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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

FRIBYGFRIBYG
Alt indenfor vinduer og 
døre i træ, alu og plast

Renovering og ombygning 
samt bådaptering m.m.

Benny Terp Nederbyvej 15 6300 Gråsten
Mobil 28777359 bennyterp@sport.dk

TØMRER OG SNEDKERFIRMA

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

ALL INCLUSIVE
NYHED − KUN HOS PROFIL OPTIK

3 PRODUKTER
− ÉN PRIS

FRIT VALG I HELE BUTIKKEN

FRA KR.

PR./MD.249,-

Smørrebrødsfestival
Fredag den 12. september 2014 kl. 18.30

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

FRA DEN 1. SEPTEMBER 2014
Vi har igen åbent alle ugens dage i restauranten fra kl. 11.30.

kr. 148,-
Pr. person

kr. 75,-
Børn u/ 12 år

BEGRÆNSET MÆNGDE

Tingleff kaffe 
rød eller guld

3 stk

9000
Brystfi let eller inderlår
280-290 g

1 bakke

1500
Maks 5 bakker pr kunde

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

GRÅSTEN
PADBORG

Tilbudene gælder så længe lager haves

SÆLGES TIL
½ PRIS

ALT MED HALV PRIS
– Habitter
– Jakker
– Blazer
– Vindjakker
– Skindjakker
– Skjorter
– Strik

– Sweatshirt
– Lærredsbukser
– Cowboybukser
– T-shirt

Starter Torsdag den 28. august kl. 9.00

TOTAL SÆSON OPHØR
ALT SKAL VÆK TØM BUTIKKEN

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

 

÷50% FRATRÆKKES
VED KASSEN

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

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

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

Kakaomælk til 
madpakken
6x200 ml

Snack rosiner 
til madpakken
18 pakker af 14 g

Kom ned og se det spændende udvalg

K-salat, remoulade, 
mayonnaise eller sauce

Franskbrød fra 
Høruphav

Kærnemælkshorn
4 varianter

Græskarrugbrød

1 stk

12,-

Pr stk

15,-

Pr stk

8,-

Pr stk

20,-

Ananas

Katrine og Alfred
Classic tomater

1 stk

15,-

1 bakke

20,-

Rynkeby 16 juice

Dit Valg pålæg eller 
Tulip leverpostej

Bakkedal

Faxe Kondi, Pepsi, 
Nikoline eller Egekilde

Coop skæreost

1,75 liter

18,-

100-200 gr

8,-

250 gr

8,-

150 cl

10,-

1 stk

42,-

1 ps

20,,-
Pr pakke

10,,-

Ciabattabrød

Pr stk

24,-

COOP BRØD
MEDLEMSPRIS
PRIS IKKE-MEDLEMMER 18,95 9,-

SUPER

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

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 26. august til og med lørdag den 30. august 2014
eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

GÆLDER FRA MANDAG

GÆLDER KUN FREDAG

Svinebryst i skiver, 
skinkeschnitzler eller 
nakkekoteletter
 600-700 gr

Premium Entrecote bøffer Premium Roastbeef

Stor hjemmelavet 
Leverpostej

Landgangsbrød

Laksesalat

Fiskefrikadeller

1 pakke

45,-

2 stk/400 gr

80,-
Pr ½ kg

55,-

1 stk

20,-

250 gr

25,-
Pr 100 g

12,-
3 stk

25,-

Pakkemarked

1 pakke

35,-

BRUGSEN Gråsten
Padborg

D E L I K A T E S S E
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170  -  Fax 7465 2866  -  kirkekontoret@besked.com

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og Aktiviteter 
Tirsdag den 26. kl. 11.45 ............Sogneud� ugt
Onsdag den 27. kl. 19.00 ...........Menighedsrådsmøde i Gråsten-Adsbøl Menighedsråd
Søndag den 31. kl. 09.30 ...........Gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Søndag den 31. kl. 11.00 ...........Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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

Forpagtning:

Gråsten-Adsbøl menighedsråd udbyder 
hermed for en 5 års periode fra den 1. 
november 2014 følgende parceller til 
bortforpagtning:

• Art. nr. 12 af Adsbøl 2, 1600 ha
(Sdbg. Landevej) 

• Art. nr. 30 af Østertoft 1, 9658 ha 
(Adsbøl by) 

• Art. nr. 30 af Nørretoft 2, 1601 ha
(gl. præstegård) 

• Art. nr. 20 af Nytoft 2, 0114 ha
(Adsbøl by)

Skrifteligt tilbud i kroner pr. ha på 
årlig forpagtningsafgift skal være 
Kirkekontoret i hænde senest 15. 
september 2014. 

Forpagtningsafgiften forudbetales 
halvårligt. Forpagtningsafgiften bliver 
udformet efter EU-regulativ, således 
at betalingsrettighederne til EU-
støtteordninger til enhver tid tilfalder den 
af menighedsrådet udvalgte forpagter.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at 
godkende/forkaste de afgivne tilbud.

Vi roder i Adsbøl

I øjeblikket kalkes Adsbøl kirke både inde 
og ude, derudover udbedres fugtskader 

på kapellet. Vi beklager, de gener det 
måtte medføre og kan love, at roderiet er 
tidsbegrænset!

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04

12

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 7.00-21.00

VI HAR 
FÅET 

SOFTICE

14.995,–

 En virksomhed i 
STIHL gruppen
Også salg til private

GE 150 
KOMPOSTKVÆM
2500 W
Grentykkelse: op til 35 mm.

ME 443 C BATTERI 
PLÆNEKLIPPER
Komlet med lader.
Arealydelse med 100% 
opladning op til 370 m2

MB 4RT BENZIN 
PLÆNEKLIPPER
Klippebredde: 53 cm.
Kohler Courage motor
1 gear

LB 540 
VERTIKALSKÆRER
Kohler Courage motor
Klipperbredde: 38mm
Arbejdsdybde 25 mm, 
kan justeres i 6 trin

M 632 ROBOT PLÆNEKLIPPER
Max. plæneareal
op til 3.000 m2

Lithium- lon
130 Wh

2.995,–

6.125,–

4.930,–

5.425,–

HAVE
OG PARK

Maskin-
Demonstration

Tirsdag den 2. september
kl. 10 - 15.00

hos Thomas Skøtt
på � rmaadressen

Tinggårdvej 5, Ragebøl

En sikker vinder i villahaven

Står du for at skulle købe ny 
plæneklipper, traditionel eller 
robotklipper,  så er det værd 
at stifte bekendtskab med de 

grønne klippere fra Viking.

Siden 2008 har Viking-klipperne 
fra Østrig i utallige test været oppe 
mod nogle af de mest markedsførte 
mærker, og hver gang har VIKING 
langt sig på en sikker førsteplads

MB 3RT BENZIN 
PLÆNEKLIPPER
Klippebredde: 48 cm.
B & S serie 675 RS
1 gear

4.495,–

Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

6400 Sønderborg 
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag 9.00 - 12.00

GARN 
EFTERLYSES

Nu er sommerferien slut og 
strikkedamerne begynder atter at 

strikke velfærdsstrik for Røde Kors.

Det ville være dejligt, hvis nogen havde garn 
liggende, som de kan undvære til os.

Alt muligt garn kan bruges og kan 
afl everes i Røde Kors Genbrugsbutikken 

eller hos Ruth Jørgensen, Bryggen 13, 
Gråsten. Tlf. 5188 3154.

Vi har plads til en strikkedame mere.

På forhånd tak.

Dybbøl Mølle
Grænseforeningen 
Sønderborg, der også om-
fatter Gråsten, Sundeved og 
Broagerland, har ved salget 
af Dybbøl mærket fået et 
overskud på 35.000 kr. 
Beløbet går til bevarelse og 

vedligeholdelse af Dybbøl 
Mølle.

Salget af mærkerne skete 
ved 18. april arrangementet 
på Dybbøl Banke, og det 
var spejderne i Broager, 
som trak det store læs med 
salgsarbejdet. 
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ALLE DAGE ÅBENT 8-21

800 GR.

3995
700 GR.

4995

2 STYK

2995
PR. STYK

295

250- 400 GR.

25.-

PR. PAKKE

20.-

190 GR.

9.-

1 PAKKE

10.-

1,26 KG.

25.-

1 LTR.

9.-

30 STYK

99.-
1/2 KG.

1895

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

ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-21

1 HEL METER

20.- Ovnklar 
Svinekam
Med Svær
uden ben

Hjemmelavet 
Medister

Kalkun 
Gordon Bleu
1 hel kasse
med 4 kg.

1 stor Pizza 
lige til
ovnen

Æbler
Udenlandske kl. 1
2 kg 
Pr. kg 7,50

Æbler
Udenlandske kl. 1
2 kg 
Pr. kg 7,50

Æbler
Udenlandske kl. 1
2 kg 
Pr. kg 7,50

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 26. august til og med fredag den 29. august 2014 eller så længe lager haves Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

SLAGTEREN TILBYDER

Henrik

Danske Sukker 
Majs
kv. 1

Lakse Fileter
225 gr. 1 bakke

Semper Grød 
og Vælling

Knorr 
Pastaretter
3-4 Portioner

Semper 
Børnemad i glas

Knorr Saucer
1 pakke med
4 breve

Biotex
Color & White

Faxe Kondi 
eller Pepsi 
Cola

Rynkeby
Appelsin 
Juice

GRØNT AFDELINGEN TILBYDER UGENS FISK

Delikatessen tilbyder
Farsbrød med 
Paprikasauce

Grøn
Balance Bleer
Maxi 56 styk kr. 60,48
Midi 5-8 kg. kr. 53,57
Junior 46 styk kr. 56,48
XL 15-28 kg. kr. 56,70

FAST LAV PRIS PÅ BØRNEMAD OG BLEER

2 LTR.

12.-
+ PANT

Håndkøbsmedicin Frimærker

Indlevering af rensetøj til Sønderborg Rens

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

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

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

Udebehandling foretages 
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Fodpleje

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

Chiropraktik Zentrum 
Wassersleben
v/ Hanne Futtrup

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

Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

Dansk 
autoriseret 
kiropraktor

GRATIS
screening
af din ryg

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

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

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

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

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

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

Rådhuskiosken får ny indehaver
Af Søren Gülck

Rådhuskiosken i 
Gråsten får 1. septem-
ber ny indehaver. Det 
er Michael Schlüter, 
Gråsten, som overta-
ger kiosken efter Kai 
Petersen.

Michael Schlüter stammer 
fra Nordborg, men flyttede 
i 1980 med sine forældre til 
Gråsten. Han er cand. merc 
i international markeds-
føring og ledelse, og har 
i en årrække været ansat 
som HR chef hos Ivarson i 
Rødekro. Fra 2009 til 2013 

var Michael Schlüter by-
rådsmedlem i Sønder borg 
Kommune, men valgte 
ikke at genopstille. Han 
lagde dermed en politisk 
karriere bag sig.

- Min interesse for 
Rådhus kiosken blev vakt, 
da jeg læste, at den var i 
fare for at lukke. Det ville 
i den grad være synd for 
Gråsten, hvis denne mar-
kante og kendte butik skulle 
forsvinde ud af bybilledet. 
Der var kort frist inden 
kiosken lukkede, så der 
skulle handles hurtigt. Efter 
nogle særdeles travle dage, 
fik jeg økonomien på plads, 

fortæller Michael Schlüter, 
som glæder sig til at komme 
i gang.

Ansigtsløftning
Michael Schlüter peger på, 
at Rådhuskiosken stille og 
roligt vil få en ansigtsløft-
ning. Spil, tips og Lotto vil 
forblive uændret, men til 
gengæld vil vareudbuddet 
blive tilpasset efter kunder-
nes ønsker.

- Butikken skal som no-
get af det første gennemgå 
en modernisering med nye 
friske farver og ny indret-
ning, fortæller Michael 

Schlüter, som selv vil stå 
bag disken.

- Jeg tror, det er vigtigt, 
at få en daglig kontakt til 
kunderne og lære dem at 
kende. Med mellemrum vil 
min kone Rikke Blindbæk 
også stå bag disken. På den 
måde bliver det i familien, 
siger Michael Schlüter, som 
naturligvis har tanker for 
butikken.

- Jeg har et ønske om at få 
flere specialvarer ind og et 
større udbud af varer, som 
henvender sig til turister, 
siger Michael Schlüter. 

Michael Schlüter står fra 1. september bag disken i Rådhuskiosken i Gråsten. Foto Søren Gülck
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nu  300,-

jeans
før op til 800,-

flere 
vaske

nu 2 stk  300,-
granDDaD t-shirt

før 300,-

nu 3 pk. 

200,-

2-pack tights før 150,-

flere 
farver

flere 
modeller

FØDSELSDAGSALG
HOS TØJEKSPERTEN GRÅSTEN STARTER TORSDAG 28. AUGUST ÅBENT FRA KL. 9.00

vinDjakkeR før op til 1.300,-

skjorte før 400,-

nu  

200,-flere 
forsk.

ass.
modeller

nu  

400,-

vinDjakkeR før op til 1.300,-

skjorte før 400,-

nu  

200,-flere 
forsk.

ass.
modeller

nu  

400,-

nu  200,-

strik eller skjorte
før op til 500,-

nu  

500,-

blazer før 1.500,-

strømper 1 par 40,-

10 par  

100,-
nu  

500,-

blazer før 1.500,-

strømper 1 par 40,-

10 par  

100,-

nu  

500,-

blazer før 1.500,-

strømper 1 par 40,-

10 par  

100,-

nu 2 stk  300,-
granDDaD t-shirt

før 300,-

nu 3 pk. 

200,-

2-pack tights før 150,-

flere 
farver

flere 
modeller

skjorte / strik før 400,-

nu  

200,-

HUSK!
SØNDAGSÅBENT

KL. 10-15

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

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

ÅBNINGSTIDER

Onsdag ........... 09.30 - 17.30
Torsdag .......... 09.00 - 17.30
Fredag ............ 09.30 - 18.00
Lørdag ............ 09.00 - 13.00
Søndag ............10.00 - 15.00
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GRÅSTEN
LEJLIGHEDER TIL LEJE
ca. 80 m2 med fælles gårdhave

pr. 1. oktober.
Leje kr. 4550,-

ca. 90 m2, nyistandsat
med 2 franske altaner
og udsigt til Slotssøen.

Leje kr. 5950,-

TLF. 7465 0986 
ELLER 7465 2451

LEJLIGHED I GRÅSTEN
1. sals lejlighed med altan og udsigt ud over SLotssøen i 

Gråsten. Entré, stor stue, 3 soveværelser, køkken udstyret med 
komfur, emhætte, opvaskemaskine og køleskab. Badeværelse 

med brus, skabe og vaskemaskine. Parkering på grunden.

Ind� ytningsklar straks.

HENVENDELSE PÅ
TLF. 4045 6911 ELLER 7366 1111

BUTIK UDLEJES PÅ 
BYENS BEDSTE PLADS

Velbeliggende butik i Gråsten, tidligere guldsmed 
udlejes straks. Ca. 90 m2 plus diverse siderum.

FOR OPLYSNINGER KONTAKT
TLF. 7366 1111 ELLER 4045 6911

LEJLIGHED TIL UDLEJNING
Midt i Gråsten by udlejes en 5 værelses lejlighed på 130 kvm. 

Lejlighed er � ot og gennemgående renoveret.

Leje 6000 kr .

HENVENDELSE MELLEM 9-20
TIL 2390 2345

LEJLIGHED TIL LEJE
90 m2 stue-køkken + værelse i Gråsten midtby

3750 kr pr. måned

HENVENDELSE TLF. 4030 3313

SØGER HUS ELLER 
LEJLIGHED

Ældre ætepar søger hus eller lejlighed i Gråsten 
eller omegn, 80-90 m2, ingen husdyr.

RING TIL EGON TLF. 2988 4865

Høretab kommer som oftest 
snigende, uden at man be-
mærker det. Den nedsatte 
hørelwe påvirker også de men-
nesker, som omgås den på-
gældende person. Vi kender alle 
sammen til de misforståelser, 
der kan opstå, når man hører 
et ord eller en sætning forkert. 
Dette er et hyppigt problem, 
når man skal føre en samtale
i et selskab eller i støjende 
omgivelser, og kan være dybt 
frustrerende.

Moderne kvalitetsapparater
Hos AudioNova Hørecenter 
ved vi, at der stadig er en del 
fordomme omkring høreappa-
rater. Mange tror, at de er sto-
re, at de hyler, eller at de er 
ubehagelige at have på. Men 
de nye, smarte Selectic Ultime 
Pro høreapparater har allerede 
forsikret masser af kunder 
om, at avanceret teknik sag-
tens kan pakkes småt i diskret 
design med nem betjening 
og samtidig sikre høj bære-
komfort.

Testapparaterne har nogle 
helt unikke funktioner, som 
sikrer en langt bedre ydelse i 
komplekse lyttesituationer, 
og kort fortalt skal man an-
strenge sig mindre for at kun-
ne lytte og forstå. Alt sam-
men pakket ind i et elegant og 
diskret design. Apparaterne er 
ganske enkelt en super løsning 
i mange daglige høresituationer: 

Til fester og sammenkomster
Festen bliver sjovere, når man er 
helt med i samtalerne, og hur-
tigt forstår, hvad bordherren 
eller borddamen for tæller. 
Testapparaterne har en funk-
tion som fremhæver stemmer 
og dæmper støj.

På arbejdet
I arbejdssituationer er mange 
mennesker ofte udsat for bag-
grundsstøj. For at kunne præ-
stere bedst muligt i sit arbejde, 
er det vigtigt, at man får alle 
detaljer med i løbet af dagen.

I trafi kken
I trafi kken er det vigtigt at kunne 
afgøre, hvor en lyd kommer fra. 
Det er jo ikke nok blot at opfatte 
lydene – som f.eks. en cykelklok-
ke eller et udrykningskøretøj – 
men mindst lige så vigtigt at 
kunne afgøre, hvilken retning de 
kommer fra.

Bliv testperson i 2 uger 
– helt gratis
”Som AudioNovas testperson 
får man en enestående mulig hed 
for at afprøve den nyeste hø-
reteknik i Selectic apparater. 
Og endda i 14 dage helt uden 
forpligtelser. Det betyder, at 
man får god tid til i ro og mag at 
nyde de mange funk tioner”, lyder 
det fra Peter Brøgger hos 
AudioNova Hørecenter.

”Vi vil rigtig gerne høre fra 
personer med nedsat hørelse. 
For os er det at få bedre hørel-
se en personlig sag. Derfor vil vi 

gerne lære af brugernes erfarin-
ger ved at stille dem en række 
afklarende spørgs mål. Vi følger 
testpersonerne tæt, og man er 
derfor i trygge hænder, og kan 
spørge og få råd af vores 
højtuddannede audiologister 
under hele forløbet, som vi 
afslutter med et interview”, 
slutter Peter Brøgger.

Du kan blive testperson
Kontakt dit lokale Audio Nova 
Hørecenter og hør hvordan du 
kan blive testperson af Selectic 
Ultime Pro.

AudioNova Hørecenter leder efter 
personer til at afprøve høreapparater 
– gratis og uforpligtende
Der er sket meget i udviklingen af høreapparater. Man lægger knap mærke til de små moderne 
apparater, hvor teknik og design er afgørende for, at man får en god oplevelse. Nu leder AudioNova 
Hørecenter efter personer, der i 14 dage skal teste de nye supersmå apparater fra Selectic Ultime 
Pro - dette for at teste i praksis, om teknikken lever op til brugernes behov. 

AudioNova Hørecenter søger testpersoner 
fra hele landet. Tilmeld dig mandag-fredag i tids-
rummet kl. 9-16 på tlf. 70 60 61 60 – senest den 
2. september Det er gratis og uforpligtende at del-
tage i testen, der indledes med en gratis høretest.

