at arrangere blomsterne på kirkegården.
Hans Dieter Hansen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære hustru og vores mor

Kirsten Reggelsen Kjærs
bisættelse

Tak for blomster og støtte til Kræftens Bekæmpelse.
Tak til bedemand Steffen Jensen og pastor Niels Refskou.
På familiens vegne

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og hilsner ved

Elna Sophie Hohwü
bisættelse i Adsbøl Kirke
På faniliens vegne
Jens Hohwü

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

Gråsten blomster
Sundsnæs 2  6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

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

Gråsten
Bedemandsforretning
Mågevej 12, 6300 Gråsten  Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.raboljorgensen.dk
post@raboljorgensen.dk
Svend Hedegaard
Min sidste vilje  vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Sommer langs Flensborg Fjord
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Vi er stadig den smukkeste
 korteste  grønneste  billigste
vej til Nordals
Venlig hilsen
Færgen Bitten

Kongelige dage i Gråsten
Det var en afslappet
kongefamilie, som mødte
verdenspressen i Gråsten
Slotshave til den årlige
sommerfotografering ved
Prinsessehuset. 

Færgen Bitten blev sat i færgefart
den 16. juni 2001. Siden da har vi fragtet mere
end 2,6 mill. passagerer og over 1,4 mill. biler.
I 2012 glæder vi os til at se endnu flere passagerer.
Hardeshøj - Ballebro Færgefart
Færgevej 70 · 6430 Nordborg
Tlf. på færgen 20 33 15 07
Tlf. på land 74 45 28 00
bitten@sonderborg.dk
www.faergen-bitten.dk

Åbningstider/
Öffnungszeiten

Prins Joachim og Prinsesse
Marie sammen med Prinsesse
Athena og Kronprins
Frederik og Kronprinsesse
Mary sammen med tre af
deres fire børn, Prins Vincent
på armen,Prinsesse Isabella,
og prinsesse Josephine yderst
til højre. Foto Søren Gülck

Mandag/Montag .......................................................... Lukket/geschlossen
Tirsdag/Dienstag – fredag/Freitag ...................... kl. 10.00 – 16.00
Lørdag/Samstag, søndag/Sonntag og/und
helligdage/Feiertagen............................................... kl. 13.00 – 16.00

Guidet cykeltur
på Gendarmstien
Cyklister kan torsdag den
7. august kl. 18.30 komme
med på en 18 km lang
cykeltur på Gendarmstien.
Turen tager 2,5 time.

DER ER ALTID EN ANLEDNING TIL AT TAGE AFSTED ...

Badeland med 50m vandrutsjebane

33O børnebassin, 29O morskabsbassin, spabad og sauna i
omklædningsrummene
Åbningstider for alle:
Alle ugens dage
kl. 9:00 - 19:00
Middagspause fra
kl. 12:30 - 13:00
Priser:
0 - 3 år:
3 - 12 år:
13 år og op:

Gratis
kr. 30,- 10 turskort kr. 270,kr. 45,- 10 turskort kr. 405,-

Wellness:
1. SAL:
Dampbad, Urtesauna, Lyssauna
og hvileområder
STUEETAGE: Varmtvandsbassin 18,5 x 9 m, Udendørs spabad,
Saunaer, Koldtvandskar og Kneippkanal
Åbningstider:
Alle ugens 7 dage kl. 9-19
Priser for hele wellness-afdelingen:
Mandag-fredag kr. 130,Lørddag-søndag kr. 175,(prisen er inkl. kåbe, tøfler og frisk frugt)
Mulighed for besøg i Børnebumler (aktivitetsrum),
bistro og restaurant
Åbningstiderne er gældende fra uge 27 til uge 33
Se mere på www.enjoyresorts.dk

Fiskenæsvej 2 · 6300 Gråsten
Tlf. nr.: 73 65 00 33
E-mail: info-mf@enjoyresorts.dk
www.enjoy-resorts.dk

Mødested er Kruså Turist
bureau og man skal med
bringe egen cykel.
Det er en spændende og
lærerig guidet cykeltur ad

Gendarmstien fra Kruså
til Sønderhav og retur til
Kruså via Østerskov. På
turen er der udfordrende
stigninger, men med fanta
stisk udsigt. 

Sommer langs Flensborg Fjord

Prinsesse Benedikte, Prins Henrik og Dronning Margrethe overværer vagtskiftet.

Foto Søren Gülck

1.500 mennesker
hilste på Dronningen
Af Søren Gülck

Omkring 1500 gæster
overværede vagtskif
tet i slotsgården på
Gråsten slot.

Publikum får hver fredag
under Regentparrets som
merophold mulighed for
at gå ind i slotsgården for
at overværer vagtskiftet og

koncerten for den kongelige
familie.
Vagtskiftet blev en
særdeles varm oplevelse,
og Dronning Margrethe,

Prinsesse Benedikte, Prins
Henrik og Dronning
Margrethe vinkede til de
1.500 mennesker.

Foto Søren Gülck
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1.500 mennesker overværede vagtskiftet på Gråsten Slot.

Prins Henrik og Prinsesse
Benedikte var da også iført
sommergevandter, der mat
chede de høje varmegrader.
Vagtskiftet er blevet en
særdeles stor turistattrak
tion i Gråsten, og slotsbyen
oplever i timerne før og
efter vagtskiftet et stort
myldrende menneskehav.
Det giver travlhed i byens
butikker, hvor vand på
flaske og is er eftertragtede
handelsvarer.
Atter på fredag vil Den
Kongelige Livgardes
Musikkorps og Den

Foto Søen Gülck

Kongelige Livgarde kl.
11.43 gå gennem byen fra
Palæet til Gråsten Slot. Kl.

12.30 går garden retur fra
Gråsten Slot til Palæet. 

Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17
Sct. Pauli 28 - 6310 Broager
Telefon 74 44 24 25
Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

Her finder du alt
til håndarbejde
Sommermenu

Den lille butik med et kæmpe udvalg
Forret:

Hovedret:
ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Dessert:

Parmaskinke på Rucola med
parmesanost og pesto
Kalvefilet med pebersauce,
grønsager dertil Rosarinkartofler
Panna Cotta med jordbæris
Pris pr. person

Vagt
skifte

Sædvanen tro står den
kongelige familie ved ho
veddøren ved Gråsten Slot,
når der fredag kl. 12.00 er
vagtskifte i slotsgården.
Den Kongelige Livgardes
Musikkorps giver koncert,
og publikum får en god
lejlighed til at vinke til den
kongelige familie. 

FLENSBORG FJORD RUNDFART
RUNDT OM OKSEØERNE
FLENSBURG → GLÜCKSBURG
GLÜCKSBURG → FLENSBURG

325,-

Min. 2 personer

Pizza
Ægte Italiensk pizza
så fuglene synger

HUSK! Vi har åbent hver dag fra kl. 11.00 – 21.00
·Flere afgange dagligt
·Salon med panoramaudsigt
·Tag cyklen med

Afgang fra Glücksburg på Seebrücke - Fra Flensborg på Schiffbrücke

Selskaber op til 50 personer
Konfirmation, begravelse, bryllup, barnedåb o.s.v.

Toldbodgade 10, Gråsten Telefon 7344 1000

Sommer langs Flensborg Fjord

ULSNÆS CENTRET - GRÅSTEN

Hele
familiens
indkøbssted!
•
•
•
•
•
•
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18 specialbutikker · 300 gratis parkeringspladser

Lægehuset
SuperBrugsen Post
Gråsten Boghandel
Garn & Tøj
Center Pub
Rasmussen Sko

•
•
•
•
•
•

Netto
Broager Sparekasse
Estatemæglerne
Hårtotten
Fodpleje & Akupunktur/ Zoneterapi
Fakta