Vil du være med?
fra hele landet. Tilmeld dig mandag-fredag i tids-

 – senest den 
2. september Det er gratis og uforpligtende at del-
tage i testen, der indledes med en gratis høretest.

Med 61 hørecentre er der også et lokalt AudioNova Hørecenter 
nær dig. Find dit nærmeste hørecenter på audionova.dk

Brown /Grey: Pantone 405 c 

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

  

VINTEROPBEVARING
Campingvogne, både, biler, 
maskiner og andet kan opbevares 
i tørre og a� åste lokaler på 
Kværsløkke, 6300 Gråsten.

KONTAKT LARS LENGER FOR 
FREMVISNING OG
TILBUD PÅ OPBEVARING
TLF: 2239 1922 · LENGER_LARS@HOTMAIL.COM

Her er fritidsjobbet til dig, der er under uddannelse et 
par år endnu, og gerne vil tjene lidt ekstra til studierne.
Vi har nemlig brug for dig i vores team nogle timer om 
ugen – aften/week end efter aftale. Vi kræver blot at du 
er kvik og service minded og har lyst til at arbejde i en, 
moderne butik, hvor du næppe kommer til at kede dig.

INTERESSERET?
Send en ansøgnig til adressen herunder eller kig forbi 
butikken og lad os tage en snak om mulighederne.
Vi glæder os til at høre fra dig!

FRITIDSJOB

Tlf.:
Kongevej 86
Shell

, 6300 Gråsten
74650170

E-mail: shell.graasten@mail.dk

Din Hørespecialist tilbyder:
• gratis høreprøve
• 4 års garanti og service
• danske kvalitetshøreapparater
• grundig vejledning og god tid 
 til den enkelte bruger
• hjemmebesøg
• musik, industri- og jagt høreværn 

GRÅSTEN   •  74 53 63 63  •  Torvet 3  •   www.dinhs.dk

Kom forbi til en
uforpligtende snak 
om høreapparater og 
lån kvalitetshøreapparater 
gratis med hjem i 30 dage

Vibeke O. Aaskov 
Audiologiassistent 

Forny din livskvalitet
med et dansk 
kvalitetshøreapparat!

Forny din livskvalitet
med et dansk 
kvalitetshøreapparat!

Hospice 
for børn
Slesvigsk Parti foreslår, at 
Sønderborg Kommune skal 
arbejde for at etablere et 
egentlig børnehospice på 
Augustenborg Sygehus eller 
Gråsten Gigthospital. 
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SERVERES MED

Cremet orange sauce 
eller rødvinssauce 

TILBEHØR

Rosmarinkarto� er og salat

Marinavej 1 · 6320 Egernsund · Tlf. 22 58 87 77 Du kan betale med Dankort 

Åbningstider: Tirsdag til fredag 17 - 22. Lørdag, søndag og helligdage 12.30 - 22
Fra 1. september er der lukket om mandagen

Fiskedag Lørdag den 30. august
Lørdag den 6. september

Sole e Mare Ny ejer, nyt koncept med skiftende menukort hver måned

TILBUD Onsdag, torsdag og fredag

Dansk softice

Spis hvad
du kan for

Kr. 129,-
Vi har også hjemmelavet pizza

Vi søger 2 medarbejdere m/k til servering hurtigst muligt
- taler du både tysk og dansk?
- har du evt. erfaring fra tidligere?
- er du glad, smilende og imødekommende?
- kan du holde overblikket?

Vi søger 2 medarbejdere til vores restaurant i Marina Minde på ca. 15 timer 
(3 dage) om ugen pr. stilling. Løn efter kvali� kationer.

Kom forbi restauranten efter kl. 17, eller ring på tlf. 22 58  87 77 for at høre nærmere

Friskfanget 
� sk fra John 

i Gråsten

VÆLG MELLEM

Pighvar
350-400 gram

ELLER

Rødtunge
250-400 gram

kr. 220,-
Ovennævnte dage kan man også få

Lækkert mørt Argentinsk okse� let
med gorgonzola sauce eller rødvins sauce

Italiensk 
buffet

kr. 169,-

TILBEHØR

Rosmarinkarto� er
og salat

Heideland-Ost 32 · 24976 Handewitt

Telefon: +49-461-79 98 03 38

www.asdautomobile.de · info@asdautomobile.de

KUN 10 MIN. FRA
PADBORG GRÆNSE

– 5 MIN. FRA
FÖRDE PARK

 HOS OS KAN DU BETALE MED VISAÅBENT MANDAG - FREDAG 8.00 - 17.00

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

• Reparation af alle bilmærker
• Klargøring til syn
 samt tilbud på eventuelle reparationer

• 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

Service af 
airconditionanlæg

Ny forrude
• Ring til os for en pris på netop din bil. 

- Også selvom dit danske forsikringsselskab 
skal dække en evt. skade.

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

• Lakforsegling

FRA

Dkr. 600,-

FRA

Dkr. 2200,-

KUN

Dkr. 1200,-

2 lags undervognsbehandling
• 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 certi� kat herpå.

• Behandlingen tager kun 1 dag. Få en 
erstatningsbil den dag for kun 30 euro.

TILBUD LIGE NU

Dkr. 1.999,-
(Op til mellemstore biler)

STORE BILER

Dkr. 2.499,-
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KÆMPE LAGERSALG

Ringgade 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 90 00Modetøj fra str. 34-58

På gensyn

Fra torsdag den 28. august til søndag den 31. august

Tag familien med søndag den 31. august
hvor vi i gårdhaven giver en pølse og en forfriskning

Priser fra kr. 25,-

ÅBNINGSTIDER
Torsdag / fredag fra kl. 10 - 17.30
Lørdag / søndag fra kl. 10 - 15.00

Butikken er lukket onsdag den 27. august

7 spændende forfattere
stiller op og fortæller…

Forfatterens Dag
Fredag den 29. august fra kl. 15.00 - 18.30
i teltet på Gråsten Ulsnæs Centrets Torv

kl. 15.00-15.25 Bente Løwe Christiansen

kl. 15.30-15.55 Linda Lassen

kl. 16.00-16.25 Brian P. Ørnbøl

kl. 16.30-16.55 � orsten Kranz

kl. 17.00-17.25 Karsten Skov

kl. 17.30-17.55 Pernille Juhl

kl. 18.00-18.25 Tabea Petersen

Lejlighed til a
t fortælle, hvor meget vore

s Bekendtskab bety
der for 

mig. Jeg nyder 

dit Selskab meget og h
aaber de

rfor at 
se mere til d

ig, naar det 
engang er muligt. Jeg 

har ganske meget Tidw til at t
ænke i, og j

eg maa konstatere, 
at mine Tanker meget 

ofte fal
der paa dig. 

Jeg haaber, a
t  vi fa

ar Lejlighed til a
t lære hinanden bedre a

t 

kende og øn
sker, at de

t maa gaa d
ig godt,

 til vi a
tter ses.

 

Kære frøken Marie,    
          

          
          

          
          

          
          

        

Neuville 16.
 August 1914

Paa denne Maade kunne jeg ogs
aa have faa

et Lejlighed til a
t fortælle, hvor meget 

vores B
ekendtskab bety

der for 
mig. Jeg nyder dit 

Selskab meget og h
aaber de

rfor at 

se mere til d
ig, naar det 

engang er muligt. Jeg har ganske meget Tid til a
t tænke i, 

og jeg m
aa konstatere, 

at mine Tanker meget ofte
 falder 

paa dig. 
Jeg haaber, a

t  vi 

faar Lejlighed til a
t lære hinanden bedre a

t kende og øn
sker, at de

t maa gaa d
ig godt,

 

til vi a
tter ses. 

Jeg sender dig 
en hjertelig 

Hilsen og haaber, a
t dette B

rev finder dig 

ved godt
 Helbred. J

eg maatte ga
nske pludseligt f

orlade S
ognet, som du uden tvivl e

r 

klar over
. Og det 

var ikke muligt at t
ræffe dig,

 hvilket har ærgret m
ig meget. Jeg 

ville ger
ne have tage

t Afsked paa behørig Vis. 

Din Hengivne Anders Andersen

           vent 
      på mig   
          marie
                                   

             Pernille Juhl

v
e

n
t på m

ig m
a

r
ie

 P
ernille Juhl

Graasten 1. august 1914

 
Anders fik hjertebanken, da han nærmede sig banegårdspladsen. 

Han stod stille med cyklen og skuede ud over pladsen. 

Stirrede på en utrolig masse mennesker, der mindede ham om 

summende bier. Så tog han en dyb indånding og arbejdede sig 

frem til opslaget, som var genstand for alles opmærksomhed. 

Plakaten var rød. Han havde naturligvis allerede gættet, hvad 

den ville forkynde. Ikke desto mindre var det, som fik han en 

knytnæve i brystet, da han først stod der. Bogstaverne flimrede. 

Informationen var helt enkel, men han måtte alligevel læse den 

flere gange. Forfærdelsen indtog kroppen, og den blev blytung 

og umulig at flytte. 

 »Der er faktisk også andre, der gerne vil til«. Han kiggede 

ind i et vredt kvindeansigt og veg uvilkårligt baglæns, mens han 

indså, at han havde spærret for andre længe nok. Han havde ikke 

registreret deres skubben og masen før nu. De ønskede naturligvis 

også at studere det uønskede budskab: Alle omegnens unge blev 

udkommanderet i krig. 

’Vent på mig Marie’ er en krigs- og kærlighedsroman, som foregår under første 

verdenskrig. Romanen er aktuel i forbindelse med et hundrede året for en af de 

værste begivenheder i verdenshistorien. Forfatteren er af sønderjysk slægt og er 

stærkt inspireret af sin farfars dagbøger, som han trofast førte under krigen. ’Vent på 

mig Marie’ er en bevægende historie, som giver et godt billede af tiden og de mange 

skæbner under krigen både ved fronten og hjemme i Sønderjylland.

Der kan købes ka� e og kager 
fra bogen ”De glemte kager”

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

Dronningen er ny 
turistattraktion i Gråsten

Dagligt kigger både lokale og 
turister forbi ”Dronningen” 
for at beskue den smukke 
skulptur af Prinsgemalen.
- Den er meget flot, lyder det 
fra Ditte Veng, Gråsten, 
Anne Mette Schmidt, 
Kollund, og Freja Pørksen, 
Gråsten, som poserer foran 
den nye turistattraktion.
 Foto Søren Gülck
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 Tlf. +45 4063 1663

DIN LOKALE
HÅNDVÆRKSMESTER

HENRY BJERG A/S
AUT. GAS- & VANDMESTER

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

VICEVÆRTOPGAVER
• REPARATIONER OG  

VEDLIGEHOLDELSE
• FORSIKRINGSSKADER

Henry Bjerg A/S 
Munkemøllevej 6, 6300  Gråsten

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

Pro� l Optik fejrer 42 års jubilæum med bred ymer og 
knæhøj karse. det betyder, at vi sætter prisen ned til 420 kr. 

på alle stel i hele butikken, så vi matcher priserne 
fra 70’erne. designet er til gengæld helt up to date.

42 års 
jubilæum.
priser som 
dengang i 

70’erne.

peace, love & jubilæumsrabat
28.-30. august
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alle mærkevare-stel 
420,-

WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas

Møller

Optiker
Tine Paulsen

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

9

Mors dag

B L O M S T E R    C H O K O L A D E    V I N    S P E C I A L I T E T E R

B e s t i l  f r a  v o r e s  b u t i k ,  i n t e r f l o r a . d k  e l l e r  v i a  m o b i l e n . 
V i  s e n d e r  o v e r  h e l e  l a n d e t .

Gråsten blomster
Sundsnæs 2  6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Åben
7-15

Er dit træværk klar til det nye klima? 
Få træbeskyttelse til en god pris

Kom ned i din lokale Flügger farver, og hør mere om Flügger® Wood Tex 
og det nye Extreme Weather Technology (EWT) system.

1198,-
10 liter fra

Klubpris:

Pris for ikke-medlemmer: 1410,-

455252

Rådhusgade 56 - 8300 Odder
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten

Er dit træværk klar til det nye klima? 
Få træbeskyttelse til en god pris

Kom ned i din lokale Flügger farver, og hør mere om Flügger® Wood Tex 
og det nye Extreme Weather Technology (EWT) system.

1198,-
10 liter fra

Klubpris:

Pris for ikke-medlemmer: 1410,-

455252

Rådhusgade 56 - 8300 Odder
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten

Er dit træværk klar til det nye klima? 
Få træbeskyttelse til en god pris

Kom ned i din lokale Flügger farver, og hør mere om Flügger® Wood Tex 
og det nye Extreme Weather Technology (EWT) system.

1198,-
10 liter fra

Klubpris:

Pris for ikke-medlemmer: 1410,-

455252

Rådhusgade 56 - 8300 Odder
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten

Afrens
Desinficerer 
og renser 
overfladen 
før maling

75,-
2,5 ltr. 

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

ÅBNINGSTIDER FOR BETJENING OG BETALING
MED DK KORT 
Mandag – fredag 15.00 – 17.00
Lørdag ............... 10.00 – 14.00
Søndag .............. 10.00 – 11.00

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59 • Lager direkte: 28 26 16 51

• Grus

• Sand

• Skærver

• Stabil

• Muldjord

• Natursten

• Flis

• Spagnum

• Brugte og nye � iser 

• Belægningssten

ÅBENT FOR SELVBETJENING ALLE DAGE 

HELE DØGNET I � nder os her
Egenæs 11
6300 Gråsten

Mulighed for betjening 
på andre tider, ved 
telefonisk henvendelse

Besøg også vores hjemmeside på www.nielsjessens.dk

TRAILERSALG

Glas rummede 2267 
batterier
Af Søren Gülck

Det var Annette Hinst 
fra Vollerup, som blev 
den heldige vinder af et 
nyt ur fra Boccia.

Uret var udloddet af 
Sönnichsen Ure i Gråsten 
under arrangementet 
Kvinden i Centrum. Her 
kunne deltagerne gætte på, 
hvor mange små og store 

kviksølvsbatterier, der var i 
et glas.

Annette Hints gæt var 
2250 batterier, og det 
var blot 17 batterier fra 
de 2267, som glasset 
indeholdt. 

Annette Hinst får overrakt et Boccia ur af urmager Stefan Sönnichsen. Foto Søren Gülck  

Plakater
Både Venstre, Social demo
kraterne og Liberal Alliance 
har sat valgplakater op i 
forbindelse med valget til 
EuropaParlamentet søndag 
den 25. maj. 

Landbrugsskole får 
nye boliger
Af Gunnar Hattesen

Gråsten 
Landbrugsskole er 
Danmarks mest popu-
lære landbrugsskole.

Ved indgangen til septem-
ber rummer landbrugssko-
len 199 elever.

Langt hovedparten af 
eleverne ønsker at bo på 
skolen. For at få plads til 

alle har man netop indviet 
en ny fløj bestående af otte 
mobilboliger i to plan med 
plads til 32 elever. 



Din lokale håndværker

Gråsten Foto
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

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

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

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

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

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker

MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & 

bygningskonstruktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Tømrer 

✔ Snedker

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Vi udfører også
malerarbejde

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.

Et godt sted at spare

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

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

12

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk
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GRÅSTEN ÆLDREKLUB
PROGRAM FOR SÆSON 2014 - 2015

2014
10.09 ”Hør om hjemmefronten” ved Sven-Erik Ravn, Hjartbro.
24.09 ”Poul Reichardts liv og levned” ved Tove Holm, Dybbøl.
08.10 ”Bevar det gode ældreliv” ved Helle Phillipsen m. fl .
22.10 ”Det frivillige arbejde i Burkino Faso” ved Aase Bonde, Augustenborg.

  Hanne Næsborg Andersen anmelder en god bog.
05.11 ”Musikeftermiddag” ved Doris Sommerlund, Løjt Kirkeby.
19.11 ”Mit arbejde som livrist ved Dronning Ingrids Hof”

 ”Min træning og uddannelse ved Jægerkorpset”
 ”Mit arbejde som mine- og bomberydder” ved Torben Madsen, Karup.

03.12  Fortælling ved Asta Flyvholm Kjær, Broager.
 Luciaoptog ved Rinkenæs Efterskole.

2015
14.01 ”Borgmester Erik Lauritzen”
28.01 ”Jytte og Kajs oplevelser på Østgrønland”

  Lysbilledforedrag ved Jytte og Kaj Moberg, Sydals.
11.02 ”Sporskifte – epoker i livet” Foredrag ved Gert Karkov, Vojens. 
25.02 Lysbilledforedrag

Hanne Næsborg Andersen anmelder en god bog.
11.03 ”Dialekter og andre sære sprog” ved Niels Holck, Løjt Kirkeby.
25.03 ”Sang og musik” ved Vagn Anders Hansen, Rendbjerg.

 Hanne Næsborg Andersen anmelder en god bog.
08.04 ”Eftermiddag med Osvald Helmuth” ved Ole Sülow, Skagen og Doris Sommerlund, Løjt
22.04 Udfl ugt

Kontingent fra 01. september 2014 til 30. april 2015 er 100 kr.
Møderne holdes i Ahlmannsparkens cafeteria fra kl. 14.45 – 16.30 
Oplysninger om kørsel hos Dorthe Sørensen, tlf. 7465 1939.
Anne Marie Petersen tlf. 7365 3005 – Lisbeth Christensen tlf. 7465 4906

Vinterprogram GIG Sæson 2014/2015 Start uge 37
HOLD TID NAVN KONTAKTPERSON TELEFON NR. TRÆNINGSSTED
Mandag

Morgenfruer 08.30 - 09.30 Olga Sørensen Olga Sørensen 74650688 Ahlmannshallen

Stavgang (start 1/9) 10.00 - 11.30
Anni Muus, Olga Sørensen, Karen Alnor, 
Anne Marie Petersen

Anni Muus 23720436 Ahlmannshallen

Krummelurer-børn 
(3-4 år) u. forældre

16.00 - 17.00
Anna W. Olsen, Heidi Lillelund Krüger, 
Syhrethe Kelmendi, Charlotte Meinke, Emma Fink

Anna W Olsen 25219941 Skolen gym.sal

Aktive fædre og 
krudtugler (1-5 år)

17.00 - 18.00 Peder Kraack Peder Kraack 51286617 Skolen gym.sal

Areobic 18.00 - 19.30 Lis F. Hansen Lis F. Hansen 22394320 Skolen gym.sal

Tirsdag

Hurlumhejpiger (0-3. klasse) 16.00 - 17.00
Kathrine Christensen, Annette Alnor, 
Cathrine Melgaard, Sofi e Louise Hansen

Annette Alnor 42192030 Skolen gym.sal

TeenDance (fra 4. klasse) 17.30 - 19.00 Rikke Wind, Pernille Frederiksen, Hannah Rost Pernille Frederiksen 51835805 Skolen gym.sal

Damer rytme/motion 19.00 - 20.30 Lene Oure Jacobsen Lene Oure Jacobsen 74650042 Skolen gym.sal

Løb 17.00 - 18.00
Mette Jochimsen, Orla Støvring, Thomas Maschoreck, 
Birgitte Bille, Winnie Thomsen

Mette Jochimsen 28901279 Ahlmannshallen

Onsdag

Stolegymnastik 09.00 - 10.00 Dorthe Sørensen Dorthe Sørensen 74651939 Ahlmannshallen

Senior Mix (Damer/herre) 10.15 - 11.15 Dorthe Sørensen Dorthe Sørensen 74651939 Ahlmannshallen

Tons & Tummel 5-6 år - ny dag 16.30 - 17.30 Tove Jensen, Kari Jensen, Mikkel Melgaard Tove Jensen 20829596 Skolen gym.sal

Crossgym 17.30 - 18.45 Mette Jochimsen, Dorte Melgaard Dorte Melgaard 26731998 Skolen gym.sal

Motionsherrer (start 8/10) 19.00 - 20.00 Anton Mortensen Anton Mortensen 74651346 Skolen gym.sal

Torsdag

Gang 09.30 - 11.00 Lisbeth Christensen, Anne Marie Petersen Lisbeth Christensen 74654906 Ahlmannshallen

Løb 17.00 - 18.00
Mette Jochimsen, Orla Støvring, Thomas Maschoreck, 
Birgitte Bille, Winnie Thomsen

Mette Jochimsen 28901279 Ahlmannshallen

Hoptimister (6-8 år ) 17.00 - 18.00
Nina Asmussen, Julie Dreyer, Mathilde Clausen, Stine 
Iversen, Asta Kock - Mangler voksen instruktører

Skolen gym.sal

Spring fra 9 år 18.00 - 19.30
Kasper Frederiksen, Nina Asmussen, 
Mangler voksen instruktører

Skolen gym.sal

Tilmeldning skal ske via hjemmesiden www.gig-graasten.dk
Ballstik træf se hjemmesiden www.gig-graasten.dk- datoer kommer hurtigst muligt

OBS: Vi mangler voksne trænere til følgende hold, Hoptimister og spring
Hvis der ikke er nogen der melder sig, er vi nødsaget til at lukke holdene. Se venligst vores hjemmeside under instruktørmangel

Forfatter kiggede 
forbi boghandel
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Boghandel fik 
lørdag formiddag besøg af 
forfatteren Linda Lassen, 
som signerede sin nyeste 

historiske roman "Men sko 
må jeg ha".