•
•
•
•
•
•

Apotek
Bygma
R. Pedersen VVS
Gråsten Blomster
Møblér med Hebru
Flügger Farver

•
•
•
•

KFN
Gråsten Dyrehospital
OK Vaskehal
OK Benzin

Dejlig sommerkoncert i Rinkenæs
Af Gudrun Jørsing

Rinkenæs Gamle
Kirke var helt fuld, da
operasanger Bettina
Hellemann Munch,
flot akkompagneret af
pianist Michi Komoto,
søndag aften gav
sommerkoncert.
Menighedsrådsformand
Flemming Hansen bød
velkommen til de over 200
tilhørere.
Som tema i de arier,
Bettina Hellemann Munch
sang, havde hun valgt
beskrivelser af en kvinde på

forskellige alderstrin og i
forskellige situationer.
Før hver arie fortalte hun
om dens handling. Det var
en vældig god idé.
Fra operaen ”Rinaldo”
hørte vi arien ”Lascia chió
pianga”, hvor heltinden
er fanget af fjenden og i
lænker grædende mindes,
da hun var fri.
Så kom Cherobinos arie
fra ”Figaros Bryllup”, hvor
den ganske unge page slet
ikke kan finde ud af kærlig
hedens mysterier.
Derefter fulgte grevindens
arie, ”Dove sono”, også fra
”Figaros Bryllup”, hvor hun

dybt fortivivlet mindes den
tid, hvor grevens endnu
elskede hende og ikke løb
rundt til mange andre
kvinder.
Michi Komoto gav et
eksempel på sit fantastiske
klaverspil, idet hun spillede
Bachs ”Concerto nach
Italianischen Guseo”.
Nu drejede det sig om
kvinderne igen, idet Bettina
Hellemann sang, ”O war
ich schon mit dir vereint” ,
fra operaen ”Fidelio”. Her
var det en dybt forelsket
kvindes ord, publikum
hørte.
Efter denne arie fulgte

Michi Komoto og Bettina
Hellemann Munch fik
overrakt blomster efter
sommerkoncerten i Rinkenæs
gamle Kirke.
den flotte arie, ”O mio
babbino caro”, fra operaen
”Gianni Schicci”, fulgt af
den smukke arie, ”Du sollst
der Kaiser meiner Seele
sein” , fra operetten ”Der
Favorit”.
Lidenskaben steg, da
Bettina Hellemann Munch
som sidste nummer sang,
”Meine Lippen die küssen
so heiss” fra operetten
”Giuditta”.

Batteriskift
mens De venter

Torsdag til søndag kl. 17-21
Spis hvad du kan fra vores store buffet
med lækre kinesiske specialiteter

Alle mærker og
modeller
Alm. batteri
kr. 60,-

Spis hvad du kan for

Lithium batteri kr. 85,-

kr.

109,-

Børn under 10 år
kr. 69,Under 2 år spiser
gratis

Tryktest

Publikum klappede
takfast og ønskede et eks
tranummer, og fik da også
et rigtigt sommernum
mer, nemlig Gershiwns
”Sunmertime”, som Bettina
Hellemann Munch endda

sang i den oprindelige, høje
toneart, hvor hun til slut
ubesværet ”smeldede” det
høje c ud.
Alle var meget begejstrede
over koncerten med de to
meget dygtige kunstnere. 

Underholdning
til hele familien

kr. 39,-

Områdets
største
udvalg

Nyd maden i vore restaurant eller på vores
terrasse med udsigt til Gråsten slot

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

Uanset vejret, og du er ude eller
inde, så har vi alt til en hyggelig og
underholdende ferie

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

Broager

Kendt malermester fylder 60 år Badeforbud
- Faktisk har jeg mere ud
af det i dag med blot tre an
satte, end da det hele kørte
på fuld damp, fortæller
Verner Bentzen, som efter
sommerferien skal i gang
med en renovering af faca
den på Gråsten Rådhus.
Udover at drive sit eget
firma har han siddet i ud
dannelsesudvalget på EUC
og været medlem af sven
deprøve kommissionen.
Han er medlem af Odd
Fellow Loge Nr. 48 Hertha
i Sønderborg og i fritiden er
han en ivrig golfspiller. 

Malermester Verner
Bendtzen har drevet
selvstændigt malerfirma i
Egernsund i 23 år.

Foto Søren Gülck

Af Søren Gülck

Malermester og Older
mand i Sønderjyllands
Malerlaug Verner
Bentzen, Egernsund,
fylder onsdag den 30.
juli 60 år.

- Hjemme er nu bedst,
siger den muntre og vellidte
Verner Bentsen, som i 1991
startede egen malervirk
somhed i Egernsund.
Det gik kun fremad og
opad, og inden krisen satte
ind i 2008 havde han 26

Verner Bentzen stammer
fra Tønder, hvor han er født
og opvokset. Efter sin lære
tid tog han til udlandet for
at arbejde som malersvend.

Dødsfald Dødsfald
Lars Lundh Matthiesen,
Broager, er død, kun 35
år. 

Poul Erik Ejsten Pedersen,
Broager, er død, 75 år. 

ansatte i firmaet. Krise
årene gjorde ondt, og han
måtte skille sig af med 23
medarbejdere.
Verner Bentzen er i dag
kommet tilbage til rød
derne, og har tre dygtige
svende ansat.

Jane Gottlieb
Steen Gottlieb

Vi starte igen med lottosoil efter ferien
Mandag den 4. august kl. 19.00
på Egernsund Ny Skole
Vi glæder os at se dig

EGERNSUND
Kultur & Idræstsforening

Oksegullasch eller
oksekød i strimler

Massage
Idrætsskadeterapi
Ergoterapi
Sports & Øreakupunktur
Funktionel træning
Skeldevej 17, 6310 Broager

(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

www.dinsundhedspartner.dk

Tlf.: 22 94 94 09
Find os på

arrangerer

Bustur til Mandø
Onsdag den 13. august
Rundvisning med guide og middag på øen
Afgang kl. 8.00 fra Broager og derefter
de sædvanlige opsamlingssteder
Pris 450 kr.
som incl. bus, rundstykker, traktorvogn
til Mandø, middag, guide og kaffe
Tilmelding til Marie Gormsen tlf. 7444 0465
senest den fredag den 8. august. Tilmelding er bindende

Sukker
M A X 6 PR K

Broager

U ND E

Grå Peter Larsen
Kaffe

Ca. 1 kg

95
89

3 x 1 kg

00
20

Hakket
Oksekød
6 - 10%
2,5 kg

00
110
Coop
Bacon

SPAR 15,95

3 x 125 gr

00
20

ikke egnet til badning.
Stranden er spærret af fra
badebroen og mod syd.
Det var en lokal fisker, der
mandag morgen opdagede
udslippet og kontaktede
Miljøvagten. Sønderborg
Kommune følger udviklin
gen nøje med ekstra vand
prøver, og i bedste fald kan
stranden åbnes, og Blå Flag
kan hejses igen i løbet af et
par dage. Det afhænger af
vind og vejr. 

EGERNSUND
PENSIONISTFORENING

Din Sundhedspartner

E.K.I.F. Egernsund inviterer til

Egernsund lotto

Det blå flag er taget ned
i Vemmingbund, hvor
stranden også er afspærret,
og der er sat skilte op med
badeforbud.
Forbuddet er besluttet,
efter Miljøvagten har kon
stateret, at der er løbet gylle
ned i bugten gennem et
rørlagt vandløb. Udslippet
er stoppet, og det forure
nede vand pumpes op på
en mark, men foreløbig er
vandet i Vemmingbund

SuperBrugsen Broager

Hørup
Kartoffel
spegepølse

SPAR 53,75
4 x 400 gr

8995
Carte D’or
is

MA X 4 STK
P R . K U ND E

95
49

27

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 2. august 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

U N D ER ½ P

R IS

900 - 1000 ml

00
20

tlf. 73441500
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Flot butik hos Kim’s Cykelservice i Broager
Kim Gottlieb og Dan
Gottlieb i de nye flotte butik.