Romanen handler om 
vandrelærerinden Henriette 
Gubi (1856-1894), der 
med stor personlig indsats 

og opofrelse kæmpede for 
at bevare danskheden i 
Sønderjylland efter nederla-
get i 1864.

Henriette Gubi troede på 
Genforeningen, men kom 
aldrig til at opleve den, selv 
om hun ydede store ofre for 
sagen. 

Forfatteren Linda Lassen havde tid til at snakke med læserne. Her er hun i samtale med Berit 
Jørgensen, Gråsten, som er en flittig læser af historiske romaner. Foto Jimmy Christensen
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 31. august kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE
Søndag den 31. august kl. 9.30 ved Jan Unold 

BROAGER KIRKE
Søndag den 31. august kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard 

FELSTED KIRKE
Søndag den 31. august kl. 14.00 

ved Oliver Karst på sportspladsen ved Felsted skole

EGERNSUND KIRKE
Lørdag den 30. august kl. 11.00 

Havnefest gudstjeneste ved 
Gråsten havn (se opslag i Gråsteneravisen)
Søndag den 31. august Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 31. august Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KIRKE 
Søndag den 31. august kl. 10.30 

Rinkenæs Korskirke ved Marianne Østergård

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 31. august kl. 10.00 tysk gudstje-
neste ved k. k. kl. 14.00 Dansk gudstjeneste ved 

Charlotte Rørdam Kristensen. Konfirmand indskrivning

NYBØL KIRKE
Søndag den 31. august kl. 10.30 
ved Henrik Nygaard Andersen

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 31. august kl. 10.30 

ved Vibeke von Oldenborg Konfirmanderne medvirker

VARNÆS KIRKE 
Søndag den 31. august kl. 9.00 ved Oliver Karst

ULLERUP KIRKE
Søndag den 31. august 

Der henvises til Nybøl kirke kl. 10.30

TYSK GUDSTJENESTE
Søndag den 31. august 

Gottesdienst zum Schulanfang in der 
Kirche zu Egernsund kl. 16.00 Uhr

GUDSTJENESTER

www.kvaers-kro.dk
Tlf. 7465 9206

Fredag den 
7. november

SMOKIEBUFFET
med forret og dessert Pris pr. person KR. 11950

 

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

Bortrejst på dagen
Jeg holder ingen fødselsdag

den 26. august 2014.
Er bortrejst.

Med venlig hilsen
Karin Schmidt

Gråsten

Søndagscafé
Søndag den 7. september

kl. 12.00 til ca. 14.00
Den Gamle Kro, Slotsgade 6

Dagens middag med øl, vand eller vin til kr. 80,-
For 60+ der ønsker at møde nye mennesker

Gråsten

Tilmelding senest torsdag den 4. september kl. 12.00
til Ulla Gerber tlf. 7465 0120

Obs. Vor juletur til Berlin er � yttet
fra onsdag den 26. november
til torsdag den 4. december

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag.

Venlig hilsen
Peter Jessen

Blans

Kontakt foreningen
kggo@svend-s.dk
og 61 71 46 07 

Stort kørestolsstævne for handicappede 
med livsglæden i behold

Kan man sjippe, når man sidder i kørestol?
Kan man være fysisk aktiv, selvom 

man mangler begge ben?
Kan kørestolsbrugere også ha’ det sjovt?

Kom og se hvor sjovt man kan have det, selvom 
man er lam i benene m.m.

Lørdag den 30. august kl. 09.00 til 17.00
i Ahlmannsparken

Vi vil også vise en del overraskelser, både 
for folk med og uden handicap.

Tusind tak
for al opmærksomhed i anledning af vort guldbryllup. 

Tak for de mange fl otte gaver, æresport, fl agning og jeres 
tilstedeværelse både hjemme og på Den Gamle Kro.

Mange hilsener
Helga og Bent Th eilgaard

Dalsgård 

HVORNÅR SKAL DU TIL KOR?
Torsdag den 28. august starter de to kor:
”Alferne” 0. - 2.klasse kl. 13.30 - 14.15 
”Kor Egene” 3. - 5.klasse kl. 15.10 - 16.10

 Det foregår i musiklokalet på Gråsten Skole.
Vi synger, lytter, bevæger os, sidder stille; 

laver musik på mange måder.

I lærer noget om stemmen, om rytmer, om at synge 
sammen, om musikteori, og om at optræde.

I kan høre nærmere og tilmelde jer ved 
undertegnede eller bare komme torsdag den 

28. august og se om det er noget for jer.

Alle drenge og piger er velkomne.
Det er gratis.

Venlig hilsen

Rut Boyschau, 2080 7173, rebo@outlook.dk, 
organist i Gråsten/Adsbøl

Otto Andersen, 2062 1372, moa@bbsyd.dk, 
organist i Egernsund/Kværs

GRÅSTEN
RINGRIDERFORENING
afholder

Komitemøde
TIRSDAG DEN 9. SEPTEMBER 
KL. 19.30 I GRÅSTEN BOLDKLUBS 
LOKALER PÅ ÅRSBJERG.

Alle komitemedlemmer er velkomne. Komiteformænd 
bedes melde tilbage til undertegnede om 
deltagerantal af hensyn til traktement.

Pbv
Per Rosenberg
Sekretær
perr@bbsyd.dk
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Gråsten 
Bedemandsforretning

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

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

   www.als-begravelse.dk

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

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Gitte J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Golfspillere dystede om klubmesterskab
Af Gunnar Hattesen

Benniksgaard Golf 
Klub og Benniksgaard 
Golf Cource afviklede 
i weekenden både det 
årlige klubmesterskab 
og BGC Masters. 

Der blev udloddet en KIA 
Rio, under BGC Masters, 
som ”hole in one” præmie 
på hul 12, der har en skøn 
udsigt til Flensborg Fjord. 
Ingen ramte dog plet og 
bilen blev ikke afsat.

Der blev spillet under 
vanskelige forhold med 

kraftige byger og indimel-
lem stærk blæst.

70 spillere dukkede op til 
klubmesterskabet og yder-
ligere 34 ønskede at spille 
i BGC Masters. Trods de 
vanskelige vejrforhold, var 
der blandt spillerne en posi-
tiv og munter stemning. 

Klubmesterskabet blev 
spillet over to dage og der 
blev spillet i 6 forskellige 
rækker for både mænd og 
damer.

Det egentlige klubmester-
skab gik over 2 runder á 18 
huller. 

Vinderne blev hos herrerne:
1. Søren Nordentoft med i alt 154 slag
2. Jonas Faaborg med i alt 166 slag

Vinderne blev hos damerne:
1. Marion Pischel med i alt 173 slag
2. Astrid Bednarski med i alt 184 slag

Drengerækken op til 18 år:
1. Kris Enemark med i alt 188 slag
2. Andreas Schlaikjer-Petersen med i alt 200 slag

Mid-age Herrer:
1. Kim Boutrup med i alt 167 slag
2. Jesper Düwel med i alt 169 slag

Seniordamer:
1. Helle Jessen med i alt 206 slag
2. Lena Toft Nielsen med i alt 229 slag

Seniorherrer:
1. Kai Wilhelm Lorenzen med i alt 165 slag
2. Dieter Bednarski med i alt 170 slag

BGC Masters gik over 18 huller søndag den 24. august 
med 103 deltagere i en gunstart.

Vinderen kunne gå derfra med en pæn gavecheck 
og privat parkeringsplads foran klubhuset.

Vinder blev Klaus Poulsen med en nettoscore på 71 slag.
2. blev Rasmus Frost Hansen også med 

71 slag netto, men et slag dårligere på bagni.
3. blev Kai Wilhelm Lorenzen med en nettoscore på 72.

Vinderne blev på behørig vis hyldet i klub-
huset, af et engageret publikum.

42 spillede 
skat
Gråsten Skatklub samlede 
42 spillere til klubaften i 
Ahlmannsparken.

Resultatet blev:
1. Klaus G. Petersen, 
Broager, 2548 point. 2. 
Herbert Jürgensen, Broager, 
2370 point. 3. Verner 
Hansen, Broager, 2251 

point. 4. Ernst Jessen, 
Sønderborg, 2104 point. 5. 
Peter Speeck, Kruså, 1975 
point. 6. Werner Clausen, 
Felsted, 1850 point. 7. 
Johan Eskildsen, Felsted, 
1850 point. 8. Viggo 
Hansen, Gråsten, 1822 
point. 

38 spillede 
bridge
Gråsten Bridgeklub 
har spillet drop-in i 
Ahlmannsparken med 38 
deltagere. Vindere blev:

A-rækken:
Nr 1: Jørn Levisen og 
Ole Sejthen, 148 p, Nr 2: 
Villy Kock og Thorwald 
Christiansen, 126 p, Nr 

3: Jytte Mathiesen og 
Annemarie Bressen, 121 p.

B-rækken:
Nr 1: Bente Olesen og Ole 
Høgsted, 98 p, Nr 2: Jette 
Fedders Christensen og 
Preben Bang, 94 p, Nr 3: 
Bente Schmidt og Aage K. 
Jensen, 90 p. 

VM-feber i badmintonklub 
Af Gunnar Hattesen

I skæret af VM i bad-
minton i Danmark giver 
Gråsten Badmintonklub 
nye spillere chancen for 
at prøve kræfter med 
ketcher og fjerbold.

- Der har været mas-
ser af VM-badminton 
i fjernsynet den sidste 
tid. På lørdag inviterer 
Gråsten Badmintonklub 

derfor alle til åbent hus i 
Badmintonhallen, hvor alle 
kan komme og få afprøvet 
evnerne som badmin-
tonspiller. Der kan lånes 
ketchere, og der er godt 
med bolde i hallen, fortæl-
ler formand for Gråsten 
Badmintonklub Carsten 
Clausen Kock.

I hallen er der trænere, 
spillere og bestyrelsesmed-
lemmer til at hjælpe og til 
at besvare spørgsmål. 

Lørdagen byder på tre 
timer med hygge og bad-
minton fra kl. 11-14.

Arrangementet er primært 
henvendt til børn og unge. 
Når spillet på banerne er 
overstået, og sveden tørret 

af panden, mødes alle i 
klublokalet, hvor der er 
gjort klar til hygge så længe 
man lyster. 

Carsten Clausen Kock, 
formand for Gråsten 
Badmintonklub.
 Foto Jimmy Christensen
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VIL DU VÆRE FRIVILLIG 
I FAMILIENETVÆRKET?

Du skal være stabil og ansvarlig og kunne lide at 
lave aktiviteter for både børn og forældre.

Du skal have et stort hjerte samtidig med, at du 
evner at sige fra, når det er nødvendigt.

Du skal kunne afsætte 6-8 timer om måneden 
for at være frivillig familienetværker.

Du kan få mere information på rødekord.dk eller 
kontakt Anne-Mette Rathsach, tlf. 2977 0392, 

e-mail anne.mette.rathsack@ofi r.dk

Gråsten Røde Kors

Hold Årgang Tidspunkt Start Trænere Mobil

U6 2008
og senere

Lørdag 
9.00 - 10.00

27. september Annette Junk
Tenna

28 45 35 26

U8 2006
og senere

Fredag 
17.00 - 18.00

26. september Starter op og håber på 
forældre opbakning

U10 piger 2004 - 2005 Tirsdag 17.00 - 18.00
Torsdag 17.30 - 18.30

26. august Kirsten Matzen
Lone Nielsen

27 82 15 50
22 40 49 12

U10 drenge 2004 - 2005 Mandag 16.00 - 17.00
Onsdag 16.00 - 17.00

25. august mangler

U12 piger 2002 - 2003 Mandag 18.00 - 19.30
Onsdag 17.00 - 18.00

25. august Mette Sønderbye
Stig Sønderbye

Kasper Sønderbye

29 92 44 59
30 54 30 53

U12 drenge 2002 - 2003 Mandag 17.00 - 18.00
Onsdag 18.00 - 19.30

25. august Kim Lorenzen 21 77 88 02

U14 piger 2000 -2001 Tirsdag 16.00 - 17.00
Torsdag 16.00 - 17.30

26. august Lotte Christensen
Karin Christensen
Mette Bertelsen

Kira

20 68 52 26
31 32 05 08
29 35 24 63

U14 drenge 2000 -2001 Mandag 19.30 - 20.30
Onsdag 19.30 - 20.30

25. august Carsten Jørgensen 28 94 27 92

U16 piger / 
U16 drenge

1998 -1999 Tirsdag 18.00 - 19.00
Torsdag 18.30 - 19.30

mangler

* Opstart med spillermøde TIRSDAG den 26. august 2014 kl. 17.30 - alle er velkomne

Dame 
Senior &
U18 piger

1995/1996/1997 Tirsdag 19.00 - 20.30 Melanie Thaysen 28 79 30 64

* Opstart med spillermøde TIRSDAG den 26. august 2014 kl. 18.30 - alle er velkomne 

Herre 
Senior  &
U18 drenge

1995/1996/1997 Onsdag 20.30 - 22.00
eller

Torsdag 19.30 - 21.00

Brian Jacobsen
Henning Jessen

31352671
21533579

* Opstart med spillermøde ONSDAG den 27. august 2014 kl. 20.00 og alle er velkomne

Som der kan ses, mangler vi stadigvæk træner til U8 og U10 
drenge, så går du med ønsket om, at blive træner, så meld dig til 
Gitte Thaysen på 6168 1126 eller Rene Bertelsen på 4016 7642.

Du kan også finde træner, træningstider og andet info 
på vores hjemmeside www.hkegene.dk

H Å N D B O L D K L U B B E N  G R Å S T E N

Nyt kor-projekt for børn
Samarbejde på tværs 
af sognegrænser 
udmønter sig nu i ny 
kor-satsning på Gråsten 
Skole.

Organisterne Rut Boyschau 
fra Gråsten-Adsbøl kirker 
og Otto Andersen fra 

Egernsund-Kværs kirker 
samler kræfterne, og 
etablerer i tilknytning til 
den nye folkeskolereform et 
kor-miljø, som kommer til 
at høre hjemme på Gråsten 
Skole.

Både menighedsrådene 
og skolen har været meget 

positive over for initiativet, 
som vil blive til glæde for 
alle parter. 

Der bliver oprettet 2 kor. 
Det ene for børn i 0.-2.
klasse. Det andet for børn i 
3.-5.klasse.

Koret for de yngste kom-
mer til at hedde ”Alferne”, 

og er opkaldt efter sørøve-
ren Alf, som har lagt navn 
til flere steder i Gråsten 
området. Det skal være 
sjovt at synge i kor, som at 
være med på et sørøvertogt. 
Her bliver man ført ind i 
musiksprogets skattekiste, 
bl.a. igennem sjove sange 
med fagter og bevægelse, 

ved at lege, lytte til musik 
og lave små spil. 

Koret for de lidt større, 
kommer til at hedde; ”Kor 
Egene”, og har fået sit navn 
efter en del af skoven, hvor 
der vokser seje, rodfæstede, 
og kraftfulde egetræer. 
Overskriften er også her, at 
det skal være sjovt at synge 
og lære. Man udvikler 

sin stemme, lærer rytmer, 
noder og en masse flotte 
sange, herunder nye og 
gamle salmer, sange fra 
hele verden, samt årstidens 
sange. 

Begge kor vil deltage både 
i skolens arrangementer og i 
de forskellige kirkers guds-
tjenester. For de mindste 
”Alferne” bliver det kun 
et par gange. For de lidt 
større ”Kor Egene” bliver 
det flere. Og om et par år 
er håbet så, at projektet 
kan danne basis for et godt 
ungdomskor for Gråsten 
og omegn, der regelmæs-
sigt kan medvirke ved 
gudstjenester. 

Dødsfald
Cæcilie Breede, Gråsten, er 
død, 78 år. 

Dødsfald
Rigmor Kappel Eskildsen, 
Kværs, er død, 74 år. 
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B r o a g e r

En naturperle
på Broagerland

Familiecamping - i skønne omgivelser
Udsigtspladser og strandpladser
Mange legemuligheder for børn
Opvarmet pool
Dyr på pladsen
Nye bad og toiletter
Varmt vand og WIFI er inklusiv

Gammelmark Strand Camping
Gammelmark 20 · DK6310 Broager
T: +45 7444 1742
www.gammelmark.dk · info@gammelmark.dk

Se supertilbud på

vores hjemmmeside

BROA GER B A DMIN TON

Træningstider ungdom:
U9 - U11 Mandag kl. 17.00 - 18.00
U13 - U15 - U17 Mandag kl. 18.00 - 19.30
 Torsdag kl. 18.45 - 20.15

Holdene er startet, men alle er stadig velkomne.

Tilmelding for motionister kan ske til Tove

Tiderne/banefordelingen kan ses på vores hjemmeside: www.broagerbadminton.dk

Pris pr. bane: kr. 1.200, der betales kontant ved tilmelding.
Efterfølgende kan tilmelding ske til kasserer Tove Jehn Pedersen 

på mail: tovejehn@hotmail.com eller mobil 6177 1309.

Stort rykind på Gråsten Landbrugsskole
Af Gunnar Hattesen

Folk fra hele lands-
delen valfartede 
fredag til en festlig 
reception på Gråsten 
Landbrugsskole for 
officielt at byde vel-
kommen til skolens 
nye forstander Kåre 
Heide-Ottosen.

Gavebordet bugnede af 
mange flotte ting. Fra 
bestyrelsen modtog han en 
jagtvest.

Formand for Gråsten 
Landbrugsskole, Mads 
Thuesen, bød den nye 
forstander velkommen og 
lykønskede ham med sin 
50 års fødselsdag.

- Vores stolthed fik et 
knæk, da den tidligere 
forstander kun holdt knap 
et år, sagde Mads Thuesen, 
som i samme åndedræt glæ-
dede sig over, at landbrugs-
skolen har rekordmange 
elever. Pr. 1. september har 
skolen 199 elever, og man 
har netop indviet 32 nye 
værelser.

- Du må gerne bruge pen-
ge, bare du tjener flere, lød 
det med et smil på læben 
fra bestyrelsesformanden.

Der blev holdt en stribe 
taler, blandt andet af sko-
lens tidligere forstander, 
Peder Damgaard, som 
med glæde tænkte tilbage 
på sine godt 20 år som 
forstander.

- Du får nogle meget gode 
kollegaer, en meget engage-
ret bestyrelse og nogle dyg-
tige landmænd at arbejde 
sammen med, sagde Peder 
Damgaard, som mindede 
den nye forstander om, 
at der kun havde været 7 
forstandere siden skolens 
grundlæggelse i 1924.

- Gråsten Landbrugsskole 

har et godt navn, et godt 
ry. Pas godt på det, lød 
opfordringen fra Peder 
Damgaard.

Borgmester Erik 
Lauritzen (S) kvitterede 
også med lykønskninger 
og som nabo til landbrugs-
skolen udtrykte Thomas 
Brink Thomsen de bedste 
ønsker om godt naboskab. 

Naboerne glædede sig til, 
at hele familien flytter ind 
i den nye forstanderbolig. 
Alle beboere i Fiskbæk 
havde hejst flaget i dagens 
anledning.

Formand for LandboSyd, 
Mogens Dall, opfor-
drede den nye forstander 
til at kigge forbi bedrif-
ten i Kiding, hvis han 
havde brug for lidt praktisk 
landbrugserfaring.

Kåre Heide-Ottosen er 
uddannet cand. merc. i 
ledelse og har en HD i 
organisation samt en pæda-
gogisk uddannelse. 

Fakta
Gråsten Landbrugsskole 
er grundlagt i 1924.
Skolen har pr. 1. sep-
tember 199 elever og 45 
medarbejdere.
Landbrugsskolen har 
145 køer, 400 søer og 
220 ha.

180 gæster kiggede forbi til 
receptionen for Gråsten 
Landbrugsskoles nye forstan-
der Kåre Heide-Ottosen.
 Foto Leif Christensen

Travlhed i Røde Kors
Af Gunnar Hattesen

Røde Kors i Broager 
har hen over sommeren 
haft travlt med aktivite-
ter for udvalgte børn og 
familier.

- For første gang holdt vi 
familie camp. Den hen-
vendte sig til familier, som 

oplever stress og underskud 
i hverdagen, som var ramt 
af livskriser eller savnede 
samvær med andre familier, 
fortæller næstformand i 
Røde Kors Broager Knud 
Hviid, der sammen med 
formanden Inger Prüsse 
deltog som frivillige i 
familiecampen.

- Det var en helt fantastisk 

oplevelse at være frivillig 
i en uge sammen med så 
mange skønne mennesker. 
Man giver meget af sig selv, 
men får også meget igen, 
fortæller Inger Prüsse.

For de lokale børn tilbød 
man også en udflugt 
til Jump A Lot i Nr. 
Hostrup. 
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BUI-Motion og Broager Sparekasse præsenterer:

GENDARMLØBET
Broager d. 14. september 2014

HOVEDSPONSOR:

Ruter:

· Børneløb (1.5 km)
· 5 km

· 10 km
· Halvmarathon

www.gendarmlob.dk

Broagerlands Ungdoms- 
og Idrætsforening

Gymnastik 2014/2015
HOLD TIDSPUNKT TRÆNER TELEFON

Familie holdet
Søndag kl. 10.00 – 11.00

Start 7. 9. i gym.sal
Bianca, Karina, Gitte 40 71 23 65

3 – 4 årige Instruktører søges 40 17 86 86

5 – 6 årige
Mandag kl. 16.15 – 17.15

Start 1. 9. i gym. sal
Fatma, Camilla 81 74 41 30

0. kl. – 2. kl.
Rytme

Mandag kl. 17.15 – 18.15
Start 1.9. i gym. sal

Emma E, Fatma
Camilla

42 25 29 08
30 82 63 10

3. og 6. kl.
Rytme

Torsdag kl. 17.00 – 18.00
Start 4. 9. i gym sal

Selma, Julie, Jose� ne 26 77 27 84

Fra 7. kl. og opefter Instruktører søges 40 17 86 86

Spring 0. kl. – 2. kl. Vi har ikke instruktører
der henvises til Skelde GF

(Elise Bender Schlüter)
28 18 04 46

SPRING 3. kl. – 5. kl.
6. kl. og opefter

Torsdag kl. 18.00 – 19.00
Torsdag kl. 19.00 – 20.00

Start 4. 9. i gym. sal

Emma Warming,
Mette Lorenzen

Jesper

61 66 93 19
28 15 71 39

Motionsherrer
Onsdag kl. 18.00 – 19.00

Start 17. 9. i Broager Salen
Peter Nissen/ Åge Hansen 74 44 19 41

Dame hold
Tirsdag kl. 19.30 – 20.30

Start 16. 9. i Broager Salen
Bianca Dam, 

Maibritt, Jette
51 61 30 55

Velkommen til en ny sæson i B.U.I.́ s gymnastik afdeling.
Mød op til de hold du kunne tænke dig at være med på, der er 2 gratis prøvetimer.

KONTINGENTSATSER:
Familiehold ........................................Kr. 300,-
Børnehold ..........................................Kr. 300,-
Unge op til 18 år: ...............................Kr. 300,-

Spring hold uanset alder: ...................Kr. 300,-
Dame/herre hold: ...............................Kr. 400,-

På bestyrelsens vegne Else Marie Toft 74 44 00 86 / 40 17 86 86
www.broager-gymnastik.dk

57 ryttere tog 
ringe i Brunsnæs
Af Gunnar Hattesen

Selv om det regnede, 
dukkede alligevel 57 
ryttere op til ringridning 
i Brunsnæs. Det var en 
mindre end året før.

Ringridningen har 46 år 
på bagen, og det var første 
år med Bjarne Brodersen, 
Skodsbøl, som formand.

Efter en spændende 
om ridning blev Pia 

Gubbertsen, Skelde, konge 
med 23 ringe. Kronprins 
blev Lisa Hansen, Broager, 
også med 23 ringe. Prins 
blev Louise Villesen, 
Broager, med 22 ringe.

Om aftenen var der 
fællesspisning med 77 
deltagere, og da Bjarne 
Brodersen som den første 
trådte ud på dansegulvet 
blev det hurtigt fyldt. 

Resultater

Konge Pia Gubbertsen 23 ringe
Kronprins Lisa Hansen 23 ringe
Prins Louise Villesen 22 ringe

> -14 år - børn
1. Mathias Hansen 21 ringe
2. Julie Gubbertsen 18 ringe
3. Line Dreier 16 ringe
4. Jasmin Loeck 15 ringe
5. Line Lyck 14 ringe

15-24 år
1. Louise Brodersen 22 ringe
2. Maria Moldt Grau 21 ringe
3. Sabrina Loeck 21 ringe
4. Catharina Christensen 18 ringe
5. Morten Andresen 17 ringe

25-34 år
1. Iben Hilmer 21 ringe
2. Tina Toft 16 ringe
3. Pia Moisen 16 ringe
4. Sara Hansen 15 ringe
5. Lene Johannsen 13 ringe

35-44 år
1. Brian Vestergaard 21 ringe
2. Heide Jessen 20 ringe
3. Helene Lausten 20 ringe
4. Hanne Andresen 18 ringe
5. Malene Brodersen 17 ringe

45-59 år
1. lnge Toft 19 ringe
2. Anja Moldt Grau 19 ringe

3. Elna Andresen 16 ringe
4. Evy Hansen 16 ringe
5. Bjarne Brodersen 15 ringe

60 - 74s år
1. Peter Struck 19 ringe
2. Bent Beyer 17 ringe
3. Ole Rasmussen 15 ringe
4. Gunnar Christensen 14 ringe
5. Erik Andresen 12 ringe

75 - < år
1. Frede Struck 11 ringe
2. Chr. Andresen 11 ringe
3. Jørgen Toft 8 ringe

Brunsnæs Ringridning havde i år 46 år på bagen.  Foto Jimmy Christensen

Tak fordi du handler lokalt 
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Cirkel kaffe
Guld eller
blå

KØDMARKED
Bøf hak
Blandet Fars
Koteletter
Skinke i tern
Nakkekoteletter
Gyros

Kærgården 
Isvafl er
5 stk

Odense 
Pilsner
30 stk

Hørup 
kartoffel
spegepølse

4 x 500 gr

9500
700-800 gr
Pr. pk 50,00
ta 3 pakker

10000

200 gr

995 995 8500
+ Embl

5500

Spar 64,80

Spar 6,95

Spar
7,00

Under 
½ pris

Hatting brød
Frit valg

Bakkedal

250 gr

800

995

TORVEDAG MED FÆLLESSPISNING
Fredag den 29. august 
Vi griller

Laksefi let 2 stk 50,00
Flere slags

Makrelfi let 2 stk 30,00
Flere slags

Hel makrel  30,00

fra kl. 11.00

G R Ø N T M A R K E D

F I S K E M A R K E D

K A G E M A R K E D

Max 5 pk. pr kunde Max 2 ks. pr kundeMax 5 pk. pr kunde

6,00 Kugle
krysanthemun
30,00

Staude mix
30,00

MENU
Svinekam stegt som 
vildt
Flødekartofl er salat
Flutes og dressing
Pr. portion

3000
Billetter til menuen
Kan købes i Kundeservice 
senest torsdag

DAN OG RASMUS
Vinderne af Broager 

melodi Grand Prix 
Spiller i Teltet

fra kl. 16.30 til 18.30

fra kl. 16.30 til 18.00

B L O M S T E R M A R K E D

FRIT VALG

FLERE SLAGS

Spar 20,00

Lyng
6,00

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 30. august 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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BROAGER 
MENIGHEDSRÅD

udbyder
herved for en periode af 4 år fra 

den 1. oktober 2014 til den 30. september 2018 
følgende parceller til bortforpagtning:

Matr. nr. 145 I-II ................4,9295 ha
Matr. nr. 145 III-IV ............5,2870 ha
Matr. nr. 145 V-VI-VII  ......5,6884 ha
Matr. nr. 145 VIII ..............3,5413 ha
Matr.  nr. 145 XII ...............2,2705 ha
Matr. nr. 133 (Degnejord) ..3,3505 ha
Matr. nr 131 (Enkesæde) ...1,8678 ha

Kort over parcellernes beliggenhed kan ses ved 
henvendelse til kirkekontoret, Storegade 1 i Broager.

Skriftlig bud afgives i kroner pr. ha på årlig 
forpagtningsafgift og sendes eller afl everes i lukket 

kuvert senest fredag den 5. september 2014 til:

Broager Menighedsråd
V/ Preben Blomgreen

Østerhøj 7
6310 Broager

EU Betalingsrettigheder følger kontrakten og skal 
tilbageleveres ved kontraktens udløb.

Forpagtningsafgiften indbetales kvartalsvis forud og 
pålignende ejendomsskatter påhviler forpagteren.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til frit at 
vælge eller at forkaste samtlige indkomne bud.

Menighedsrådet

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb
Steen Gottlieb

Massage
Idrætsskadeterapi

Ergoterapi
Sports- & Øreakupunktur

Funktionel træning
Skeldevej 17, 6310 Broager Tlf.: 22 94 94 09
(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager) 

www.din-sundhedspartner.dk Find os på 

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

Besøg på 

Sønderborg Slot
Onsdag den 10. september kl. 19.00

Vi får en guidet rundvisning med hovedvægt på særudsti llingen
”Mennesker i krig” og den nye faste udsti lling 

”Sønderjylland under tysk styre”.
Der køres i egne biler, dog kan evt. sammenkørsel 

arrangeres. Tilmelding ti l Hans Andresen, 74 44 29 55, 
hansogelse@dlgpost.dk, senest den 5. september

Eft erfølgende er der kaff ebord
i Det Tyske Museum, Rønhaveplads 12

Turen koster kr. 100,- inkl. rundvisning og kaff e
Alle er velkomne!

www.broagerlandsarkiv.dk

Sundhedsdag 2014
Kom til sundhedsdag i Kernehuset

på Broager Plejecenter, Vesterdalen

Tirsdag den 2. september kl. 13-16
Kom og få kostvejledning, vær med til 

stolegymnastik og en masse andre ting.
Der vil være mulighed for at 
møde følgende foreninger:

• Broager Plejecenters vennekreds
• Ældresagen
• Diabetesforeningen
• Gigtforeningen
• Sahva
• Pensionistforeningen
• Vera Højmose fra Naturklinikken

Derudover er der mulighed for at få 
smagsprøver fra køkkenet, samt høre 

om vores aktiviteter i Kernehuset.

EGERNSUND 
PENSIONISTFORENING

Program for efteråret
Onsdag 10. september kl. 14.00

Lottospil på Egernsund Skole

Mandag 6. oktober kl. 13.00
Kegling starter i Ahlmannsparken

Onsdag 8. oktober kl. 14.00
Lottospil på Egernsund Skole

Fredag 10. oktober kl. 8.30
Svømning starter på Marina Fiskenæs

Onsdag 29. oktober kl. 14.00
Generalforsamling på Egernsund Skole

Onsdag 12. november kl. 14.00
Lottospil på Egernsund Skole

Søndag 16. november kl. 12.00
Julefrokost på Holbøl Landbohjem

Onsdag 10. december kl. 14.00
Lottospil på Egernsund Skole

Tilmelding til kegling, svømning og julefrokost 
til Marie Gormsen tlf. 7444 0465

Knipling i Broager
En � ok kniplinge damer står

lørdag den 30. august kl. 10-14
i SuperBrugsens cafeteria i Broager

for at demonstrere deres kunnen

56 besøgte Bornholm
Af Frede Weber Andresen 

56 medlemmer deltog i 
Ældre Sagen i Broagers 
6 dage lange tur til 
Bornholm. Øen levede dog 

ikke helt op til sit ry som 
solskinsøen.

Indkvarteringen skete på 
Hotel Balka Søbad tæt på 
stranden på den sydlige del 
af øen.

Opholdet bød på guidede 
ture, tid på egen hånd og 
ikke mindst besøg på 
en række af Bornholms 
seværdigheder.

Hjemturen blev noget 
urolig rent vejrmæssigt, idet 

der var omkring 4 meter 
høje bølger i en vindstyrke 
på 16 s/m. Turen hjem 
gik via den smukke Rute 
9 i Sverige, og der blev 
lejlighed til at se pal-
merne omkring Trelleborg. 
Deltagerne sluttede af med 
middag på Tyrstrup kro. 

Deltagerne fra Broager havde en fin tur til Bornholm. Fotos Maja Skriver

Dødsfald
Stanislau Adam Popenda, 
Broager, er død, 88 år. 

Dødsfald
Frederik Clausen, Broager, 
er død, 66 år. 

Nygifte
I Broager Kirke blev 
lørdag viet Nina Paulsen, 
datter af Karen og Jan 

Paulsen, Iller, og Thomas 
Kjær Christensen, søn 
af Susanne og Lars Kjær 
Christensen, Nybøl. 
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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

Gråsten | Skovvej 

Utrolig smuk og totalt moderniseret villa 
fra 1930 med vandskuret facade og sort-
glaseret tegltag. Beliggende på meget 
attraktiv beliggenhed i Gråsten tæt ved 
skolen, skoven og slotssøen. 

Smuk villa med den bedste beliggenhed

703-00544 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 2.195.000
110.000

11.433/9.882

9.918/9.306
Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

 K f d n C
 165 498 1930 6 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

 

Flot

renoveret

home Broager præsenterer...

Gråsten | Vandtårnsvej 

Klassisk rødstensvilla fra 1940 med super 
god beliggenhed i Gråsten. Villaen ligger 
grænsende op til skoven, i gåafstand til 
skole og tæt på indkøb. En beliggenhed 
som alle drømmer om.

Nyistandsat villa med fl otte materialer

703-00555 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 1.150.000
60.000

6.320/5.729

5.567/5.392
Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

 K f d n C
 120 537 1940 3 3 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

 

Super 

beliggenhed

Egernsund | Æblehaven 

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

Klassisk villa fra 1980’erne i 1 plan

703-00537 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 845.000
45.000

4.834/4.643

4.278/4.391
Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

 K f d n C
 100 765 1983 4 1 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

 

Mulighed for

udnyttelse af 1.sal

Perfekt familievilla i gode omgivelser

703-00453

1.100.000
55.000

6.241/6.168

5.585/5.888

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 156 662 1986 6 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Hvedemarken, Rinkenæs

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. Villaen er velbelig-
gende i ”Hvedemarken”, som er et 
veletableret villakvarter tæt på skolen og 
børnehaven.

NY PRIS

Klassisk villa fra 1960’erne

703-00420

545.000
30.000

3.559/3.489

3.207/3.331

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 100 798 1965 4 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Sønderborg | Lærkevej 

Klassisk og velholdt et plans villa fra 
1965, opført med gule mursten og 
eternittag. Villaen er beliggende på rolig 
villavej centralt i Nybøl, med kort afstand 
til skole og indkøbsmuligheder. Derud-
over kort afstand til motorvejen, som 
giver få minutters kørsel til sønderborg 
og en nem adgang til resten af Jylland.

NY PRIS

Flot og velplejet villa på Hvedemarken i Rinkenæs

703-00536

1.595.000
80.000

8.987/8.633

7.882/8.117

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 135 1285 1996 4 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Hvedemarken, Rinkenæs

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 bør-
nevenligt. Villaen fremstår i god stand 
med 2 badeværelser, 2 børneværelser 
samt soveværelse. 

NY PRIS

Super fl ot sommerhus i skønne Rendbjerg

703-00570

995.000
50.000

5.954/5.345

5.732/5.333

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 74 801 1974 3 1

Sag:

Se mere på home.dk

 

Egernsund | Teglbakken 

Dette sommerhus er det perfekte for 
familien, som ønsker et moderne, ind-
fl ytningsklart og veludnyttet sommerhus 
i skønne omgivelser i Rendbjerg. Områ-
det er omkranset af fantastisk natur med 
kuperet terræn, Gendarmstien, vandet 
og skov lige ved hånden - så mange 
muligheder for gode naturoplevelser. 
Rendbjerg ligger meget centralt.

NYHED

Gråsten | Hjortevej 

I et meget attraktiv og velplaceret vil-
laområde i Gråsten sælges denne gode 
kvalitetsvilla. Villaen er opført i år 2001 
af Eurodan og fremstår lys og indfl yt-
ningsklar. 

Flot og velholdt kvalitetsvilla i Gråsten

703-00340 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 1.995.000
100.000

10.471/9.922

9.098/9.287
Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

 K f d n C
 167 914 2001 5 1 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

 

Børnevenligt

villakvarter
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S u n d eve d

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

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

Roman
Forfatteren Linda Lassen 
har udgivet en folkelig ro-
man om vandrelærerinden 
Henriette Gubi. I årene 
1891-94 besøgte hun ofte 
Sundeved for at undervise 
skolebørn, og hun kom 
meget i hjemmet hos Peder 
og Hanna Moos i Nybøl. 

friluftsgudstjeneste
Sandbjerg slot

Søndag d. 7. sept., kl. 10.30 afholdes der 
friluftsgudstjeneste på plænen ved Sandbjerg slot.

Friluftsgudstjenesten er et samarbejde mellem 
Nybøl, Sottrup, Ullerup sogne.

Prædikant er sognepræst Vibeke von Oldenburg, Sottrup.

BENNY HOLST
TRIO

Onsdag den 8. oktober
kl. 19.30

VOCAL LINE
A capella kor i verdensklasse

sang med Rolling Stones på Roskilde Festival 2014
Onsdag den 19. november kl. 20.00

Koncerter Forsamnlingsgården Sundeved
Efteråret 2014

Entre kr. 150,-

Entre kr. 150,-

Billetterne sælges  på Sønderborgbilletten www.sonderborgbilletten.dk
En måned før også på Biblioteket i Vester Sottrup

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

Sundeved 
Husholdningsforening

HØJSKOLEDAG
Torsdag den 18. september 2014 kl. 9.30
på Dybbøl Efterskole, Ragebølskovvej 3, Sønderborg.