Foto Jimmy Christensen

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Efter både vandskade
og stormskade slår
Kim’s cykelservice nu
dørene op for en ny,
renoveret og udvidet
butik på Skeldevej 17 i
Broager.
Kim Gottlieb, der er inde
haver af Kim’s Cykelservice,

åbnede forleden atter dø
rene til sin cykelforretning
i Broager. Efter vinterens
voldsomme vejr, var han i
januar nødsaget til at flytte
den lille cykelbutik over
i forretningens værksted,
fordi storm havde forvoldt
voldsomme skader på både
tag og ydermur. Siden er
seks måneder blevet brugt
på at genopbygge muren,

lægge nyt tag på huset,
udbedre vandskader og til
sidst udvide og renovere
butikken.
Efter en lang og hård
kamp, står nu en lys, læk
ker og moderne butik til
rådighed, og indfriet er de
fleste af de ønsker og drøm
me, som Kim Gottlieb
har haft til sin forretning.
Undervejs i forløbet har der

endda været behov for at
ansætte endnu en mand i
forretningen, så noget tyder
på, at end ikke storm og
vind kan sætte en stopper
for salg og reparation af
cykler på landet uden for
Broager.
Ny butik – Nye tider
I den nye butik står Kim
Gottliebs 29-årige søn, Dan

Gottlieb, for den daglige
drift, mens Kim selv skal
styre værkstedet. Ligesom
far, har Dan Gottlieb en
kærlighed til cykler og
cykeludstyr, og selvom han
ikke er lige så stor cyke
lentusiast og endnu ikke
har den samme erfaring
som sin far, har han mange
drømme og planer for for
retningens fremtid.
Med den nye butik er
fulgt et større sortiment,
mulighed for at præsentere
de enkelte varer bedre og
udbud til en bredere
kundegruppe. Som far og
søn selv beskriver det,
kan de nu tilbyde ’’lidt til
alle’’ uanset, hvilke krav
man har til sin cykel, og
kun få dage inde i den nye
butiks levetid kan de alle
rede mærke, at deres hårde

arbejde, og de lange kampe
har båret frugt. Butikken
er så godt som færdig men
mangler lige de sidste
detaljer, og Dan Gottlieb,
der drømmer om en dag
at overtage butikken, er
tilfreds med resultatet.
Men der drømmes stadigt
større, og der flyver fortsat
mange planer i luften, og
heldigvis er der plads til
stadigt at udvide. Indtil
videre er den nye butik dog
tilstrækkelig og ændrin
gerne af butikken til det
bedre, er for både far og søn
på nuværende tidspunkt
tilfredsstillende. Tilbage
er blot kundernes accept
af Kim’s Cykelservice, og
meget tyder på, at også den
er i hus.
For cykelentusiaster, fri
tidscyklister eller blot inte
resserede er butikken åben
som normalt, og inden
længe vil Kim og sønnen
Dan byde på åbningstilbud
og fremvisning af den nye
butik på Skeldevej 17 lige
udenfor Broager. 

Kim's Cykelservice

v/ Kim Gottlieb

Nu er vi endelig tilbage

i ny indrettede og flotte lokaler
efter vores stormskade!
Det fejrer vi lørdag den 2. august med
nogle gode tilbud fra kl. 9.00 til 15.00
ALLE cykelsko
i butikken

pris

Fjordvejen 13
i Egernsund

½

Alt tøj i butikken
fra Extreme
Spar
op til

kr.

1500,-

på udvalgte cykler

10% på alle i

forvejen ikke nedsatte
varer og cykler

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17, 6310 Broager

Malermester og Oldermand

Verner Bentzen

½

pris

ÅBNINGSTIDER

60 år

Der vil være
lidt lækker mad
fra Bedste’s

Jeg henter og bringer
Telefon 7444 9409

fylder 60 år
onsdag den 30. juli
Der vil på adressen være åbent telt
fra kl. 16.00
hvor familie, venner, bekendte
og forretningsforbindelser mv.
er velkomne
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home Broager sælger godt - kontakt os for en gratis salgsvurdering....
Flot rødstensvilla med fabelagtig udsigt

SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT

Smuk villa med den bedste beliggenhed

Unik
d
li
e
b ggenhe
Gråsten | Sandagervej

Salget går godt hos home Broager. Vi sælger mere
end hver 3. hus i Gråsten området jf. boligsiden.dk/
findmægler pr. 25/7-2014. Vi vil være din foretrukne
ejendomsmægler og derfor arbejder vi hver dag på at
leve op til dette.

Dette er en unik chance for at erhverve
sig en villa med unik beliggenhed ved
vandet og tilhørende strandgrund. Villaen er opført i 1902 med rødstensfacade
og delvist mahognivinduer.
Sag: 703-00525 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Kontantpris
2.495.000
125.000
Udb. kr.:
13.298/11.933
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
11.445/11.178

KfdnC
255

1615 1902

5

3

NYHED

Energi

Gråsten | Skovvej

Klassisk villa fra 1980’erne i 1 plan

Vores mål er ikke blot at få ejendomme til salg, men
også at få dem SOLGT.
Det viser statistikken at vi kan, så ring til os for en
gratis salgs vurdering hvis du går i salgstanker. Tlf.
7444 1698. Vi ser frem til at hjælpe jer videre med
jeres boligdrømme.

Utrolig smuk og totalt moderniseret
villa fra 1930 med vandskuret facade
og sortglaseret tegltag. Beliggende på
meget attraktiv beliggenhed i Gråsten
tæt ved skolen, skoven og slotssøen.
Derudover kort afstand til daginstitutioner og indkøbsmuligheder. Villaen har
gennemgået en sand forvandling og
fremstår lys og moderne.
Sag: 703-00544 Telefon: 74 44 16 98

r
Mulighed fo sal
1.
f
a
e
ls
udnytte

Se mere på home.dk

Egernsund | Æblehaven
Klassisk villa fra 1983 i 1 plan med 45 graders taghældning, som giver mulighed
for at udvidelse af 1. sal. Villaen er beliggende på Æblehaven i Egernsund, som er
et centralt beliggende kvarter .

Broager
Skøn landejendom med udsigt til marker

Sag: 703-00537 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Kontantpris
2.195.000
Udb.:
110.000
Brutto/Netto:
11.667/10.077
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
10.040/9.413

Kontantpris
845.000
45.000
Udb. kr.:
4.951/4.677
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
4.281/4.390

KfdnC
100

765 1983

4

1

KfdnC
165

Energi

Velplejet villa beliggende i Alnor

498 1930

Solgt!

Skøn landejendom beliggende på stor
grund med udsigt til marker. Ejendommen er beliggende på Kidingvej med kun
5 min. kørsel til Gråsten by.
Sag: 703-00463 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Gråsten | Bomhusvej
Denne villa er opført i 1904 og fremstår
i god og vedligeholdt stand. Nuværende
ejer har sørget for at vedligeholde og opdatere ejendommen løbende, så den er
klar til næste generation.

KfdnC
323

4999 1928

7

2

Energi

Perfekt familievilla i gode omgivelser

Sag: 703-00527 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

KfdnC
124

466 1904

4

3

Energi

Flot og velholdt kvalitetsvilla i Gråsten

Skøn
have

156

662 1986

6

1

Sag: 703-00536 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Kontantpris
1.645.000
85.000
Udb. kr.:
9.435/8.877
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
8.071/8.275

KfdnC
135

1285 1996

4

1

Energi

Meget flot sommerhus med perfekt planløsning

Gråsten | Hjortevej
Kontantpris
1.195.000
60.000
Udb. kr.:
6.852/6.573
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
5.976/6.219

KfdnC

Nydelig og veldisponeret villa på i alt
135 m2 bolig fra 1996, med integreret
carport og redskabsrum. Villaen er beliggende for enden af blind vej i Hvedemarken og er dermed meget børnevenligt.

gt
Børnevenli
r
e
rt
a
v
villak

Gråsten | Hvedemarken, Rinkenæs

Sag: 703-00453 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Energi

Gråsten | Hvedemarken, Rinkenæs
Kontantpris
745.000
40.000
Udb. kr.:
4.569/4.297
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
3.965/4.034

Meget lav
t
varmeudgif
Perfekt familievilla med suveræn planløsning i Rinkenæs. Villaen er opført i 1986 i
pæne mursten og solidt betontag. Fremstår i meget velholdt stand ude som inde.

2

Flot og velplejet villa på Hvedemarken i Rinkenæs

Ny
dning
b
e
d
faca eklæ
Aabenraa | Kidingvej, Felsted

6

Energi

I et meget attraktiv og velplaceret villaområde i Gråsten sælges denne gode
kvalitetsvilla. Villaen er opført i år 2001
af Eurodan og fremstår lys og indflytningsklar.
Sag: 703-00340 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Solgt!

Egernsund | Bredmaj, Rendbjerg
Kontantpris
1.995.000
100.000
Udb. kr.:
10.755/10.008
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
9.092/9.280

KfdnC
167

914 2001

5

1

Energi

Skønt beliggende sommerhus i Rendbjerg med udsigt til naturskønt, grønt
område samt udsigt til Flensborg fjord
og Broager land. Sommerhuset fremstår
i god stand med super god atmosfære.
Sag: 703-00390 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

KfdnC
85

803 1974

4

1

BROAGER
v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74 44 16 98
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Kirkeklokker ringer i Egernsund
SKELDE
RINGRIDNING
Af Leif Møller Jensen

Fredag, den 8. august 2014

Kirkeklokkerne ringer
fredag den 1. august fra kl.
11.00 til 11.30 i Egernsund

• Cykelringridning for voksne: 14 - ?,
pris: kr. 15,- + gave/præmie til værdi af mindst
kr. 30,-, samles på pladsen kl. 18.30

sønderjyske mænd mellem
18 og 45 indkaldt som
soldat for at deltage i en
krig, der ikke var deres.
Sønderjylland var efter

nederlaget i 1864 blevet
indlemmet i Preussen.
Kirkeklokkerne rin
ger for at mindes de
faldne og for at mane til
eftertænksomhed. 