Vi starter med kaffe og boller.
Erik Bollerslev fortæller om skolen og 

viser rundt, derefter middag.

Kl. 13.00 ........ Sangtime
Kl. 14.00 ........ Kaffe
Kl. 14.30 ........ Foredrag ved Helle Juhl
 ”Husbestyrerinde søges”.
Kl. 16.30 ........ Afslutning

Pris pr. person 250.00 kr.

Tilmelding senest den 4. september til 
Tinne tlf. 7446 7437 / Mobil 5347 4476

BUSTUR TIL
HORENS FÆNGSELSMUSEUM
Onsdag den 24. september 2014 kl. 9.00

Bussen afgår fra
P-pladsen ved Sottrup Kirke.

Der serveres 1 rundstykke med kaffe undervejs.
Rundvisning med guide - frokost: 

4 stk. smørrebrød incl. 1 øl/sodavand.
Derefter kører vi til Horsens centrum, 

hvor der bliver tid til lidt shopping.

Pris pr. person 350.00 kr.

Beløbet indsættes på konto i Kreditbanken 
7931 0001131878 eller kontant til Ingermargrethe 

på Højlund 120 senest 7 dage før turen.

Tilmelding senest den 10. september 2014 
til Ingermargrethe tlf. 7442 1589/7446 7864 

eller mail: ik@revisor-Knudsen.dk

Bestyrelsen

KAGEKONKURRENCE
I forbindelse med Stafet For Livet på 
Ringriderpladsen i Sønderborg

Lørdag den 6. september
Kom med din bedste kage – vær kreativ

A� ever din kage kl. 18.30 – 19.00 
og vind spændende præmier

Tilmelding/oplysninger: tlf. 29 82 12 59 
eller annamatthiesen@mail.tele.dk

Fiskeyngel sættes ud i Ballebro 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

I silende regnvejr 
ankom forleden 14.000 
ganske specielle 
gæster til Ballebro for 
at blive sluppet løs i 
deres rette element.

Nærmere bestemt var der 
tale om to store beholdere 
fyldt med 3 cm store 8 uger 
gamle pighvarrer, hvis for-
mål det er, at hjælpe med til 
at styrke bestanden af den 
populære flade fisk i det 
sønderjyske farvand. 

De mange tusinde fisk 
er blevet opdrættet i et 
saltvandsopdræt på Venø, 
der ligger i Lim fjorden, 
og de blev transporteret 

til Ballebro af formanden 
for Fritidsfiskerforeningen 
Arne Rusbjerg. 

De 10,5 kr. pr. stk. som 
fiskene har kostet, er blevet 
betalt af Fiskeplejen, og 
pengene kommer fra alle 
danske fiskeres betaling af 
kontingent for deres fiske-
tegn, der hvert år skal for-
nyes. Kontingentpengene 

går ubeskåret til forskning 
i fiskepleje og desuden 
udsætning af yngel fra 
forskellige slags fisk rundt 
omkring i Danmark. 

Nu skal de 14.000 små 
pighvarrer så vokse sig 
store, yngle videre og skabe 
liv i fjorden i de næste tre 
år, inden de er store nok til, 

at de lovligt kan fanges af 
fritidsfiskere. 

Formanden for ’Fritids-
fiskerforeningen for Als og 
Sundeved’ Bent Alnor er 
glad og tilfreds med, at det 
i år var ved Ballebro ynglen 
blev sat ud, og han ser frem 
til, at den naturlige bestand 
nu ophjælpes. 

Hvis alt går, som det skal, 
vil der således være mange 
tusinde fladfisk klar til at 
blive fanget af ham selv og 
de 180 andre medlemmer i 
Fritidsfiskerforeningen for 
Als og Sundeved. 

Fiskeyngel blev sat ud ved 
Ballebro.
 Foto Jimmy Christensen

Stor kagekonkurrence
Af Gunnar Hattesen

I forbindelse med 
Stafet For Livet lørdag 
den 6. september 
afholdes der en stor 
bagekonkurrence.

Det foregår på Ring rider-
pladsen i Sønderborg.

- Kom med din bedste 
kage. Vælg mellem Cheese-
Cake, American Mud pie 
og frugt/bær tærter, lyder 
opfordringen fra Anna 
Matthiesen, Ullerup.

Man kan aflevere sin kage 
i Oplysningsteltet lørdag 6. 
september mellem kl. 18.30 
og kl. 19.00. Kagerne bliver 
bedømt af tre dommere, 
som er Mette Blindbæk, 

Cecilie Rasmussen og 
Morten Henriksen. 

Mette Blindbæk har ledet 
konditoriet hos henholdsvis 
Bager Bang & Nielsens 
bageri i Padborg, Nybøl 
Bageri i Sønder borg og sidst 
i Lagkagehuset i Aabenraa. 
Hun er nu konditorfaglærer 
på EUC Syd. I Tønder.

Cecilie Rasmussen 
er udlært i Lagkage-
huset i Aabenraa og 
arbejder nu som konditor i 

Lagkagehuset i Fredericia. 
Hun har vundet sølv ved 
EM i Frankrig i 2012, 
vandt DM i skills i 2013 
som bager, deltog i NM og 
Dm i 2013 i sødt og blev 
sølvvinder i DM i skills i 
2014 som konditor. 

Morten Henriksen er 
cheftræner i Sønderjyske 
Håndbold i Sønderborg. 

Der er mange spændende 
præmierne bl.a. koncertbil-
letter, revybilletter til Søn-
derborg Sommer Revy 2015 
og sponsorerede gavekort.

Vinderne offentliggøres 
kl. 21.30 lige efter Lys-
ceremonien af A.P. Hansen, 
tidligere borgmester i 
Sønderborg.

Efter offentliggørelsen af 
vinderne kan man beundre 
kagerne og støtte Stafet For 
Livet ved at købe en god 
kop kaffe med lidt sødt.

Tilmelding kan ske på 
tlf. 29 82 12 59 eller mail: 
annamatthiesen@mail.tele.dk 

Stafet For Livet er et 
arrangement, hvor man 
samler ind til Kræftens 
Bekæmpelse. 
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Hørt i byen
Prins Henrik hitter som 
lyriker. Gråsten Boghan-
del har indtil videre solgt 
170 bøger af Prinsgema-
lens digtsamling ”I mine 
lykkelige nætter”.

Natten til søndag havde 
politiet travlt med at 
tjekke bilister i Gråsten, 
der enten ikke havde 
kørekort eller var spiri-
tuspåvirket. Man stop-
pede en 19-årig mand 
fra Augustenborg, som 
kørte rundt i slotsbyen 
uden kørekort.

34-årige Ellen Trane 
Nørby er blevet mor for 
første gang til en dejlig 
datter. Dermed starter 
et nyt kapitel for den 
unge Venstre-politiker, 
som tager barsel frem til 
nytår. Og så tager kære-
sten over til foråret.

Foreløbig er der tilmeldt 
171 deltagere til det 
12. GendarmLøb, som 
holdes søndag den 14. 
september i Broager. 

Gråsten Handelsstands-
forening inviterer sine 
medlemmer på jule-
frokost lørdag den 22. 
november på Holbøl 
Landbohjem.

Den nye forstander på 
Gråsten Landbrugsskole, 
Kåre Heide-Ottosen, 
flytter om nogen tid ind 
i en ny forstanderbolig, 
som håndværkere er i 
færd med at sætte i stand 
i Fiskbæk. Han er gift 
med journalisten Liv, 
og sammen har de to 
drenge på 9 og 15 år.

Interessen for krigen i 
1864 er stor for tiden. 
Det mærker 66-årige 
Flemming Nielsen fra 
Egernsund. Han har i lø-
bet af i år holdt 12 fore-
drag om sin tipoldefar, 
Paul Johansen Paulsen, 
som blev født på Søgård-
mark og selv deltog i 
krigen. I gennemsnit har 
hvert foredrag haft 44 
tilhørere. 

 ·Flere afgange dagligt
 ·Salon med panoramaudsigt
 ·Tag cyklen med

Afgang fra Glücksburg på Seebrücke - Fra Flensborg på Schiffbrücke

FLENSBORG FJORD RUNDFART
RUNDT OM OKSEØERNE

FLENSBURG → GLÜCKSBURG

GLÜCKSBURG → FLENSBURG

Gråsten Badmintonklub

Træningstider for
sæsonen 2014/2015
Motionister og Senior starter i uge 36
Ungdomsholdene starter i uge 38 
OBS OBS: Åben hal for alle ungdomsspillere fredage i uge 36-37 kl. 17-18.30

Årgang Træningstider Træner/ansvarlig Telefon

2006/2007 (U9) Tirsdage 17.30-18.30 Helle Skjold 29701642

2004/2005 (U11)
Mandage kl. 17.30-19.00
Fredage kl. 17.00-18.30

Carsten Clausen Kock 24248827

2002-2003 (U13)
Tirsdage kl. 16.00-17.30
Fredage kl. 17.00-18.30

Rikke Petersen 29920073

1998 – 2001 
(U15/U17)

Mandage kl. 16.00-17.30
Torsdage kl. 16.00-17.30
Torsdage kl. 17.30-18.30 
For ungsenior. NYT!

Peter Sandbeck 60162723

1997- og ældre 
(U19/Senior)

Mandage: 20.00-22.00
Torsdage: 17.30-18.30 
Træning med ungsenior

Carsten Clausen Kock 24248827

Motionister

Mandage kl. 15.00-16.00, 19.00-22.00 (kun tre baner fra kl. 20-22)
Tirsdage kl. 15.00-16.00, 18.30-21.30
Torsdage kl. 15.00-16.00
Torsdag kl. 20.00-21.00. spil med skiftende makker. NYT Hold fra i år!

Al træning foregår i badmintonhallen Johs. Kochsvej 12, 6300 Gråsten
Tilmelding til motionister skal ske til Pia Thomsen tlf. 7465 3308
Spørgsmål til ungdomstræning rettes til Hans-Nicolai Lorenzen, 
gbk6300@gmail.com, mobil 2032 1789 

Kontingent:

Ungdom U9/U11/U13/U15 kr. 375,-. U15/U17 turneringsspillere kr. 475,-

Senior + U19 kr. 650,-
Motion før kl. 16.00 kr. 300,- pr. spiller efter kl. 16.00 kr. 450,- + eget forbrug af bolde.

Kværs Forsamlingshus
holder

LOPPEMARKED
ude som inde

Lørdag den 30. august
fra kl. 10 til 16

Lej en stand for kr. 50,-
tilmelding til Edith på 21 40 67 34

eller kirsten på 26 29 62 95
Der kan købes øl,vand og pølser

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

Afholder

GENERAL 
FORSAMLING

Torsdag den 11. september kl. 19.30
på Den Gamle Kro i Gråsten

Forening afholder ordinær generalforsamling.
Dagsorden. ifl g. vedtægterne.

Medbring dine sommer bukke opsatser fra foreningens 
område skudt i 2014.

Foreningen er vært ved kaff e og brød.
Vil du have indfl ydelse på din forening så kom og deltag.

Med jægerhilsen
Bestyrelsen

LØVFALDSTUR TIL 
FLYVESTATION SKRYDSTRUP
Mandag den 22. september 2014 Afgang

fra Ahlmannsparken kl. 09.30 prc.
Ring venligst til Formand 

Aase Christensen, tlf. 7465 1809.

Vi er startet med efterårets/vinterens

LOTTOSPIL
Fredag den 5. september kl. 19.00

og derefter i lige uger.

Mandag den 6. oktober kl. 10.00
i Ahlmannsparken

Fremvisning og salg af Modetøj
ALLE ER VELKOMMEN

Annemie Christesen starter med

SENIORDANS
Torsdag den 4. september 2014 

kl. 14.00 - 16.00 i Ahlmannsparken.

SVØMNING STARTER
- på GIGTHOSPITALET, Gråsten

Fredag den 5. september 2014 kl. 14.00
Nærmere ved Annemi tlf. 7465 0557.

Gråsten-atleter røg 
til tops
Atleterne fra Gråsten 
Idræts- og Gymnastik-
forening leverede flotte 
præstationer til årets 
landsmesterskab i 
atletik i Vejen.

Freja Lønholm blev lands-
mester i bold, trekamp, 60 

meter stafet, holdkamp og 
2'er i kuglestød.

Olivia Chapman blev 
landsmester i 50 meters 
stafet og holdkamp og 3'er i 
trekamp.

Lukas Eckholdt blev 
landsmester i 60 meters 
stafet og holdkamp og 2'er i 
trekamp.

Lucas Søvang blev lands-
mester i holdkamp. Nikolai 
S. Nørring blev landsmester 
i holdkamp og 3'er i 80 
meters stafet.

Benjamin S. Nørring 
blev nummer 2 i 
længdespring. 
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Estate Gråsten - Vi gør boligjagten sjovere

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

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

 74 65 09 33
www.estate.dk

Fritliggende andelsbolig i Broager Andelsbolig

Broager
Jørgensby 19
Sagsnr. 916  Boligen har egen car-
port med tilhørende redskabsrum,
en nem lukket have der vender ud
mod grønt område. Fra boligen har
du ikke langt til bl.a. gode ind-
købsmuligheder.

300.000Andelsbevis:
4.268Mdl. boligafgift:
1.141Mdl. forbrugsafg. a/c:

95 15.302 1/3 1 1998

NYHED

Ejendom på 214 kvm 1- familieshus

Broager
Solskrænten 11

Sagsnr. 784  

Dejligt hus med en central
beliggenhed i Broager by, hvor du
via sti systemer har kort afstand til
gode indkøbsmuligheder. Huset
fremstår velholdt med anvendelige
kælder på 107 kvm. 

1.245.000Pris:
65.000Udb.:

6.733Brt.:
6.261Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.290/3.251

107/107 746 1/3 2 1965

NYHED

Stort hus med mange muligheder 1- familieshus

Nybøl
Præstevænget 9

Sagsnr. 821  

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. 

975.000Pris:
50.000Udb.:

5.517Brt.:
5.494Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.825/3.139

264 996 1/6 2 1972

NY PRIS

Familiehus på rolig vej i Rinkenæs 1- familieshus

Rinkenæs
Vårhøj 36

Sagsnr. 579  

Huset her, er attraktivt beliggende
på rolig villavej i Rinkenæs by. I
1975 er der lavet en tilbygning, så
det samlede boligareal i dag består
af 156 kvm. hvortil der kommer et
uudnyttet loftrum på 17 kvm. Der
er indsat et nyt naturgasfyr i 2009.

745.000Pris:
40.000Udb.:

4.608Brt.:
4.704Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.551/2.905

156 1.433 1/4 2 1965

NY PRIS

Spændende murermestervilla 1- familieshus

Adsbøl
Østerbakken 12

Sagsnr. 759  

Flot murermestervilla med
charmerende detaljer. Huset
indeholder bl.a en anvendelig
kælder på 85 kvm. samt en dejlig 1.
sal med bl.a. en dejlig opholdsstue
med store vinduer med en folt
udsigt til fjorden.

1.895.000Pris:
95.000Udb.:

9.101Brt.:
8.095Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.861/3.502

147/85 964 4/2 3 1950

Pænt parcelhus med store værelser 1- familieshus

Egernsund
Benediktesvej 102

Sagsnr. 792  

Huset fremstår i flot stand, hvor
man i indretningen har lagt vægt
på store værelser og en hyggelig
stue med plads til alle. Senest har
sælger invisteret i en varmepumpe,
der giver en billig opvarmning.

945.000Pris:
50.000Udb.:

5.702Brt.:
5.416Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.957/3.094

148 761 1/3 1 1972

TILBUD
ØNSKES

Villa med udsigt 1- familieshus

Egernsund
Lågmajvej 23

Sagsnr. 876  

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.

1.295.000Pris:
65.000Udb.:

6.966Brt.:
6.448Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.389/3.319

165/25 678 2/3 3 1870

Nyere Eurodanhus med egen carport 1- familieshus

Gråsten
Dyrhøj 10A

Sagsnr. 875  

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.

1.295.000Pris:
65.000Udb.:

6.743Brt.:
6.351Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.166/3.222

100 358 1/2 1 2007

Gennemført renoveret ejendom 1- familieshus

Gråsten
Bojskovvej 50

Sagsnr. 796  

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

2.550.000Pris:
130.000Udb.:

13.085Brt.:
11.255Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.871/5.127

151 18.051 1/3 1 1925

Harmonisk familievilla i Egernsund 1- familieshus

Egernsund
Teglparken 4

Sagsnr. 814  

Her får du en hyggelig villa som er
beliggende i et børnevenligt
kvarter. Villaen er siden 2008
blevet renoveret, hvorfor den i dag
fremstår i god stand med en god
indretning. 

1.295.000Pris:
65.000Udb.:

6.632Brt.:
6.105Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.055/2.976

149 788 1/4 2 1979



Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 35  26. august 2014  6. årgang

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis
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Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

  

BRILLELEJE

  99,-
Lej f.eks. 3 par briller

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

Jernbanegade 38 Sønderborg
(over for Schmidts delikatesse)

Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

FAHRENDORFF
OPTIK

Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

Holm 9 (ved siden af Karstadt) Flensburg · + 49 461  27840
www.essen-in-flensburg.dk

Südermarkt 9 · Flensburg · 0049 (0) 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk 

Südermarkt 9 · Flensburg · 0049 (0) 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk 

Nu bliver det brændende!

... og naturligvis vores
traditionelle

specialiteter fra

Steak
variationer
direkte fra

Lava-grillen

Balkan regionen

Sådan viker det!
Parkeringsbilleten fra PRS (Parkeringshuset Rote Strasse 15) bliver

ombyttet i restauranterne til en gratis parkeringsbillet

Spis i vor restauranter og benyt:
G R A T I S   P A R K E R I N G S B I L L E T

Vi har også lokaler til 30 og 50 personer -
Vi kommer gerne med menuforslag - 

fra vore grilltallerkner samt a la carte.

Vi har også lokaler til 30 og 50 personer -
Vi kommer gerne med menuforslag - 

fra vore grilltallerkner samt a la carte.

I  h jer tet  a f  F lensborg

Vores ugeplan!

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter

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

7.- €
Mandag- fredag

Mellem ZOB 
og gågaden

 1 års fødselsdag

Også mad 
ud af huset

Medbring annoncen og få 1 alkohol fri drink g.t.m. 15.09.14


ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Selvafhenterplads

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40    kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

• Harpet muld
• Støbesand-og mix
• Stabil og vejgrus
• Bark flis
• Havsand

• Skærver - sorte og grå
• Stenmel - sort og grå 
• Sten - diverse.

Kom og kig!
• Og meget andet

Skovglimt 1, 6340 Kruså

Farvel til en populær præst
Af Gunnar Hattesen

Alle parkeringspladser 
omkring Bov Kirke var 
optaget, og kirken var 
stuvende fuld som 
på en juleaften, da 
sognepræst Majbrit 
Daugaard søndag 
eftermiddag holdt 
afskedsgudstjeneste.

170 kirkegængere ønskede 
at sige farvel til den vellidte 
sognepræst, der kom som 
ny sognepræst til Bov Sogn 
for 11 år siden i 2003.

Efter gudstjenesten var 
der kaffebord på Frøslev 
Kro. 