EK el -service Friske fisk

Lørdag, den 9. august 2014
• Ringridning for ryttere fra Skelde, Dynt og
Gammelgab. Ryttere samles senest kl. 10.30
– Optog kl. 11.00
• Cykelringridning for børn fra ? – 13 år, pris: kr. 25,Alle samles på ringriderpladsen på Nederballe
senest kl. 10.30 – Optog gennem Skelde by kl. 11.00

aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

PRÆMIER TIL ALLE – EKSTRA PRÆMIE TIL KONGE,
KRONPRINS OG PRINS SAMT BEDST UDKLÆDTE
• Petanquekonkurrence v/teltet kl. 13.30, pris: kr. 10,• Ringriderspisning i teltet kl. 19.00
– Ridekort og spisebilletter købes hos forriderne/
komiteen senest onsdag den 6. august

for at markere udbruddet af
1. Verdenskrig.
Det er i år 100 år siden
1. Verdenskrig startede, og
selvom Danmark erklærede
sig neutral, blev 30.000

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

På restauranten Sole e
Mare ved Marina Minde i
Rendbjerg får man fredag
d. 1. august og fredag d.
8. august besøg af John
fra Gråsten, som leverer

friskfanget fisk, der bliver
lagt på en buffet, hvor gæ
sterne kan gå ind og vælge
deres eget fisk, og så bliver
det tilberedt med tilbehør
til gæsterne. 

Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

Sundeved

Snogbæk trak i festtøjet
Af Søren Gülck

Ringridningen er årets højdepunkt i Snogbæk, og der deltog 41 ryttere.

Foto Søren Gülck

Flagene var lørdag rø
get til tops i Snogbæk.

SOMMER 2014

Dødsfald



klip ud og gem

Mød os til kørestolsringridningen
i Gråsten
Lørdag den 2. august

Der var ringridning og alle
mand var af huse
Det var 40. gang Snogbæk
Ringriderforening afholdt
ringridning. Og der deltog
41 ryttere, som dystede i to
galger. Derudover blev der
afhold cykelringridning for
de mindste.
Snogbæk er ikke en af
de største ringridninger,
men til gengæld et af de

Rosa Knudsen, Avnbøl, er
død, 64 år. 

hyggeligste, hvor landsby
ens beboere bakker op og
er med.
Allerede fredag var der
bankospil med 130 gæster
i teltet. Lørdag gik optoget
gennem byen med musik
og mange kreative indslag.
Efterfølgende blev der
dystet i galgerne, hvor der
skulle tages 24 ringe.
Ringriderfesten sluttede
med fælles spisning i teltet
og efterfølgende musik
og dans til ud på den små
timer. 

Dødsfald Dødsfald
Friedrich Karl Albert
Goldberg, Ullerup, er død,
78 år. 

Nye modeller i
el scootere
Husk vi henter og bringer

Vi yder 2 års garanti
på vores cykelbatterier

Vi er til at
handle med



Ritter Trim
v/ Ove Ritter

Åbningstider: Hverdage fra 8.00 – 16.30
Lundsgårdsvej 18, Vester Sottrup
6400 Sønderborg

Bjørn Ditlev Kolborg
Clausen, Sandbjerg, er død,
64 år. 

Besøg genbrugsbutikken med

www.rittertrim.dk

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

Mobil 40 21 86 24

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

31

Hørt i byen
Dronning Margrethe
deltog sædvanen tro
søndag i gudstjenesten
i Gråsten Slotskirke,
hvor sognepræst Niels
Refskou holdt en meget
fin prædiken for de 80
kirkegængere.

PARKUNDERHOLDNING
i Gartnerslugten, Rinkenæs Indgang fra Dalsmark

Der var fuld fart på de
kongelige børn, da de
fredag var i Legoland. I
det hele taget var det en
vellykket udflugt, som
Kronprinsparret de se
neste år har besøgt hver
sommer, men de holder
ferie hos Regentparret på
Gråsten Slot. Kronprins
Frederik og Kronprin
sesse Mary havde udover
deres egne fire børn
taget Prins Joacims store
drenge, Prins Nikolai og
Prins Felix med.
Dronning Margrethe
indvier tirsdag den nye
fængselskirke ved stats
fængslet Renbæk ved
Skærbæk.
Mandag var 7 “nyttejob
bere”, som er tilknyttet
Jobcenteret, igang med
rensning af stranden i
Alnor Strandpark.
Sidst på formiddagen
kunne Vej & Park samt
de 7 “nyttejobbere” se
tilbage på en revet og
tang fri strand til glæde
for alle de mange, der
flittigt benytter stranden.
Kørestolsbrugere og
gangbesværede i Gråsten
og Omegn gentager i år
kørestols-ringridning i
forbindelse med Torve
dagene i Gråsten den 2.
august. 

TIRSDAG DEN 5. AUGUST KL. 19.30
THE NOODLES
Gratis entré

www.parkunderholdning.dk

TANDLÆGERNE ELLEYGADE
En af tilskuerne ved vagtskiftet på Gråsten Slot brugte paraplyen som tropehjem.

Foto Søren Gülck

Paraply mod solen
Af Søren Gülck

Det kan være særdeles
hedt skulder ved skulder

at opholde i slotsgården i
Gråsten under vagtskiftet,
når solen bager.
En turist fandt ud af, at

en paraply kan bruges til
andet end at skærme for
regn. Den er ligeså effektiv
mod solen. 

Kiosklukning
er udskudt
Af Søren Gülck

Der er seriøse bestræbel
ser i gang for at redde
Rådhuskiosken i Gråsten.
Flere interesserede han
kontaktet kioskejer Kai
Petersen for at høre om
muligheden for at overtage

kiosken. Kai Petersen hå
ber, at der i sidste øjeblik
kan findes en løsning, så
kiosken kan videreføres.
Derfor har han valgt at
udskyde lukningen med to
uger for helt konkret at un
dersøge henvendelserne. 

ADVOKATVAGTEN
Lukket i juli og august
Starter torsdag den 4. september 2014
Advokaterne i Gråsten og Padborg

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

100412

Traditionen tro modtog
Dronning Margrethe
en stribe flotte buketter,
da hun og Prinsgemalen
flyttede ind på Gråsten
Slot. En kreds af slots
byens damer gav en
Dronningen en meget
fin buket, men der var
også buketter fra blandt
andre Gråsten Handels
standsforening, Den
Gamle Kro, Frøken Fin
og Maler Ihle.

holder ferielukket fra den 28. juli 2014
til den 8. august 2014. Begge dage inkl.

ÅBNINGSTIDER

Hver dag kl. 7.00-21.00

VI HAR
FÅET
SOFTICE

RING 74 65 17 48
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Estate Gråsten - Vi gør boligjagten sjovere

NYHED

NYHED

Spændende murermestervilla
Adsbøl
Østerbakken 12
Sagsnr. 759 Flot murermestervilla
med charmerende detaljer og stille
beliggende i Adsbøl. Fra 1 sal er
der flot udsigt til Nybøl nor. Området er præget af en skøn natur,
vand og dejlige skovområder. Kort
afstand til Gråsten og Sønderborg.

1- familieshus

Andelsbevis:
1.895.000
Mdl. boligafgift:
8.167
Mdl. forbrugsafg. a/c:
32.997

147/85

964

4/2

Indflytningsklar andelsbolig

3

Villa med udsigt
Egernsund
Lågmajvej 23
Dejlig villa med skøn beliggenhed
ved Flensborg fjord og få skridt til
stranden og vandet. Egernsund er
en hyggelig by tæt på naturskønne
områder og kort afstand til
Gråsten og Broager.