Folk stod i kø for at sige 
farvel til sognepræst Majbrit 
Daugaard, der flytter til 
Skåde ved Aarhus. 
 Foto Jimmy Christensen



BOV KIRKE 
Søndag den 31. august kl. 11.00 
ved Malene Højen Lundquist

KOLLUND KIRKE
Søndag den 31. august 9.30 
ved Malene Højen Lundquist

HOLBØL KIRKE
Søndag den 31. august kl. 10.00 
ved Hanne Christensen

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

BOV OG HOLBØL

SOGNEBOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE
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Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

Borgerlig begravelse - andre religioner

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs

6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 

Johannsen
Telefon 21 19 02 80

isj@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. Damkjær
Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk 

Industrial Produktion
www.graphos.dk

Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 

Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Conchi García
graasten-avis@

graphos.dk

Reporter
Pernille Kjeldtoft 

Hansen
Telefon 30 45 29  94

ph@bovavis.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 19.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

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

 
 

 
 

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

Dødsfald
Kirstine Hansen, Padborg, 
er død, 80 år. 

 Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker

 Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

BOV & HOLBØL SOGNE

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

Elvis i kirken
Søndag den 7. september kl. 19.30

i Holbøl kirke
Karsten Holm & 

Christian Spillemose
fortolker Elvis’ 

gospelsange og fortæller 
noget af historien

Fri adgang

Indbrud
Ved et indbrud i en 
ejendom på Dammen i 
Padborg blev der stjålet en 
iPad, digitalkameraer, en 
sølvvase, nogle gavekort og 
lidt kontanter. 

Brand
Der udbrød forleden brand 
i en garage på Jernbanegade 
i Padborg. Årsagen var en 
ambolt, som var blevet 
varmet op. Ambolten læ-
nede sig angiveligt op ad en 
træbjælke, der blev antændt 
ved det. Branden kom hur-
tigt under kontrol. 

Indbrud
Ved et indbrud natten 
til onsdag i en villa på 
Vinkelvej i Kollund blev 
der stjålet en PH-
standerlampe og en 
Bombardement-lysekrone. 

85 til sæsonstart

85 mennesker mødte forleden op til sæsonstart på Valdemarshus i Padborg, hvor der blev 
serveret morgenkaffe. Det blev en rigtig hyggelig formiddag, hvor Husorkesteret underholdt.

Indbrud
Ved et indbrud på 
Højskolevej i Rønshoved 
blev der stjålet forskelligt 
radioudstyr samt en del 
smykker. Tyvene kom ind 
i villaen ved at opbryde et 
vindue til husets stue. 

Kontrol
Politiet noterede to bilister 
for at køre uden sele 
ved en skolekontrol ved 
Lyreskovskolen vest. 

Sangkor på 
Valdemarshus
Af Mogens Thrane

Sangkoret på Valdemarshus 
i Padborg starter ny sæson 
tirsdag den 02. september 

kl. 15:00  under ledelse af  
Bodil Eskildsen.

Hvis man har lyst til at 
synge med, er man velkom-
men til at møde op, uanset 

om man er mand eller 
kvinde.

Koret er meget alsidigt 
og har et bredt repertoire. 
I løbet af året afholdes 
der forskellige koncerter 
og man slutter af med en 
julekoncert. 
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Gælder i Flensborg & Süderlügum i perioden 25.08.2014 - 21.09.2014

WWW.KANONTILBUD.COM
...vi er billigere!

GRATIS-KUPON
Ved aflevering af denne kupon og din mailadresse, mod-
tager du en gratis flaske vin ved dit næste indkøb hos os. 
Kupon gælder til og med 21. Sept. '14. Kun en kupon pr. person/dag. 
  

E-mail: 

BO
VA

12_14

Der tages forbehold for trykfejl & ikke leverede varer. Nærmere info på www.kanontilbud.com 
eller på facebook: facebook.com/nielsensdiscount 

Apenrader Straße 41-45, Flensburg
Tlf. +49 461 8070 1121 • Fax +49 461 8070 1129

Man. - fre.: 8.00 - 20.00 • Lør.: 8.00 - 18.00

Flensburg
Hauptstraße 50, Süderlügum

Tlf. +49 4663 188 033 • Fax +49 4663 188 034 
Man. - Lør.: 7.00 - 21.00 • Søn.: 11.00 - 20.00

Süderlügum

BOMBASTISK 
BILLIGT!

ko
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SLAGTER WORTHMANN
Grillpølser Mix

8999
2,4 kg

CARLSBERG, TUBORG
Carl‘s Special, Pilsner, Classic, Pilsner

17499
3 x 24 x 0,33 ltr 3

kasser

GRAND VAL
Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon

8999
6 x 1 ltr 6

flasker

HARBOE
forsk. slags

9999
3 x 24 x 0,33 ltr 3

kasser

PRIMAKOV
Imperial Vodka 37,5%

9999
3 x 0,7 ltr

max 3 
pr. husstand

3
flasker

KANON
TILBUD

KANON
TILBUD

SALLOS
Original

1899
750 g
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

TORSDAG Svinekam med rødkål

FREDAG Lasagne med blandet salat

MANDAG Medister med rødkål

TIRSDAG
Skinkeschnitzel med 
brasede kartofl er

ONSDAG
Boller i karry med ris
og kartofl er

TORSDAG Stroganoff  med kartoff elmos

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

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

  Se også vores lækre
Hjemmelavede

retter til
mikrobølgeovnen

1 stk 39,95
2 stk 70,00

MADPLAN
Lunt og lækkert

45� 

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Holbøl Foredrags-og 
Idrætsforening

SENIORIDRÆT
Vi starter Senioridræt i Grænsehal III

Tirsdag den 16. september
kl. 9.30 – kl. 11.30

Træningen er for alle M/K med interesse for fysisk 
målrettede aktiviteter og hyggeligt samvær.

Den sidste halve time er der hver gang kaffe og sang.

Kontingentet for hele året er kr. 300.00.

Vel mødt!
Seniorinstruktørerne

Tak
for opmærksomheden

ved min 60 års fødselsdag
Jan Petersen

Fårhus

42 spillere deltog i 
Bibbe Cup i petanque
Af Gunnar Hattesen

Bov IF’s petanqueafde-
ling afviklede torsdag 
aften den årlige Bibbe 
Cup. Vejrguderne 
artede sig nogenlunde, 
selv om der kom en 
enkelt byge.

Der var inviteret spillere fra 
”Gamle Bov kommune” 

til at deltage, og 42 spillere 
fra Fårhus, Holbøl og BOV 

IF deltog. Efter små tre 
timer havde samtlige spil-
lere klaret tre omgange, og 
vinderne var fundet.

Bibbe havde traditionen 
tro sponsoreret præmierne. 
Der var gavekort til da-
merne og vin til herrerne. 

Sædvanen tro gav Bibbe 
efter præmieoverrækkelsen 
kringle til kaffen. 

Vinderne hos damerne blev 
Jytte Mathiesen, Lis 
Kragelund, Anne Vejbæk, 
Esther Dam og Cecilie B. 
Hansen.

Vinderne hos herrerne blev 
Leif Urban, Henning 
Kjellerup, Vagn Jørgensen, 
Reinhard Gosch og Dieter 
Greisen.

Gør klar til det 
30. Grænseløb 
Af Gunnar Hattesen

Sædvanen tro byder det 
30. Grænseløb i Kruså 
lørdag 20. september 
på en tur over den 
dansk-tyske grænse.

Løberne på 11,7 km turen 
skal nemlig passere grænse-
overgangen Skomagerhus, 
hvor Krusåen løber ud i 
Flensborg Fjord.

- I anledning af 
Jubilæumsåret har vi 
til dem der kan slå 
løbsrekorden på 5,15 
km eller 11,7 km turen 
udsat en dusør på 5000 
kr, fortæller formanden 

for Grænseløbskomiteen 
Morten Harmuth.

- Vi håber, at løbsrekorden 
bliver slået,som for herrer-
nes vedkommende på den 
lange rute er helt tilbage 
ti1 1993 i tiden 35.53 sat af 

Klaus Hansen,Skovbakken.
fortæller Morten Harmuth.

Desuden arrangeres der 
"Landskamp" mellem 
Danmark og Tyskland.

Sidste år samlede 
Grænseløbet 1594 løbere.

Deltagerne kan vælge 
mellem to ruter på 11,7 
km og 5,15 km med 
Grænsehallerne i Kruså 
som start og mål. 

Løbsrekorder
11,7 KM RUTEN
Herrer
Klaus Hansen, Skovbakken 35.53 sat 1993 
Damer
Lotte Sass Larsen, Randers 42.4 sat i 1998
5,1 KM RUTEN
Herrer
Kent Sørensen,Aarhus 1900 itiden 15.44 sat i 2001.
Damer
Tina Poulsen,Aarhus 1900 i tiden 18.48 sat i 2001
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Torvegade 11, Padborg · Tlf. 74 67 28 27
Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 17.30 · Lørdag 9.30 - 13.00

VI GENTAGER SUCCESEN....
- nyeste mink kollektioner og meget mere

SE HER!
Fredag den 5. september 

fra kl. 11.00-17.00

gentager vi sidste års succes, 
hvor vi samarbejder med

KOPENHAGEN FUR 
& 

Buntmager 
OLE B. CHRISTENSEN  

De viser dette års nyeste 
mink kollektion.

Se også de mange spændende 
efterårs nyheder i butikken 

hos os!

Kl. 11.00 er der
officiel åbning v/borgmester 

Thomas Andersen

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

3 Forskellige slags
med brassede eller hvide kartofl er,

sauce og salat

fra 15,50€

Gælder fra tirsdag den 26. august til mandag den 1. september

Schnitzeluge hos Panorama

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

Zum Panorama

Hos os har du mulighed for at 
afholde enhver begivenhed:

Fødselsdage
Brunch

Bryllupper

Barnedåb
Begravelseskaffe

Julefrokost

RING VENLIGST FOR 
BORDBESTILLING

Zum Panorama

DM sølv til Vesterbæk 
Motocross Club

Det var nogle stolte drenge, 8-årige Magnus Gregersen og 7-årige Nicolai Skovbjerg, der er 
medlemmer af Vesterbæk Motorcross Club, som i weekenden vandt sølv ved DM i Næstved.
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OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66

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

49,-
Onsdag-søndag

Spar 20,-

Møllehjul
- hakkebøf m/ pommes frites, 
ristet løg og brun sovs

Friske rundstykker
hver morgen SÆONSTART

Padborg Sangkor starter 
efterårssæsonen

Tirsdag den 2. september kl. 19.00
på Bov gl. skole 1. sal.

Indgangen mod Padborgvej.
Nye sangerinder og sangere er meget velkomne!

Vor dirigent Birte Reimers vil meget gerne informere 
såfremt I har spørgsmål. Tlf. 74 67 57 09 / 60 94 89 99

Padborg Sangkor 
Medlem af Danske Folkekor

Grænsefesten var 
stor succes 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Formand for 
Græsefesten i Kruså 
Kim Moldt kan efter 
en travl, men festlig 
weekend ånde lettet 
op.

Grænsefesten, som han 
sammen med sine komi-
témedlemmer og frivillige 
har arbejdet hårdt for at 
stable på benene, viste sig 

nemlig at blive en stor 
succes. 

Torsdag aften mødte 200 
bankospillerede op til fæl-
lesbanko i Grænsehallen, 
fredag aften deltog 330 
spisende gæster til fæl-
lesspisning i festteltet og 
senere var op imod 600 til 
teltbal. 

Til rundbold turnerin-
gen lørdag eftermiddag 
var der god tilslutning 
og 97 ryttere var til-
meldt Grænseegnens 

Ringridning. Det hele blev 
sluttet af i festteltet lørdag 
aften, og ved midnat lørdag 
var teltet fyldt til randen af 
unge mennesker. 

Alt i alt blev det således 
en rigtig god weekend med 
en imponerende opbakning 
fra de lokale og formanden 
Kim Moldt er yderst 
tilfreds.

Nu, hvor alle strabadserne 
er overstået, er han blot 
taknemmelig for det store 
fremmøde og kan konklu-
dere, at Grænsefesten igen i 
år var en succes: 

- Jeg sender blot en tak 
til alle frivillige hjælpere, 
samarbejdspartnere, spon-
sorer samt søde gæster der 
traditionen tro formåede 
at holde en super fest uden 
ballade af nogen art, siger 
Kim Moldt. 

Styrk hjernen og 
resten af kroppen
Af Grethe Petz 

Ældre Sagen Bov og Holbøl 
HFIF inviterer til en spæn-
dende aften tirsdag den 2. 
september kl. 19,00-21,00 i 
Grænsehallen, hvor emnet 

er Styrk hjernen og resten 
af kroppen.
Ny forskning viser, at du 
kan træne og spise dig til 
hjerne- forbedringer hele 
livet. Du får mere energi, 
stærkere muskler, øget be-
vægelighed, forbedret syn, 

balance, søvn, nedsætte 
dine smerter og øge din 
hukommelse.

Du får ideer, øvelser og 
små smagsprøver, der styr-
ker din hjerne og forbedre 
hele din krop med hjem 
denne aften.

SuperBrugsen Padborg 
og Det lokale økologiske 
Naturmælk er sponsor ved 
smagsprøver.

Kom og hør Charlotte 
Duus Christensen, som er 
uddannet Fysioterapeut 
Z-Health coach og 
Landsinstruktør i Pilatas, 
Funktionel styrketræning 
ogYoga.

Alle uanset alder er 
velkommen.Der er ingen 
tilmelding.

Deltagerbetaling er 75 kr. 
incl kaffe eller the. 

De unge kom til Grænsefest. 
 Fotos Jimmy Christensen

Korsangen flyder igen
Af Gunnar Hattesen

Padborg Sangkor er 
parat til at tage hul på 
sin 72. sæson i sit faste 
øvelokale hver tirsdag 
kl. 19.00 på Bov gamle 
Skole.

Koret har plads til nye 
sangere, der har lyst til at 
boltre sig med et repertoire 
af ny og gammel klassisk 
kormusik, rytmiske satser, 
gospel, viser og pop.

Koret er grundlagt i 
februar  1942, som en del 

af Padborg Ungdoms- og 
foredragsforening. Senere 
blev det skilt ud som selv-
stændigt kor.

For nuværende er der 32 
kormedlemmer, som forde-
ler sig med 23 kvinder og 9 
mænd.

- Desværre lider vi lige-
som de fleste blandede kor 
af, at mændene er meget 
sløve til at melde sig. Vi 
har problemer med at 
fremtrylle personer, der 
kan synge tenorstemmen, 
idet vort kor kun har 3 
tenorer. Det er et spørgsmål 

om balancen i korlyden, 
forklarer Ahti Hakala, som 
meget håber på, at nogle 
nye mænd møder op.

Koret giver en række kon-
certer, men mest af alt er 
det sang og sangglæde for 
hyggens skyld, det handler 
om.

Omdrejningspunktet er 
korets dirigent, der med 
sprudlende energi og pro-
fessionalisme kan overbe-
vise almindelige korsangere 
om, at de kan mere end de 
selv troede. 
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Sted Tidspunkt Hold

Lyneskov-Skolen vest - Hallen

Mandag 17.30-18.45
Springmix 1.-3. klasse / Jakob, Sti ne, 
Thomas, Lene, Michael, Nicolaj

Mandag 18.45-20.00
Springmix 4.-7. klasse / Jakob, Sti ne 
Thomas, Lene, Michael, Nicolaj

Tirsdag 17.00-18.30 Rytmepiger 3.-6. klasse / Betti  na

Tirsdag 18.30-20.00 Rytmepiger 7. klasse - ? / Trine

Torsdag 17.00-18.00
Troublemakers piger + drenge 3-4 år 
Kristi na, Signe + hjælpere

Torsdag 18.15-19.15
Troublemakers piger + drenge 5-6 år 
Kristi na, Signe + hjælpere

Torsdag 19.30-20.30 Bokwa damer + herre / Beti na

Lyneskov-Skolen vest - Salen

Tirsdag 16.30-17.30 Kænguruerne (Mor-Far-Barn) /Birgitt e

Torsdag 18.30-19.30 Moti onsdamer / Connie

Frøslevlejrens eft erskole dansesalen

Torsdag 19.00-21.30 

Frøslev Frøkner - pige rytmehold 23+ 
øvede/Didde, Sti ne, Annelene
Holdet træner hver 3. torsdag) opstart 
11.09.2014

Program 2014-15 /
Bov IF gymnastik

Opstart alle hold i uge 36.

Tilmelding på www.bovif.dk/gymnasti k

Ret ti l ændringer forbeholdes

www.bovif.dk

PADBORG
HAVEKREDS

HAVESELSKABET

HAVEMARKED
Lørdag den 6. september

kl. 10 – 16 i ”Gendarmhaven” 
Nørregade i Padborg
Vi har samlet en masse planter fra

medlemmers og bestyrelsens haver, 
som vi sælger til favorable priser.

Vi sælger også insekthoteller, ting af jern,
ting af glas, lækker honning, og andre små fi nurligheder.

I kan besøge vores mini-mosteri og smage på mosten.

Der er udstilling af høns, kaniner og måske duer, 
og vi har også inviteret en anlægsgartner.

Intet marked uden grillpølser, juice og sodavand, 
og der er masser af kaffe, the og skønne kager.

Det betyder meget for os, at også DU
besøger os i teltene lørdag den 6. september

Velkommen til hyggelig og spændende lørdag

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk
Vejbækvej 18, 6330 Padborg

Telf.: 2041 2009

Fredag den 05. september kl. 18:00

Musik og Dans
„Den Glade Sønderjyde“

Menu:
Gammeldags Oksesteg med diverse tilbehør

Dessert
Kaffe/the og småkager

Amerikansk lotteri

Pris pr. person kr. 150,00

Tilmelding til Karin på Valdemarshus 
tlf. 73768467 - først til mølle

Sidste frist for tilmelding tirsdag den 2. september 

Pensionistforeningen ved Grænsen og 
Brugerrådet Valdemarshus

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11

6330 Padborg

Kom til

Høstfest på Valdemarshus

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon 0461  24520
Holm 9 · 24937 Flensburg

Telefon 0461  27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon 0461  78918

www.essen-in-�ensburg.de / .dk

GRIECHISCHE TAVERNA

Modeshow i Padborg 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Fredag den 5. sep-
tember afholder Bibbe 
i samarbejde med 
Copenhagen Fur og 
Buntmager Ole B. 
Christensen modeshow 
ved butikken i Padborg, 
og i år der skruet helt 
op for detaljerne. 

Kunderne kan se 
pelse fra buntmager Ole 
B. Christensen og tøj fra 
butikken.

Showet starter klokken 
11:00, og i år vil borgme-
ster Thomas Andresen byde 
velkommen og officielt 
skyde fremvisningen i gang.

Dermed er der allerede 
fra starten lagt i kakkel-
ovnen til et brag af et 

arrangement, og i butikken 
glæder man sig meget til, at 
det skal løbe af stablen.

De 4 ansatte i butikken 
vil dagen igennem være 
til stede ved modeshowet 
og i selve butikken, og de 
står klar til at servicere 
kunder, der forhåbentligt 
har fundet inspiration ved 
modeshowet. 

Birthe Johansen og hendes 

3 ansatte glæder sig til at få 
en god snak med de delta-
gende gæster, og byder alle 
velkomne, der måtte have 
lyst til at kigge forbi.

Til de fremmødte byder 
butikken på kranskage 
og champagne, og Birthe 
Johansen forsikre om, at 
det er en særdeles god en af 
slagsen. 

De ansatte hos Bibbe er klar til at servicere kunderne. Foto Jimmy Christensen 

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

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

Grænsekvadrillen klar 
til ny sæson
Af Gunnar Hattesen

Grænsekvadrillen, som 
består af folkedansere 
og spillemænd, invi-
terer alle til at komme 
og være med til dans 
mandag den 1. septem-
ber. Man danser i Kruså 
Skoles gymnastiksal fra 
kl. 19.30-21.30.