1- familieshus
Pris:
Udb.:

Andelsbolig

1.295.000 Brt.:
65.000 Nt.:

7.165
6.515

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.451/3.361

Sagsnr. 876

1950

NY PRIS

Gråsten
Gårdhaven 13
Sagsnr. 815 Centralt beliggende i
Gråsten by sælges denne velindrette andelsbolig, som er opført som
et selvstændigt hus med egen have
og carport. Fra boligen har du gå
afstand til bl.a. gode indkøbsmuligheder, bibliotek, bus og tog.

NYHED

165/25

678

2/3

Hyggeligt hus nær vandet

3

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

112

1/2

1

Nyere Eurodanhus med egen carport

370.000
5.843
933

2005

1- familieshus

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

93

834

1/3

Villa med 98 kvm garage/carport

745.000
4.033
2.294

1

1964

1- familieshus

NY PRIS

Pris:
Udb.:

680.000 Brt.:
35.000 Nt.:

4.073
3.943

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.102/2.271

Sagsnr. 810

78

1- familieshus

Vester Sottrup
Solvangen 8
Sagsnr. 804 Roligt beliggende i
Vester Sottrup finder du dette fine
hus med en ugenert have. Kun ca.
10 min. kørsel til Sønderborg eller
Gråsten og få km. til den nye Sønderborg motorvej.

1- familieshus

1870

NY PRIS

Alnor
Trapgade 6
Parcelhuset har en attraktiv
beliggenhed i den sydlige del af
Gråsten ved Flensborg Fjord. Et
velholdt hus med mange
muligheder for at sætte sit eget
præg på indretningen.

Veludnyttet villa

567

1/2

Stort hus med mange muligheder

1

Egernsund
Reefslagervænget 5
Stor og flot villa med en attraktiv
beliggenhed nær Egernsund havn.
Til huset hører rummelig fuld
isoleret muret garage med gulve
behandlet med flydespartel,
rustiklofter og port.

Pris:
Udb.:

8.323
8.020

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.838/4.218

Sagsnr. 642

1972

1- familieshus

1.550.000 Brt.:
80.000 Nt.:

202

802

1/4

Parcelhus med stor carport

2

1986

1- familieshus

NY PRIS

Gråsten
Dyrhøj 10A
Her får du en dejlig bolig med en
god beliggenhed i Gråsten. Huset
er opført som et dobbelthus med
egen carport samt redskabsrum. En
god planløsning med en optimal
udnyttelse af de 100 kvm.

Pris:
Udb.:

1.295.000 Brt.:
65.000 Nt.:

6.942
6.418

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.220/3.259

Sagsnr. 875

100

358

1/2

1

2007

Nybøl
Præstevænget 9
Her får du et hus med mange
muligheder. Huset byder bl.a. på
en stor kælder som er godkendt til
beboelse. En ekstra afdeling med
mulighed for at indrette en ekstra
lejlighed eller andet - dog skal der
søges om tilladelse.

Pris:
Udb.:

1.145.000 Brt.:
60.000 Nt.:

6.457
6.172

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.145/3.365

Sagsnr. 821

264

996

1/6

2

Blans
Povlstoft 10
Huset indeholder bl.a. stor
hyggelig vinkelstue med
parketgulv under gulvtæppe, stort
vinduesparti ud mod haven og
udgang til terrassen. Køkken med
laminatgulv og spiseplads.

Pris:
Udb.:

3.669
3.591

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 1.962/2.140

Sagsnr. 732

1972
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Estate Kjeld Faaborg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

595.000 Brt.:
30.000 Nt.:

6300@estate.dk

74 65 09 33
www.estate.dk

1.119

1/3

1

1973

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Bov
Uge 31 29. juli 2014 6. årgang

BRILLELEJE 22-årig forsvundet
Lej f.eks. 3 par briller

99,-

på 10. døgn

Af Gunnar Hattesen

Den 22-årige alenemor
Kamilla Hantusch fra
Padborg er fortsat
sporløst forsvundet
trods en omfattende
politi-eftersøgning. Hun
har været forsvundet
siden lørdag den 19. juli
kl. 22.30, da hun sagde
farvel til sin søster ved
Frøslev-Padborg Skole.

pr. måned

Alle briller i butikken er med i lejeordningen.
Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

KONTAKTLINSER

79,Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

FAHRENDORFF
OPTIK

Politiet har uden resultat

Pr. måned inkl.
- Gratis kontrol
- Gratis prøvetid
- Gratis udmåling

Kamilla Hantusch var i godt
humør og havde lige besøgt
en fælles bekendt med sin
søster, da hun sporløst
forsvandt.

Jernbanegade 38 Sønderborg
(over for Schmidts delikatesse)
Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Monika Petersen

SALG
MMERPLADE
U
N
Å
S
G
O
U
N
TRERING I
OG OMREGIS
TØNDER
PADBORG OG

Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså
Tlf.: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com

SÆSONSTART

Malermester

Sukkermajs

Ring og få et
uforpligtende tilbud

Evija og Iver Daabeck ∙ Fennvej 2, Bovrup ∙ 6200 Aabenraa
Mobil 0045 2326 2184 / 0045 2680 0184
daabeck@mail.dk ∙ daabeck-frilandsgartneri.dk

KliPlev
NATursTeN
KliPlev
NATursTeN
entreprenør &
vognmandsfirma
entreprenør &
& vognmandsfirma
vognmandsfirma
entreprenør

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a
8a
Bjerndrupvej
8a
6200
6200Aabenraa
Aabenraa
6200
Aabenraa

74
74 68
68 76
76 14
14
74
68
76
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN
& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

ledt efter hende med hunde
i området ved skolen og
langs de ruter, hun sandsynligvis fulgte til sit hjem
på Teglgårdsvej i Padborg.
Hun havde lige slået op
med sin kæreste, som er
afghaner og meget muslimsk. Hun blev gravid
som 15-årig med ham og
har en datter på 6 år. Det
er mormoderen, som passer
barnet.
Politiet beder borgerne i
Padborg, Frøslev og Bov
om at lade være med at
slette videoovervågninger
af udendørs arealer fra de
seneste 10 dage.
Kamilla Hantusch er 161
centimeter høj og spinkel af
bygning. Hun har skulderlangt brunt hår. 

Sådan
skal
detdet
være!
Sådan
skal
være! Vil du have lokale
Sådan
skal
det
være!
Sådanskal
skaldet
detvære!
være!
Sådan
butikker i morgen,
...vi glæder os til jeres besøg!
...vi...vi
glæder
os til jeres
glæder
os tilbesøg!
jeres besøg!
...vi glæder os til jeres besøg!
...vi glæder os til jeres besøg!

GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE
OG INTERNATIONALT KØKKEN
GRÆSK
TAVERNA
GRILL-HOUSE
OG
INTERNATIONALT
KØKKEN
Grönfahrtweg
13 · D 24955
Harrislee · tlf: +49
461 78918
GRÆSK
TAVERNA
GRÆSK
TAVERNA
GRÆSK TAVERNA

så brug dem i dag

Åbent: alle
dage
kl. 11.30
- 22.00
www.essen-in-flensburg.dk
GRILL-HOUSE
OG
INTERNATIONALT
KØKKEN
GRILL-HOUSE
OG
INTERNATIONALT
KØKKEN /.de
Grönfahrtweg
13
· D fra
24955
Harrislee
· tlf:· +49
461 78918
OG -INTERNATIONALT
KØKKEN
Åbent: alleGRILL-HOUSE
dage fra kl. 11.30
22.00 · www.essen-in-flensburg.dk
/.de
Grönfahrtweg 13 · D· 24955
Harrislee
· tlf: +49 461
78918
Grönfahrtweg
D 24955
Harrislee
461 78918
Grönfahrtweg 13 13
· D 24955
Harrislee
· tlf: +49· tlf:
461+49
78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00 · www.essen-in-flensburg.dk /.de
Åbent:
alledage
dage
kl. 11.30
- 22.00
· www.essen-in-flensburg.dk
/.de
Åbent: alle
fra fra
kl. 11.30
- 22.00
· www.essen-in-flensburg.dk
/.de
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BOV OG HOLBØL
BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 3. august kl. 11.00
ved Majbrit Daugaard

KOLLUND KIRKE
Søndag den 3. august kl. 9.30
ved Majbrit Daugaard

HOLBØL KIRKE
Søndag den 3. august
kirkebil til Kollund

Tyveri af pung Dødsfald
En 22-årig kvinde fra
Kliplev fik forleden stjålet
sin pung fra Netto i
Padborg. Kvinden havde
pungen i sin indkøbsvogn.
Tyveriet skete, mens hun
talte med en butiksansat.
Politiet vil gerne tale med
en anden kvinde, der også

befandt sig i butikken.
Kvinden beskrives som 5060 år og 170-175 cm høj.
Hun havde langt lyst hår,
bar briller og havde nogle
halvstore øreringe på. Hun
var iført en lilla bluse,
lyse bukser samt sorte
sanddaler. 