- Første danseaften byder 
vi på en kop kaffe, fortæl-
ler lidt om vores forening 
og så skal vi selvfølgelig 
danse, nævner formand for 
Grænsekvadrillen Karin 
Becker, Padborg, som peger 
på, at folkedans er glad 

og sjov motion til levende 
folkemusik.

- Alle kan være med - også 
dem, der aldrig før har 
taget et dansetrin. Vi har et 
tilbud om at danse med og 
ganske gratis i september 
måned, siger Karin Becker.

Hos Grænsekvadrillen er 
man velkommen med eller 
uden dansepartner.

- Vi har den tradition, 
at damer og herrer skiftes 
til at byde hinanden op 
til dans. Det giver et godt 
sammenhold og nye dan-
sere kommer hurtigt ind i 
fællesskabet, tilføjer Karin 
Becker.

Hos Grænsekvadrillen har 
man fokus på danseglæde 

til god folkemusik, og in-
struktør er danseleder Lone 
Schmidt, der nok skal sørge 
for, at alle kommer den 
rigtige vej. 



8

LEJLIGHED UDLEJES 
MIDT I PADBORG

62 kvm. klar til indfl ytning 1. oktober, evt. før

Husleje kr. 3400,- plus forbrug ialt kr. 4400,-
3 mrd. depositum

HENV. TLF 21 47 00 13
KEDDEJOHANNSEN@PRIVAT.DK

NYISTANDSAT LEJLIGHED 
UDLEJES I FELSTED

Klar til indfl ytning
4 værelses på 148 kvm.

3 måneders leje i indskud.
Husleje kr. 5000,- pr måned plus forbrug.

TELEFON 4034 5420

ANSAT PÅ HØJSKOLEN:

Nina Kjærhus er nu den reelle leder 
på Rønshoved Højskole
Der var en, der var to og nu 
ser det ud til, at der igen er 
en forstander på Rønshoved 
Højskole. Hvis dét, der står 
på højskolens nye brevpa-
pir, ellers er korrekt, er det 
Nina Kjærhus.

Derved er det lykkedes 
for Nina Kjærhus efter lang 
personlig positionering at 
fuldføre planen for sit eget 
avancement på Rønshoved 
Højskole. 

Første trin på raketten var 
at være gift med forstander 
Thue Kjærhus. Det er hun 
stadig. Næste trin udløste, 
at hun blev sideordnet 
forstander med ægtefæl-
len. Nu er tredje trin på 
raketten fyret af, og Nina 
Kjærhus er nu den egen-
tlige leder på Rønshoved 
Højskole. 

Efter 13 års kamp har 
Nina Kjærhus nu magten 

over en højskole med vi-
gende elevtal.

Historisk
Flere medlemmer af sko-
lekredsen på Rønshoved 
Højskole har gennem flere 
år undrende søgt svar på 
det simple spørgsmål: hvem 
er reelt leder på Rønshoved 
Højskole?  

Historisk blev Thue 
Kjærhus ansat som forstan-
der i foråret 2001, men det 
varede ikke længe, før hans 
kone Nina Kjærhus også 
blev ansat som forstander. 
Det skete i efteråret 2001. 
Nu var der så to forstandere 
med bestyrelsens velsignelse 
og til fuld forstanderløn 
inkl. pension og feriepenge 
på lille million kroner til 
hver.

Loven og ministeriet
Loven siger ellers, at der 
kun kan være en forstander, 
og nu var der pludselig to. 
Hertil svarer specialkon-
sulent Karin Andreasen i 
Undervisningsministeriets 
Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelse:

- Det er den enkelte 
højskoles bestyrelsen, der 
ansætter og afskediger for-
stander, herunder udarbej-
der ansættelseskontrakt. Da 
Undervisningsministeriet 
ikke godkender forstandere 
på højskoler, kan vi alene 
oplyse, at vi i vores admini-
strative systemer har Thue 
Kjærhus registreret som 
forstander. 

Kasketterne
Det er altså i orden med 
flere forstandere, men kun 
den ene bærer det formelle 

ansvar overfor staten, og det 
er Thue Kjærhus. Uanset 
at bestyrelsen har gjort 
Nina Kjærhus til sideordnet 
forstander. 

Forvirringen om hvem, 
der reelt er leder på 
Rønshoved Højskole, 
blev accelereret, da 
JydskeVestkysten for nogle 
år siden skrev, at Thue 
Kjærhus var forstander 
og efterlod indtrykket af, 
at det kun var ham, der 
var forstander. Det fik 
Nina Kjærhus i blækhuset. 
Hun skrev et indlæg i 
JydskeVestkysten, hvor hun 
i ligestillingens hellige navn 
gjorde det helt klart, at hun 
da også er forstander.

Ægteparret er åbenbart 
også selv forvirrede 
over, hvem der egentlig 
bestemmer. De bruger hele 

tiden mange titler og bærer 
mange kasketter.

På den ene kasket kan 
der stå forstander, på den 
anden kan der stå for-
standerteam, på en tredje 
forstanderpar, på den fjerne 
forstandere og på den femte 
forstander.

På højskolens brevpapir 
har både Nina og Thue 
Kjærhus indtil nu været 
anført som forstandere, 
men det er ændret til, at 
kun Nina Kjærhus står på 
brevpapiret som forstander. 
Samtidig med at de begge 
står som forstandere på 
højskolens hjemmeside. 

Fraværende forstander
Fra kilder i højskolens sko-
lekreds og fra ansatte, elever 
og kursister på Rønshoved 
Højskolen kommer infor-
mation, der kan bidrage til 

at give et svar. Det viser sig, 
at Thue Kjærhus ofte aflyser 
sin undervisning med kort 
varsel, fordi han er syg, er 
ved at skrive en artikel, ude 
at holde et foredrag eller 
på anden vis fraværende. 
Det kan vare en enkelt dag, 
men der er også eksempler 
på lange fraværsperioder 
over uger og endda måne-
der, hedder det.

En ansat siger:
- Vi mærker, når Thue 

Kjærhus er til stede. Og 
når han er fraværende. Vi 
ser det bl.a., når han ikke 
deltager i fællesspisningen. 
Det er også meget klart 
for alle, når han arbejder 
hjemme eller er syg. Så får 
han bragt maden over i 
den private forstanderbolig. 
Det seneste halve til hele 
års tid har fraværet haft et 
omfang, så Nina Kjærhus 
nu reelt er skolens leder.

Altså det brevpapiret 
fortæller. 

Ny genbrugsbutik til 
fordel for børnene 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Tirsdag den 26. 
august åbner en 
ny genbrugsbutik i 
Padborg, som har et 
ganske særligt formål. 
Overskuddet af salget 
i butikken går nemlig 
til Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund.

Den nye genbrugsbutik 
”Padborg Genbrugsbutik til 
fordel for børnene”, åbner 
på adressen Tværgade 1b i 
Padborg.

Butikken er en ganske 
særlig genbrugsbutik. 80 
% af overskuddet af salget 

i butikken vil nemlig gå 
til Julemærkehjemmet 
Fjordmark, medens de 
resterende 20 % vil gå til 
indehaverne af butikken.

12 frivillige
Selve initiativet til butik-
ken blev taget af ejerne af 
lokalerne, som står bag den 
daglige drift, og 12 lokale 
har frivilligt meldt sig til 
på skift at stå bag disken 
i butikken, klar til at ser-
vicere butikkens kunder.

Dermed har Jule-
mærkehjemmet Fjordmark 
rent praktisk ikke noget at 
gøre med butikken, men 
ifølge forstander Vibeke 

Sørensen er de glade og 
stolte over blot at måtte 
modtage overskuddet af 
handlen.

Det er dog planen, at bør-
nene på Julemærkehjemmet 
Fjordmark på en eller 
anden vis skal involveres 
i butikken, for eksempel 
ved at klippe julepynt som 

udsmykning i butikken, 
de kan prøve at stå en dag 
bag disken eller noget helt 
tredje. 

Butikken vil være åben 
for kunder alle hverdage 

fra klokken 13:00-17:00 
samt første lørdag i hver 
måned fra 10:00-14:00, og 
der sælges både tøj, møbler, 
brugskunst og andre fine 
ting.

Man kan til hver en 
tid donere sine brugte 
ting til butikken ved blot 
at ringe dertil eller di-
rekte til Julemærkehjemmet 
Fjordmark. 

Klip i kørekort
Ved en færdselskontrol 
på Industrivej i Padborg 
noterede politiet 39 bilister 
for at køre med for høj ha-
stighed. 9 af bilisterne kørte 

så stærkt, at det gav et klip i 
kørekortet.

Højeste hastighed, der 
blev målt i 50 km-zonen 
var 79 km/t. 

Julemærkehjemmet åbner ny 
genbrugsbutik i Padborg. 
 Foto Jimmy Christensen
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Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3  •  6330 Padborg

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

Minikrydstogt på 

Kielerkanalen
Onsdag den 24. september

Afgang
Nybøl Kirke .......................................kl. 9.00
Broager Kirke ....................................kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund ....................kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten .................kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs ............................kl. 9.25
Bankocenter, Kruså ...........................kl. 9.40
Bov Kirke ..........................................kl. 9.45
OK-tanken ved
Omfartsvejen i Padborg .....................kl. 9.50

Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre til Rendsborg, hvor vi stiger ombord på 
Adlon Princess. Sejlturen på Kielerkanalen varer 4 timer. Ombord byder vi på en lækker 
tag-selv-buff et. Ved 14.30-tiden ankommer vi til den slesvig-holstenske hovedstad Kiel.

Hjemturen går over Egernførde. Vi er hjemme ved 17.30-tiden. 
Pris 595 kr, som incl. bus, guide, sejllads og buff et.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Lions Club Bov klar til 
ny sæson
Af Iver H. Ottosen

Efter forårets fusion 
af Lions klubberne 
Bov og Padborg med 
det fortsættende navn 
Lions Club Bov er de 31 
medlemmer klar til en 
ny sæson.

Det første klubmøde blev 
afholdt på Frøslev Kro. Det 
amerikanske ord: lions er 
oversat til dansk Løver, og 
næsten alle var mødt op 
med fornyet gejst.
Den nyvalgte præsident, 

installatør John Jensen, 
kunne sammen med sin 
forgænger Allan Niebuhr 
og kassereren afslutte det 
seneste år, og afstikke 
kursen for, hvad der ven-
ter fremtidigt.

Donationer
Af regnskabet for det for-
gangne år kunne kassereren 

berette, at der er uddelt 
donationer for langt over 
100.000 kr. fra de nu fu-
sionerede klubber i grænse-
landet, fordelt både lokalt, 
nationalt og internationalt, 
og de cirka 30 modtagere 
har på forskellig vis kvit-
teret retur med glade 
tilkendegivelser. Derfor gør 
en Lions Club en forskel, 
når socialt relaterede fora 
skal have realiseret sine 
aktiviteter. 
Fremtiden viser klart 

behov for nye donationer. 
Sådanne skaffer løverne 
ved egne indtægtsgivende 
aktiviteter, og snart går 
man i gang med at 
forberede Julemarked i 
Padborg Torvecenter de 
sidste 2 weekender inden 
jul.
De mange sponsorer 

bliver kontaktet om en 
måneds tid. Julemarkedet 
bliver placeret på 

SuperBrugsens store 
parkeringsplads. Uanset 
placeringen er formålet, 
at der fremkommer en 
pulje, der efterfølgende 
kan fordeles til de mange 
gode formål.
Til trods for løvernes 

lokalkendskab med 
mange socialt relaterede 
foreninger og andre ak-
tiviteter i bred forstand, 
er alle velkomne til at 
kontakte præsidenten for 
Lions Club Bov, John 
Jensen i Torvecentret el-
ler kasserer Eric Lintrup, 
Stagehøjvej 24a i Bov.
Donationer skal helst 

komme potentielle børn, 
unge, handicappede, 
svært stillede, ældre, 
men også enhver orga-
nisation til gode, som 
har sit virkefelt i enhver 
aldersgruppe til gavn for 
helheden. 

Skataften i Padborg
Padborg skatklub har 
holdt klubaften med 
følgende resultater:

1. runde blev vundet af 
Karl Christiansen, Tinglev, 
med 1404 point. På 2. 

pladsen kom Hans Jepsen, 
Bov, med 1328, mens Hans 
Bonde, Bov, besatte 3. 
pladsen med 1248 point. 
På 4. pladsen kom Arthur 
Beuschau, Kollund, med 
1125 point.

2. runde blev også vundet 
af Karl Christiansen, 
Tinglev, med 1133 point, 
mens A.C. Petersen, 
Padborg, tog 2. pladsen 
med 1114 point. Aage Juhl, 
Padborg, og Kaj Hansen, 

Kruså, delte 3. pladsen 
begge med 987 point.

Klubben mødes hver 
onsdag kl. 19.00 på 
Valdemarshus. 

Hvordan slapper du af? Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Foto Jimmy Christensen

Anne Møller, Søgård 
Jeg slapper af ved at være 
i min have og nyde vejret, 
når det ikke regner. Ellers 
ser jeg lidt TV og jeg har 
masser af venner, som jeg 
omgås og hygger mig sam-
men med.

Monty Mahdi, Padborg 
Når jeg slapper af, så hører 
jeg noget musik og ellers 
bruger jeg min computer 
og surfer lidt på nettet, 
læser nogle nyheder, tjekker 
min Facebook eller andre 
sociale medier og skriver 
lidt med nogle venner. 
Et computerspil, en film 
eller en TV-serie kan også 
komme på banen

Peter Rossen, Kruså 
Jeg slapper blandt andet 
af, når jeg er på jagt enten 
alene eller med nogle kam-
mesjukker og ellers kan jeg 
godt lide at passe min have. 
Det er sådan jeg slapper 
bedst af.

Meiken Pedersen, Kruså 
Når jeg slapper af hører jeg 
lidt stille og roligt musik 
ellers kan jeg godt finde 
på at tænde for TV’et og 
se en film, eller hvad der 
bliver vist. Jeg læser også 
gerne blade. Det er bare ren 
afslapning.

Arthur Beuschau, Kollund 
Jeg slapper bedst af ved at 
gå en lang tur i vores dejlige 
natur. Ellers bruger jeg 
tid på at passe min have, 
og så besøger jeg mine 
børnebørn.

Karin Niebuhr, Bov 
- Jeg slapper af når jeg kører 
motorløb. Jeg kører blandt 
andet motorløb ude på 
Padborg Park og jeg er med 
til at arrangere motorløbe-
ne. Jeg kører både sammen 
med venner og familie, 
men der er generelt mange 
interesserede i sporten. 



Vil du have 
lokale butikker 
i morgen, så 

brug dem i dag

 Tlf. +45 4063 1663

DIN LOKALE
HÅNDVÆRKSMESTER

HENRY BJERG A/S
AUT. GAS- & VANDMESTER

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

VICEVÆRTOPGAVER
• REPARATIONER OG  

VEDLIGEHOLDELSE
• FORSIKRINGSSKADER

Henry Bjerg A/S
Oksevej 6, 6330  Padborg

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

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

Norman Rudbeck

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

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

Ring og få et 
uforpligtende tilbud

Monika Petersen
Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

Tlf.: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com

Malermester

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg

✔ Tyverialarmer

www.el-teknik.dk

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

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

Lunddal

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Din lokale håndværker BovAvis

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

AUT. INSTALLATØR ELEKTRISKE ARTIKLER

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22

hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Alt malerarbejde udføres

v/ malermester

Per Møller Ihle

PH 3/2 Bord
Højglansforkromet 
Design: Poul Henningsen

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

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

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers 

nødservice
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Vi ønsker Felsted en god fest

BovAvis

DAME   &   HERRE  FRISØR
Østergade 30, Felsted 

6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

Åbnings- mandag, onsdag, 
tider: torsdag og fredag

08.30-15.00

tirsdag og lørdag lukket

NYHED!  NYHED!    

Fuglereden
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED 

 RING OG HØR NÆRMERE 

Conni Gjerlevsen 
Mobil 22310856 
www.fuglereden-felsted.dk

Dagplejer
gennem 10 år 

 Stort udvalg i Granit Egen import fra Kina
 Ingen fordyrende mellemled.

 Vandsten og skulpturer.
 Selvafhentning og levering af alt til have og anlæg
 Anlægs – og vedligeholdelses arbejde udføres.

Martin & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten

Tlf. 74652855
www.ladegaardskov.dk

www.VildMedTe.dk

Ny	  te	  butik	  i	  Felsted	  

Over	  100	  slags	  kvalitets	  te	  til	  
internetpriser	  

Vi	  pakker	  ind,	  laver	  gavekurve	  og	  
værtindepakker.	  	  Lige	  nu	  nyslynget	  honning	  

Kig	  forbi	  butikken	  og	  bliv	  inspireret.	  

Hasselkær	  31,	  Felsted.	  	  Kontakt	  for	  åbningstider	  
5180	  7623	  eller	  kig	  forbi.	  Er	  vi	  hjemme	  er	  
butikken	  åben.	  

	  

Torsdag den 1. Sep.
Så er det igen tid til det store årlige 
lottospil i Felsted Hallen i uge 35. Der 
er som altid flere børnespil 

Kl. 17.00
Vi åbner, traditionen tro, dørene til 
Felstedhallen til et kæmpe familie-
lottospil.

Kl. 18.00 Lottospillet starter

Der spilles om mange lækre præmier, 
sponsoreret af lokale virksomheder, 
bl.a. ½ gris, havegrill, vin, værktøj 
o.m.a

I pausen spilles der amerikansk lotteri.
Der kan købes kaffe, kage, vand og øl 
til rimelige priser.

Olaf Hein
VVS & blik

Østergade  38, felsted
Tlf.: 74 68 50 58

AABENRAA LÅSETEKNIK
Nygade 14, 6200 Aabenraa

Tlf. 7462 4344 Fax 7462 4243
Døgnservice

 Fremstilling af låse i patenterede 
nøglesystemer 	  

 Salg og Service
 Reparationer på eget værksted Bilnøgler 

– dørpumper 	  
 Autoriseret Ruko-Service 	  
 Pengeskabe	  
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Torsdag den 1. Sep.
Så er det igen tid til det store årlige 
lottospil i Felsted Hallen i uge 35. Der 
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Kl. 17.00
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Felstedhallen til et kæmpe familie-
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Olaf Hein
VVS & blik

Østergade  38, felsted
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Felsted El
Østergade 4, Felsted 

6200 Aabenraa Tlf. 
74 68 52 06

 

Gråstenvej 15, Felsted, 6200 Aabenraa, 74 68 68 50

Vi ønsker Felsted 
en god fest

4 2

Boligforeningen B42 
Holger Drachmanns Gade 1 .  6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 57 95  .  Fax: 74 42 43 18
www.b42.dk  .  E-mail: post @b42.dk

LM Byg & Anlæg
Sct. Pauli 17A

6310 Broager

Tlf.: 28 70 87 81/  
28 80 00 98

Alt til hest og rytter

Skal De holDe feSt…?
Reception, fest, bryllup, barnedåb eller en dejlig middag med familie og venner.

Så ring til 

Vemmingbund Strandvej 52
www.strandkroen.com

Ring på tlf. 74 44 13 26 eller mail: info@strandkroen.com

restauranten.

4

Andelskassen Alssund, Sundeved • Telefon 87 99 36 45

Bliv kunde i Andelskassen og oplev forskellen ved 
et stærkt, lokalt pengeinstitut.

w
w

w
.a

nd
el

sk
as

se
n.

dk

Rådgivning, 
der rammer plet!

Sofiedal
15 år:
Rikke Nicolaisen, 
Sønderborg
Merete Worm, 
Broager

Chrestine Rie Rasmussen, 
Broager
Jacob Høj, 
Elstrup
Trine Jensen, 
Sønderborg

Bager Palle
Storegade 34
6310 Broager

Tlf. 74 44 15 15

VognManD KnUD erIK

Dagrenovation m. m.
Planetvej 1 - 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 20 - 74 65 25 98

Udlejning af container 
i forskellige str.