SOGNE

HOLBØL
KIRKE

Kaj Blume, Padborg, er
død, 68 år. 

14.000 sveller skiftes
BaneDanmark går snart
i gang med omfattende
sporarbejder mellem
Padborg og Taulov.
Fra 4. august skiftes der

skinner. 14.000 sveller
og 25.000 tons skærver,
ligesom stationer på strækningen fornyes, og broer og
overkørsler renoveres.
20 sporskifter skal

desuden udskiftes. Hele
sporarbejdet strækker sig
frem til efteråret 2015. 

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Rie Rabøl Jørgensen

Svend Hedegaard

Min sidste vilje - vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
Begravelsesforretningen
Begravelsesforretningen
Kirsten
& rejner
Begravelsesforretningen
Kirsten & rejner
ved
Kirsten
Madsen
Kirsten
& Madsen
rejner
ved Kirsten

Torben Jensen, Alice Gross, Rita Lorenzen, Finn Davidsen og forrest Peter Fleggaard spiller og synger for alle sanser og sjæle.

Foto Jimmy Christensen

Lovende lokale musikere
Af Gunnar Hattesen

Happy Singers har været sammen i 6 år, og
har en enkelt CD'er ude.
De ånder for musikken.
Bandet endte med at
blive en realitet efter et
møde i 2008 med de 5
musikere.

ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Respekt
•• Ydmyghed
Respekt
• Ydmyghed
•• Ansvarlighed
Ydmyghed
• Ansvarlighed
• Ansvarlighed

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

Skibbroen 28, 6200 aabenraa
Hærvejen
Skibbroen 73,
28, 6230
6200 rødekro
aabenraa
paDborg
Frøslevvej 73,
38, 6230
6330 rødekro
padborg
røDekro
Hærvejen
aabenraa
Skibbroen
28,
6200
aabenraa
post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk
paDborg
Frøslevvej 38, 6330 padborg

tlf. 74 67 røDekro
20 22
aabenraa

De giver koncerter ud
over hele Sønderjylland

og lørdag den 2. august
fyrer de den af på Torvet i
Gråsten.
Bandet består af Peter
Fleggaard, Alice Gross,
Rita Lorenzen, Torben
Jensen og Finn Davidsen
og spiller populære danskpop sange og kendte Grand
Prix melodier.
De 5 musikere øver hver
mandag aften i et øvelokale hos Peter Fleggaard

i Rønshoved. Gruppens
medlemmer sidder afslappet i tøjet og attituden og
lover, at de ikke bliver nervøse, når de går på scenen.
Hovedfigurerne er de
professionelle musikere,
søstrene Alice Gross og
Rita Lorenzen, som har
prøvet de store scener.
De har tidligere sunget i
duen "Alice og Rita", som
i 1960'erne og 1970'erne

havde adskillige sange på
dansktoppen.
Både Peter Fleggard og
Torben Jensen skriver
tekster, og bandet glæder
sig til at fornøje publikum.
Nu håber bandet, at de
ryger på turné for at spille
masser af hits fra de sidste
fire årtier af både danske og
udenlandske kunstnere. 

røDekro
Hærvejen
73, 6230 rødekro
post@kirstenogrejner.dk
- www.kirstenogrejner.dk
paDborg
Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

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

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

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk
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Ingrid Skovbo Johannsen
Telefon 21 19 02 80
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Padborgs varetegn shines op
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Den store skulptur
’’Rummets Lyre’’, som
i mange år har tjent sin
pligt som trofast varetegn for Padborg med
sin placering midt i
rundkørslen ved motorvejsafkørsel 79 på E45,
er i løbet af ugen blevet
shinet op med en ny
omgang maling.
Bilister omkring Padborg
får sig i disse dage noget af
et syn, når de kører en tur i
rundkørslen ved Tøndervej
og Omfartsvejen. Den
stolte skulptur ’’Rummets
Lyre’’, der er en forstørrelse af Piet Heins originale
skulptur af samme navn,
er på en lille uge blevet
malet fra top til tå, så den
igen kan tage sig ud, fra sin
bedste side.
Malerfirmaet Maler Ihle
har stået bag den store
opgave, og samlet set er 5
hele arbejdsdage gået med
det store arbejde, det er at

male den store skulptur, der
alene i diameter udgør 8,5
meter. Dertil kommer så
den store sokkel, der har en
højde på mindst 1,7 meter.
’’Lyren’’ som skulpturen
i daglig tale kaldes, blev
indviet i 1999 og er siden
da blevet malet en gang
tidligere. At skulpturen
igen skulle males er blevet
besluttet af ’Lyre Lauget’,
der hvert år den 10. August
holder generalforsamling og
inspektion af skulpturens
velbefindende.
Denne gang blev opgaven
således tildelt et lokalt
malerfirma, og malermester

angiveligt tiltrukket sig en
del opmærksomhed, og
flere gange har folk dyttet op til de to piger. De
interesserede bilister med
deres lange blikke har skabt
en del sjov for de to malere,
men da en lastbilchauffør

Per Ihle havde i den forbindelse udsendt medarbejderen Tanja Christiansen fra
Kliplev og eleven Sanne
Schmatz fra Bjerndrup til
at udføre arbejdet.
At stå hævet højt op over
vejen i den store lift har

3

næsten stoppede trafikken
for at fotografere Tanja
Christiansen og Sanne
Schmatz i færd med at udføre deres arbejde, blev det
lidt for meget af det gode
for de to malere.
Mandag stod ’Lyren’
så færdigmalet - 21 liter
maling tungere, men frisk

Tanja Christiansen (th.) og
Sanne Schmatz har færdigmalet Lyren i Padborg.

Foto Jimmy Christensen
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Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
Priser fra:

4-cylinder
benzinmotor

15w-40 Kr. 200,10w-40 Kr. 329,5w-40 Kr. 399,-

med filter

Bilvask

til fair price

4-cylinder
dieselmotor

39,-

Kr. 225,Kr. 354,Kr. 424,-

55,- Børstevask, tørring, spuling af undervogn.
69,-Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,

Alle priser er inkl. max 4 liter olie.

g
Ingen tidsbestillin

og ny ser den ud, og det er
tydeligt at se, at der i sommervarmen er blevet svedt
over den. Heldigvis kan de
to malere fortælle, at det
blæser godt på toppen, så
hedeslag har de ikke fået
under den bagende sol. Blot
en ekstra smule maling i
håret. 

Børstevask og tørring.

varm voks, ekstra grundig vask og tørring.

99,-

Nu laver vi også
dine dæk og
bremser til
FAIR PRICE

Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
www.TeamUnoX.dk
Åbningstider
Man. - fre.
09.00 - 17.00
Lørdag
09.00 - 14.00

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

Altid fair price!

4

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

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

Stenhuggeri

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

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

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

Støj på St. Okseø Julemærkebørn
fik køretur
Af Gunnar Hattesen

Naboer i Sønderhav var i
weekenden generet af støj
fra St. Okseø, hvor der blev
afholdt en musikfestival.
Selv om der blev spillet

højt musik var der ikke
indhentet tilladelse til arrangementet hverken fra
politiet eller Naturstyrelsen.
Omkring 400 mennesker overværede
musikfestivalen. 

www.essen-in-flensburg.de / .dk
Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon 0461 24520

GRIECHISCHE TAVERNA
Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

En flok sønderjyske
oldtimer-entusiaster havde
forleden inviteret 30 børn
fra Julemærkehjemmet i
Kollund på en tur i deres
veteranbiler, og det var en
tur, som børnene nød.
Børnene var en tur

Det var nogle pragteksemplarer af veteranbiler, som
børnene var ude at køre i.
 Fotos Jimmy Christensen

Møbler og dødsboer
afhentes gratis
Blå Kors Genbrug
Okslundvej 3,
6330 Padborg
Tlf. 3091 3028

Den hyggelige kro tæt ved grænsen

langs Sønderhav og videre til Dybbøl Banke og
Sønderborg. 

Åbent man, ons og tors 10-17
Tirs og fre 13-17, 1. lør i md. 10-14

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Vi gør det nemt
Kamstegsburger

Onsdag-søndag

39,-

Vestergade 3 • 6330 Padborg
Tlf. 7467 3204 • www.froslev-kro.dk • info@froslev-kro.dk

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00 -19.00

MADPLAN
TORSDAG

Gode gaveideer
Stort udvalg i gavekurve og
brugskunst.

Dansk bøf med bearnaisesovs

FREDAG

Kylling med flødekartofler

MANDAG

Fiskefilet med persillesovs

TIRSDAG

Hvidkålsbudding

ONSDAG

Stegt lever med bløde løg

TORSDAG

Benløse fugle

Lunt og lækkert

45,-

Se også vores lækre

Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen
1 stk 39,95
2 stk 70,00

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

OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66
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Udflugt til Føhr
Lørdag den 16. august
Per Ihle, Ib Krogh-Nielsen, Hanne Christensen og Henrik Meyer udgør bestyrelsen for
Sønderhav Mødehuslegat.
Arkivfoto Jimmy Christensen

Pengeregn fra Sønderhav
Mødehuslegat
er i dag på hen ved 800.000
kroner.
Det er en legatbestyrelse, som består af Henrik
Meyer som formand,
Ib Krogh-Nielsen, som
kasserer, sognepræst
Hanne Christen, Holbøl,
og formand for Holbøl
Menighedsråd, Per Ihle,
som fordeler legatmidlerne.

Af Gunnar Hattesen

Hvert år uddeler
Sønderhav Mødehus
legat pengebeløb til
lokale projekter.
Afkastet stammer fra salget
af kirkesalen, Sønderhav
Mødehus i 1980. Formuen

Ved legatuddelingen
fik Holbøl Foredrags- og
Idrætsforenings amatørteater afdeling 3.000 kr.,
Padborg Sangkor modtog
1.000 kr., Ældre Sagen i
Bov fik 3.000 kr. til indkøb
af sangbøger og Holbøl
Landbohjem fik 3.000 kr.
til scenetæppe. 

Heldagstur til

Helgoland
Lørdag den 30. august
Vi kører i bus over Husum til Büsum
på den tyske vestkyst. Herfra sejler
vi ud til klippeøen Helgoland, der
ligger 72 km ude i Nordsøen.

Pris 595 kr.
Tilmelding til Gråsten Avis/Bov Avis
tlf. 2116 0683

BovAvis

OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.35, Egernsund Elektrikeren 7.40,
Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50, P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05,
Bov Kirke 8.15, OK-tanken 8.20
Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi
sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer vi en tur rundt
i den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro,
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum - et helt nyt
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. Museet rummer stor kunst af kunstnere,
der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord - bl.a Emil Nolde,
Edvard Munch, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den
store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og
Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage
til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 595,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

Tilmelding på telefon 2116 0683

BovAvis

Aftensejltur
på Flensborg Fjord
Fredag den 8. august

AFGANG FRA

P-pladsen ved Nybøl Kirke . .kl. 6.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . . kl. 6.35
På Helgoland drager vi på en lille vandring, Elektrikeren, Egernsund . . . . kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 6.50
hvor der fortælles om øens spændende
historie, rige fugleliv og toldfrie butikker. Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . kl. 7.00
Bankocenter, Kruså . . . . . . . kl. 7.10
Helgoland har tilhørt Danmark frem til
Bov
Kro . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
1807, hvor englænderne erobrede den.
Ok-Tanken, Padborg . . . . . . kl. 7.20
Efter rundturen er der tid til på egen
hånd at gå på café eller shoppe i de over
400 toldfrie butikker. Husk pas.
Vi er hjemme ved 21-tiden.

Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal
besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

AFGANG FRA

Nybøl Kirke ...................................................................kl. 18.30
Broager Kirke......................................................................18.35
Elektrikeren Egernsund.......................................................18.40
Ahlmannsparken, Gråsten ...................................................18.45
Bageren, Rinkenæs .............................................................18.55
Bankocenter, Kruså .............................................................19.10
Bov Kirke ............................................................................19.15
OK-tanken ved
Omfartsvejen i Padborg ..................................................... 19.20

Efter opsamling kører vi til Flensborg, hvor vi stiger om
bord på et skib og sejler en to timer lang tur ud på Flensborg
Fjord. Der serveres en anretning “Kaptajnens platte” om
bord, som vi nyder og hører fortællinger om livet langs
Flensborg Fjord og grænseegnens historie.
Pris kr. 399,som dækker, bus, guide, sejltur
på Flensborg Fjord og spisning.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis
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Bov

Din lokale håndværker

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

ELEK TRISKE ARTIK LER

AUT. INSTALL ATØR

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22
hhjensen-el@hhjensen-el.dk

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

PH 3/2 Bord
Højglansforkromet
Design: Poul Henningsen

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

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

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

ALT I SALG
E/
SERVIC

k
sen.d
k
jacob
net h- cobsen.d
n
e
k
ja
kj@
net hn
e
.k
www

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

Alt malerarbejde udføres
Alt indenfor hårde hvidevArer

10:19

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning
Norman Rudbeck

KRUSÅ EL-SERVICE · Tlf. 40 82 49 39 · www.krusaa-el.dk

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

Et nyt og unikt port-, hegn- og lågekoncept fra det tyske firma, Norport.
Høj kvalitet, både når det gælder
design og funktionalitet.

Salg-Service-reparationer Såvel store som småt
eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk
28/08/13

•
•
•
•
•

Vi er specialister
i tryghed

Side 1

Gulvafslibning

v/ malermester

Per Møller Ihle

Oliering - lakering

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

DANSKE MALERMESTRE

Alter
Kirchenweg
83
Gejlåvej
12 · 6340 Kruså
D
24983
Handewitt
. Mobil. +45 21914455
Tlf.- +45
74670050
Gejlåvej
12 ∙ 6340 Kruså
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

H.S. Gardiner & Tæpper

Lunddal
www.el-teknik.dk

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

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

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

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

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

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

Lundtoft

Når ringridning bliver en livsstil
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

For mange sønderyder
er ringriderfester rundt
omkring i det sønderjyske en yndet tradition
og et højdepunkt i løbet
af sommeren. Blandt
disse er Claus Hissel og
hans familie i Tumbøl
ingen undtagelse.

Også Claus’ kone Helle
og datter Julie Marie på
16 år udøver den sønderjyske sportsgren, men for
drengene i familien, er den
i langt højere grad noget
ganske særligt.
Ringridning fra barnsben
Claus Hissel har reddet
ringridning siden han
bare var 7 år gammel, og

sammen med både far
og farfar, drog han gennem hele sin barndom
til ringridning i løbet af
sommeren, og fik dermed
den træning der skal til, for
at få point og tage titler til
de sønderjyske folkefester.
Fra barnsben har Claus
Hissel således øvet sig i at
blive stadig bedre til den
traditionsrige sportsgren, og

han blev trænet af familiens
garvede ryttere. Da han
selv blev far, satte han således en stor ære i, at få dem
til at elske sporten ligeså
meget som ham selv, deres
farfar og oldefar.
Ringridning er symbol
på sommerferie
For den sønderjyske ringridder, der gennem årene

har vundet utallige titler,
er ringridning ikke bare en
hobby. Gennem hele året
træner han og forbereder
sig på sommerens ringridninger, og i stedet for at
tage på ferie om sommeren,
som mange andre familier
ynder at gøre, nyder familien Hissel i stedet de forskellige ringridninger rundt
omkring i det sønderjyske.
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Kærligheden til sporten
og hestene er selvfølgelig
den største faktor for den
fortsatte interesse og deltagelse i ringridningerne,
men også konkurrencen
og kammeratskabet driver
familien. Dette er netop en
af de største grunde til, at
Claus Hissel siden han var
11 år har deltaget i Gråsten
Ringridning, og dermed i
år modtog sin medalje for
deltagelse nummer 35. 

Den garvede ringridder
Claus Hissel hører til
dem, hvis højdepunkt på
året opnås, når sommeren
begynder og ringridningssæsonen dermed skydes i
gang.
Hver weekend i løbet
af sommeren drager han
sammen med sine sønner
Claus Jacob på 16 år og
Mads Peter på 12 år til
ringridning rundt omkring
i Sønderjylland, og den
store entusiasme for sporten
ender ofte i både prinse-,
kronprinse- og endda
kongetitler, for både far og
sønner, der hver gang tager
ringe på bare få millimeter.

Siden han var 7 år har
Claus Hissel i Tumbøl
reddet til ringridning. Også
hans far og farfar var ivrige
ringridderryttere.

Foto Jimmy Christensen

85 ryttere i Bjerndrup
Af Søren Frederiksen

Det blev Torben
Hansen, Bov, som
blev konge ved ringridningen i Bjerndrup.
Kronprins blev Jørgen
Schmidt, Vollerup,
mens Joan Nissen,
Tinglev, blev Prins.
Ponykonge blev Jesper
Magnussen, Rødekro.

10 ryttere tog alle 24 ringe. Der deltog 85 ryttere.
Ringriderfesten blev
indledt onsdag med 82
deltagere til lottospil.
Torsdag var der stjernedyst. 8 hold a’ 4 personer
dystede i mange sjove konkurrencer lige fra sækkeløb,
trillebør løb, æblespisning,
huskeleg, tovtrækning og
put i hul.
Fredag var der

cykelringridning for
voksne. 14 hold a’ 5
mand. Konge blev Bjørn
Hauschulz. Nr 1 blev
Tine Schmidt og nr 2 blev
Jane Hauschulz og nr 3
blev Karsten Juhl . Hold
kamp vandt græshopperne
skarp forfulgt af 50 + m og
bjørnebanden.
Lørdag middag var der
motoriseret ringridning
med 24 startere. Det var

en temmelig stor nedgang.
Sidste år var der 43 startere.
Konge blev Helge Jepsen.
Nr 1 blev Team Kliplev og
nr 2 blev Mike Pelle.
Lørdag aften var der 82
personer til spisning mod
95 personer sidste år.
Ringriderpladsen var
søndag godt besøgt, mens
det kneb med publikum de
øvrige dage. 

240 spejdere har meldt sig
til at være frivillige, hvor
de står for aktiviteter for
børnene og for det administrative arbejde.
Alderen på de frivillige

spænder fra 16 år og helt
op til 72 år, og af de 240
frivillige har deres opgaver
at tage hånd om.
Over 400 udenlandske
spejdere fra Europa, USA

En fuld ung mand fra
Kliplev blev lørdag nat kl.
03.50 stoppet af politiet, da
han gik på Alssundbroen
mod motorvejen.
Manden forklarede, at
han var på vej til Kliplev,

og Canada er med udover
de 1400 danskere spejdere.
Temaet for spejderlejren er
vikingetiden.

men kun kendte ruten
langs motorvejen. Politiet
gav ham et lift til Gråsten,
hvorfra han fortsatte på en
mere sikker vej for ham til
Kliplev. 

25 års jubilæum
Dagplejer Susanne
Skovgaard Pedersen,
Blansvej 33, Bovrup, har

1800 spejdere på Stevninghus
Der er travlhed i
den store internationale spejderlejr
på Stevninghus
Spejdercenter ved
Kliplev.

Fuld mand

31. juli 25 års jubilæum ved
Aabenraa Kommune. 

Nedbrydning og Entreprenør
Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev
Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500
www.genbrugstoemmerhandel.dk
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Estate Gråsten - Vi gør boligjagten sjovere
Renoveret murermestervilla

NYHED

1- familieshus

NY PRIS
NY PRIS

Felsted
Østergade 40
Flot renoveret murermestervilla i
Feltsted, som siden 2005 er blevet
totalrenoveret, så den i dag
fremstår i rigtig flot stand. Huset
indeholder bl.a flot og rummelig
køkken samt kælder på 64 kvm. Et
rigtig flot hus, som skal ses!

Pris:
Udb.:

1.175.000 Brt.:
60.000 Nt.:

6.359
5.605

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.982/2.734

Sagsnr. 745

105/64

662

1/4

3

1948

ÅBENT HUS SØNDAG D. 3/8-2014 KL. 13:00-16:00

Ejendom med flot udsigt til marker
Tumbøl
Tumbøl Bygade 9
Ejendom beliggende i rolige
omgivelser med udsigt til
omkringliggende marker.
Ejendommen er beliggende i
landbyen Tumbøl, med få
kilometer til Felsted.

Pris:
Udb.:

1- familieshus

475.000 Brt.:
25.000 Nt.:

3.118
3.026

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 1.731/1.849

Sagsnr. 867

103

1.000

2/2

1

Moderniseret parcelhus i Felsted
Felsted
Højtoften 22
Huset har gennem de seneste 5 år
gennemgået en modernisering så
huset i dag fremstår lyst og
indbydende med bl.a. nyere
køkken og badeværelse. Fleksibel i
forhold til overtagelse.

1959

Pris:
Udb.:

1- familieshus

1.095.000 Brt.:
55.000 Nt.:

NY PRIS

Sagsnr. 730

1.091

1/3

1- familieshus

6.052
5.580

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.910/2.908

132

Renoveret parcelhus

1

1978

Kollund
Østerskovvej 7
Står du og mangler et dejligt
nyrenoveret hus, må dette lige
være noget for dig. Beliggende i
Kollund sælges denne velholdte
villa med kort afstand til skole,
børnehave, busforbindelser m.m.

Pris:
Udb.:

Bolig/erhverv

Murermestervilla med stor indkørsel

1- familieshus

4.421
4.134

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.309/2.338

Sagsnr. 603

85

Blandet bolig og erhvervsejendom

735.000 Brt.:
40.000 Nt.:

798

1/2

Pænt og velholdt parcelhus

1

1- familieshus

IINDEHOLDER 2 ERHVERVSLEJEMÅL SAMT 3 BEBOELSESLEJEMÅL
Stubbæk
Stubbæk Bygade 2A
Spændende udlejningsejendom
med en central beliggenhed i
Stubbæk by, nær Aabenraa hvor
du finder alt fra gode
indkøbsmuligheder til gode
spisesteder. Ejendommen er over
de seneste år blevet moderniseret.

Pris:
Udb.:

1.900.000 Brt.:
95.000 Nt.:

Sagsnr. 620

386/13

1.518

3/9

Velholdt parcelhus i Padborg

Padborg
Runesvinget 6
Centralt i Padborg ligger dette
velholdte parcelhus opført i røde
sten og opvarmes med fjernvarme.
Til huset er der en flot velholdt
have med flotte blomsterbede og
dejlige hyggekroge.

10.799
9.869

Pris:
Udb.:

3

1906

1- familieshus

1.295.000 Brt.:
65.000 Nt.:

7.220
6.759

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.462/3.567

Sagsnr. 851

185/8

1.111

1/5

1/1

Varnæs
Smedegade 7
I Varnæs sælges denne velholdte
murermestervilla der rummer et
yderst velindrettet boligareal.
Villaen er bl.a. med nyere glaseret
tegltag og kobber tagrender samt
vinduer og døre fra 1997/2000 mm.

1964

Pris:
Udb.:

695.000 Brt.:
35.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.133/2.478

Sagsnr. 742

166/35

1.210

2/3

Rummeligt parcelhus

Padborg
Hasselhaven 9
Her får du et flot parcelhus i
Padborg med god plads til hele
familien. Til huset hører flisebelagt
indkørsel til carport. Isoleret udhus.
Lukket og velpasset flot have samt
hyggelig terrasse/gårdhave.

4.129
4.176

3

1934

1- familieshus

Pris:
Udb.:

1.395.000 Brt.:
70.000 Nt.:

7.782
7.513

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.780/4.110

Sagsnr. 610

252

1.322

2/4

1

Bov
Ellundvej 52
Et dejligt parcelhus som kan skabe
de parfekte rammer for din
familie. Her får du en god og
funktionel indretning, velgenet til
børnefarmilien eller parret der
ønsker god plads. med en dejlig
beliggenhed i et roligt kvarter.

Pris:
Udb.:

1.220.000 Brt.:
65.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.173/3.228

Sagsnr. 776

140

909

1/4

Stor, velbeliggende vinkelvilla

Kruså
Ved Gruben 24
Velholdt og indflytningsklar stor
vinkelvilla med rigtig god kælder
og garage sælges i Kruså. Huset er
delvist nyrenoveret og har en
spændende og ugenert samt
indhegnet have med stor terrasse.

Pris:
Udb.:

1

1978

1- familieshus

1.980.000 Brt.:
100.000 Nt.:

10.612
9.565

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.858/4.679

Sagsnr. 685

1972

220/80

Estate Kjeld Faaborg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6.678
6.208

6300@estate.dk

74 65 09 33
www.estate.dk

1.002

1/6

2

1966