Kørsel og salg af 
sand/sten/grus

10

Unavngivet 1   1 06-05-2010   12:46:38

6

Vi har mere end 
75 års erfaring

• Hydraulik

• Spåntagning

• Smedearbejde

• Maskinrep.

Har du noget du skal ha’ klinket?

Bliv rådgivet rundt i Sydjyllands største udvalg af fliser og klinker,
uden at få andres smag presset ned over hovedet.
Det eneste pres vi lægger, er at kvaliteten skal matche dit behov
- så dit smil holder lige så længe, som den flise du vælger.

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Tlf. 7465 0316 · www.kfn-keramik.dk

beSouled

37

Blikkenslager forretning

VVS
Aabenraavej 15 . 6400 Sønderborg

Telefon 74 48 86 86

Klip l e v  
Auto -  &  T ra k to r

Se rv i c e

Au to -  Tra k to r -  &  P l æ n e k l i p p e r s e r v i ce
KARSTEN IWERSEN A/SK lip l e v  

Auto-  &  T rak tor
Se rv i c e

Auto- & Have-Park service:
Vestermarksvej 10
Kliplev
Tlf.   +45 74 68 74 55

Traktor- & Entrepenørmaskiner:
Søgårdvej 15
Kliplev
Tlf.   +45 74 68 83 24
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VINDUER & DØRE

Juelsbjerg 3 Felsted 6200 Aabenraa Telefon 7468 5123
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DAME   &   HERRE  FRISØR 
Østergade 30, Felsted 

6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

Vi ønsker Felsted en god fest

BovAvis

Juelsbjerg 5, Felsted, 6200 Aabenraa

"Pæne biler til netto-priser"
Åbningstider:
Vi træffes altid 
døgnets 24 timer 
på tlf. 30 63 89 50

Vi ønsker Felsted god fest

DAME   &   HERRE  FRISØR
Østergade 30, Felsted 

6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

Åbnings- mandag, onsdag, 
tider: torsdag og fredag

08.30-15.00

tirsdag og lørdag lukket

NYHED!  NYHED!    

Fuglereden
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED 

 RING OG HØR NÆRMERE 

Conni Gjerlevsen 
Mobil 22310856 
www.fuglereden-felsted.dk

Dagplejer
gennem 10 år 

 Stort udvalg i Granit Egen import fra Kina
 Ingen fordyrende mellemled.

 Vandsten og skulpturer.
 Selvafhentning og levering af alt til have og anlæg
 Anlægs – og vedligeholdelses arbejde udføres.

Martin & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten

Tlf. 74652855
www.ladegaardskov.dk

www.VildMedTe.dk
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butikken	  åben.	  
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Boligforeningen B42 
Holger Drachmanns Gade 1 .  6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 57 95  .  Fax: 74 42 43 18
www.b42.dk  .  E-mail: post @b42.dk

LM Byg & Anlæg
Sct. Pauli 17A

6310 Broager

Tlf.: 28 70 87 81/  
28 80 00 98

Alt til hest og rytter

Skal De holDe feSt…?
Reception, fest, bryllup, barnedåb eller en dejlig middag med familie og venner.

Så ring til 

Vemmingbund Strandvej 52
www.strandkroen.com

Ring på tlf. 74 44 13 26 eller mail: info@strandkroen.com

restauranten.
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Andelskassen Alssund, Sundeved • Telefon 87 99 36 45

Bliv kunde i Andelskassen og oplev forskellen ved 
et stærkt, lokalt pengeinstitut.
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Rådgivning, 
der rammer plet!

Sofiedal
15 år:
Rikke Nicolaisen, 
Sønderborg
Merete Worm, 
Broager

Chrestine Rie Rasmussen, 
Broager
Jacob Høj, 
Elstrup
Trine Jensen, 
Sønderborg

Bager Palle
Storegade 34
6310 Broager

Tlf. 74 44 15 15

VognManD KnUD erIK

Dagrenovation m. m.
Planetvej 1 - 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 20 - 74 65 25 98

Udlejning af container 
i forskellige str.

Kørsel og salg af 
sand/sten/grus

10

Unavngivet 1   1 06-05-2010   12:46:38
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Vi har mere end 
75 års erfaring

• Hydraulik

• Spåntagning

• Smedearbejde

• Maskinrep.

Har du noget du skal ha’ klinket?

Bliv rådgivet rundt i Sydjyllands største udvalg af fliser og klinker,
uden at få andres smag presset ned over hovedet.
Det eneste pres vi lægger, er at kvaliteten skal matche dit behov
- så dit smil holder lige så længe, som den flise du vælger.

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Tlf. 7465 0316 · www.kfn-keramik.dk

beSouled
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Blikkenslager forretning

VVS
Aabenraavej 15 . 6400 Sønderborg

Telefon 74 48 86 86

Vi ønsker Felsted 
en god fest

DAME   &   HERRE  FRISØR
Østergade 30, Felsted 

6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

Åbnings- mandag, onsdag, 
tider: torsdag og fredag

08.30-15.00

tirsdag og lørdag lukket

NYHED!  NYHED!    

Fuglereden
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED 

 RING OG HØR NÆRMERE 

Conni Gjerlevsen 
Mobil 22310856 
www.fuglereden-felsted.dk

Dagplejer
gennem 10 år 

 Stort udvalg i Granit Egen import fra Kina
 Ingen fordyrende mellemled.

 Vandsten og skulpturer.
 Selvafhentning og levering af alt til have og anlæg
 Anlægs – og vedligeholdelses arbejde udføres.

Martin & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten

Tlf. 74652855
www.ladegaardskov.dk

Vi ønsker Felsted en god fest

Frank Sørensen
– DIN ANLÆGSGARTNER
Juelsbjerg 13, Felsted · 6200 Aabenraa
Telefon 74686153 · Fax 74686198
www.fs-aps.dk
Medlem af Danske Anlægsgartnere

v/ Carsten Fredslund Iwersen
Felsted · 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231

mail@fredslundvvs · www.fredslundvvs.dk

Fredslund VVS®

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

Vi ønsker Felsted en god fest

Tlf.: 23655455 

J.C. Transport

Vi ønsker Felsted en god fest

Torsdag den 28. august til søndag den 31. august

Felsted ugen 2014
Revy-klar med action i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Felsted Revyen 2014 
er bogstaveligt talt så 
småt ved at være klar 
til “at gå på vingerne”.

Temaet læner sig i år sig op 
ad den gode gamle TOP 
RUN film, så der er lagt 
op til action, brum og god 
underholdning.

De fire friske revy-
fyre Jens B. Nielsen, Søren 
B. Nielsen, Henrik 
Christensen og Hansi 
Karlsson, glæder sig til at 
kunne fremføre en revy 
med god underholdning 
og skarp satire fra lokal 
området.

- Dem der har set revyen 
før vil kunne nikke gen-
kendende til nogle gen-
nemgående figurer i vores 
revy. Numrene har vi selv 
skrevet, ligesom vi plejer. 
Der er blevet filmet en del 
i lokal området, og vi synes 

selv, vi har ramt nogle af 
de ting, der rør sig i vores 
lokal område, siger Hansi 
Karlsson, som lover, at 
publikum nok skal føle sig 
godt underholdt, når man 
har set revyen.

Revyen spilles til 
Madkurvefesten lørdag 
den 30. august i Felsted 
Hallen. Dørene åbnes 
kl. 18.00. Billetter kan 
købes hos SPAR Felsted og 
Nærkøb Felsted. Priserne 

er 175,- hvis man ønsker at 
spise den tilbudte platte og 
75,- hvis man selv medbrin-
ger madkurv.

For den musikalske un-
derholdning på aftenen står 
det landskendte orkester 
On Location, der leverer 
god gedigen dansemusik 
fra 70’erne, 80’erne, 90’erne 
og op til i dag.

Så alle sejl er sat til 
en forrygende aften i 
Felsted Hallen, med god 
musik, god mad og god 
underholdning. 

Der er lagt op til god 
underholdning i 
Felsted-revyen.
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MURERFORRETNING A/S

Møl levej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
TLF. 29 44 48 12 - lars@johanning.dk

CVR 35 83 28 23

MURERFORRETNING A/S

Møl levej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
TLF. 29 44 48 12 - lars@johanning.dk

CVR 35 83 28 23

Vi ønsker Felsted en god fest

Vi ønsker Felsted
en god fest

Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Aabenraa

TLF. 74 68 02 10
www.Byllemos-Automobiler.dk

Lundsbjerg industrivej 41
6200 Aabenraa
Tlf: +45 74687158
Fax: +45 74688158

info@vognmand-nlc.dk
www.vognmand-nlc.dk

VOGNMANDSFORRETNING

Niels Lautrup Christiansen A/S

Vi ønsker Felsted en god fest

BovAvis
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Østergade 30, Felsted 
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Åbnings- mandag, onsdag, 
tider: torsdag og fredag

08.30-15.00

tirsdag og lørdag lukket
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PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED 

 RING OG HØR NÆRMERE 

Conni Gjerlevsen 
Mobil 22310856 
www.fuglereden-felsted.dk

Dagplejer
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Ny	  te	  butik	  i	  Felsted	  

Over	  100	  slags	  kvalitets	  te	  til	  
internetpriser	  

Vi	  pakker	  ind,	  laver	  gavekurve	  og	  
værtindepakker.	  	  Lige	  nu	  nyslynget	  honning	  

Kig	  forbi	  butikken	  og	  bliv	  inspireret.	  

Hasselkær	  31,	  Felsted.	  	  Kontakt	  for	  åbningstider	  
5180	  7623	  eller	  kig	  forbi.	  Er	  vi	  hjemme	  er	  
butikken	  åben.	  
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Torsdag den 1. Sep.
Så er det igen tid til det store årlige 
lottospil i Felsted Hallen i uge 35. Der 
er som altid flere børnespil 

Kl. 17.00
Vi åbner, traditionen tro, dørene til 
Felstedhallen til et kæmpe familie-
lottospil.

Kl. 18.00 Lottospillet starter

Der spilles om mange lækre præmier, 
sponsoreret af lokale virksomheder, 
bl.a. ½ gris, havegrill, vin, værktøj 
o.m.a

I pausen spilles der amerikansk lotteri.
Der kan købes kaffe, kage, vand og øl 
til rimelige priser.

Olaf Hein
VVS & blik

Østergade  38, felsted
Tlf.: 74 68 50 58

AABENRAA LÅSETEKNIK
Nygade 14, 6200 Aabenraa

Tlf. 7462 4344 Fax 7462 4243
Døgnservice

 Fremstilling af låse i patenterede 
nøglesystemer 	  

 Salg og Service
 Reparationer på eget værksted Bilnøgler 

– dørpumper 	  
 Autoriseret Ruko-Service 	  
 Pengeskabe	  
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Boligforeningen B42 
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www.fuglereden-felsted.dk

Dagplejer
gennem 10 år 

	  

v/ Verner Lund
Velkær 16, Gl. Skovbøl

Tlf. 74 68 07 05 – Mobil 24 45 18 90

Vi ønsker Felsted 
en god fest

Vi ønsker Felsted en god fest

SØGÅRD VVS
Vestermarksvej 16, Kliplev

6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 71 62

NYHED!  NYHED!    

Fuglereden
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED 

 RING OG HØR NÆRMERE 

Conni Gjerlevsen 
Mobil 22310856 
www.fuglereden-felsted.dk

Dagplejer
gennem 10 år 

	  

www.slyngstenudlejning.dk

Lokal maskinudlejning

Vi ønsker 
Felsted

en god fest

Torsdag den 28. august til søndag den 31. august

Felsted ugen 2014

LEVERANDØR TIL LANDBRUG HAVE OG PARK

askincenter Felsted A/S
JUELSBJERG 2 · FELSTED · DK - 6200 AABENRAA

TLF.: +45-74685502 · FAX: +45-74685793

VI ØNSKER FELSTED EN GOD FEST

Vi ønsker Felsted 
en god fest

Te l e fo n  74 68 0 0 86 ∙  w w w. s a l o n h e l e n .d k
Va r n æ s Ve s te r ve j  4 a ,  Va r n æ s ∙  620 0 A a b e n r a a

SALON HELEN
D A M E -  O G  H E R R E F R I S Ø R

Felsted trækker i festtøjet
Af Gunnar Hattesen

Felsted Ugen står for 
døren. Fra torsdag den 
28. august til søndag 
den 31. august går det 
løs.

Felsted Ugen blev startet 
for over 25 år siden. 
Oprindeligt med det formål 
at skaffe penge til opførelse 
af Felsted Hallen.

Overskuddet deles nu ud 
til foreninger, som for ek-
sempel Åben hal, Spejderne 
og FDF. Derudover er der 
købt en hjertestarter i fæl-
lesskab med Felsted Hallen.

Efterhånden er det blevet 
en fast årlig tradition, at 
Felsted Ugen byder på 
masser af aktiviteter i de 4 
dage, byfesten varer.

Bestyrelsen har brugt 
meget tid hen over som-
meren for at få aktiviteterne 
på plads, og de håber på 
god opbakning fra 
lokalbefolkningen. 

Felsted Ugen byder på masser 
af aktiviteter i de 4 dage, 
byfesten varer. Arkivfoto

13
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Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500

www.genbrugstoemmerhandel.dk

Nedbrydning og Entreprenør

FELSTED MENIGHEDSRÅD

HØSTGUDSTJENESTE
FOR HELE FAMILIEN

Søndag den 28. september kl. 11.00
er der familie- og høstgudstjeneste 

i Felsted Kirke
Vi får besøg af Det Lille Teater fra Gråsten, der 
vil opføre søndagens tekst for os i et spændende 
teaterstykke. Da det også er en høstgudstjeneste, 

er der denne søndag særligt fokus at bringe 
høsto� er, og vi opfordrer derfor alle til at tage 

en frugt eller grøntsag med til det formål.
E� er gudstjenesten vil menighedsrådet 

være vært ved en frokost i Damms Gård, 
hvor det koster kr. 20,- at være med.

Tilmelding senest den 17. september 
til menighedsrådsmedlem 

Rita Knudsen på tlf. 20 22 53 52 
eller mail: ri� @live.dk 

Venlig hilsen
Felsted Kirke

Pensionistforeningen
Felsted - Bovrup - Varnæs

Afholder i samarbejde med BIO Teknik

Demonstration af

Pulserende magnetfelt terapi
Tirsdag den 2. september

kl. 14.00 - ca. kl. 16.30
i forsamlingshuset

Alle fremmødte har mulighed for 
at blive testet gratis -

lide du af gigt,astma,bronkitis,søvnb
esvær, smerter i kroppen m.m.

Gratis kaffe med kage.

Demostration af

Køretøjer specielt designet 
til seniorer fra lindebjerg

Tirsdag den 16. september kl. 14.00
i forsamlingshuset

Gratis kaffe med kage

Tilmelding til Marie tlf 74 68 51 94

Senest den 11. september

´Bestyrelsen

Menighedsrådsvalg 2014
i Felsted Sogn

Der skal vælges nyt menighedsråd i Felsted 
sogn bestående af 7 medlemmer. Selve valget 
fi nder sted tirsdag den 11. november, men 

det er nu forberedelserne går i gang.
Derfor indkaldes alle interesserede til 

Orienteringsmøde onsdag den 3. september 
2014 kl. 19.00 i sognehuset.

Aftenens program:
1. Velkomst
2. Redegørelse for menighedsrådets arbejde 

siden sidste valg og fremtidige opgaver.
3. Redegørelse for regler vedr. opstilling 

af kandidater til menighedsrådsvalget.
4. Afslutning 

I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis 
de fremmødte ønsker dette – være mulighed 

for at afholde et OPSTILLINGSMØDE.

Med venlig hilsen Felsted Kirkes menighedsråd

Morgensang på 
Damms Gård
Damms Gård i Felsted 
danner tirsdag den 2. 
september kl. 9.30 rammen 
om morgensang. Det er 
2. gang ud af i alt 5 gange 
med morgensang.

De næste datoer er 7. 
oktober, 4. november og 2. 
december.

Det er Elise Larsen og 
Thorbjørn Larsen, som 
styrer morgensangen, 
og ægteparret opfordrer 
deltagerne til at medbringe 
kaffekurven og det gode 
sanghjerte. 

Dødsfald
Poul Klindt, Kliplev, er 
død, 70 år. 

Dødsfald
Paul Marius Schurizek, 
Felsted, er død, 92 år. 

700 til herregårdskoncert i 
Søgård
Af Gunnar Hattesen

Herregårdskoncerten 
i Søgårdslejren blev et 
tilløbsstykke.

Godt 700 mennesker sad 
søndag eftermiddag i den 
smukke park foran scenen 
for at høre Hjemmeværnets 
Musikkorps Syd underhol-
de sammen med solisterne 

Bo Kristian Jensen, Søren 
Bech-Madsen og Christina 
Elisabeth Mørkøre.

Og tilhørerne fik en fin 
musikalsk oplevelse.

Konferencier var borgme-
ster Thomas Andresen, og 
det gjorde han fornemt.

Musikkorpset havde 

sammensat et program med 
masser af god musik.

Herregårdskoncerten var 
nummer 12 i en ubrudt 
række. 

Publikum fik en fin musi-
kalsk oplevelse ved herre-
gårdskoncerten i Søgård. 
 Foto Jimmy Christensen
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DEN LUNE BAGER

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 27. august til fredag den 29. august

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

Mathilde
Kakao 
skummetmælk
Classic
1 ltr.

PR STK

600
PR. LTR. 20,00

PR STK

1000
PR. LTR. 20,00

MAX 5 STK PR
KUNDE PR DAG

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED

1500

Flydende Becel
Original, Let eller 
med olivenolie
500 ml

MAX 5 STK PR
KUNDE PR DAG

KUN TORSDAG 
OG FREDAG

Smørstang

Kontrol
Ved en færdselskontrol 
ved Felsted Centralskole 
fik en bilist en bøde, fordi 
vedkommende kørte uden 
sele. 

Mange aktiviteter ved 
Sportsdag
Det vrimlede med 
aktiviteter, da for-
eningerne i Kliplev og 
Omegn lørdag holdt 
sports- og aktivitetsdag 
ved Kliplev Hallen.

De fremmødte kunne 

træne en masse indendørs 
aktiviteter såsom boksning, 
spinning, badminton og 
senioridræt, få børn pas-
set og gå på jagt i diverse 
stande.

Uden for var der op-
visning i bowis mellem 
Kliplev og Felsted og 

jagtforeningen havde sat 
hundene i gang med en 
opvisning.

Deltagerne kunne også se 
turneringskampe i fodbold 
med U16 drenge A samt 
seniorerne i serie 2 og 5 fra 
Lundtoft IF. 

Der var masser af aktiviteter lørdag ved Kliplev Hallen. Foto Jimmy Christensen

Leder-farvel til 
skole i Varnæs
Af Gunnar Hattesen

De 145 elever på 
Varnæs Skole tog fre-
dag afsked med deres 
leder René Svendsen, 
som siden 2001 har 
været i spidsen for 
landsbyskolen.

Hver af de 6 klasser på sko-
len bidrog med et indslag 
for at hylde den populære 
skoleleder.

1. klasse sang en sang, 
mens hver elev fra 2. klasse 
overrakte ham en seddel, 
hvor de havde skrevet noget 
pænt om ham.

3. klasse en sang og 4. 
klasse lavede et gymnastik 
nummer. Eleverne i 5. klas-
se læste en historie, mens 
eleverne i 6. klasse gav ham 
roser og sagde noget pænt 
til ham. 

René Svendsen er nu star-
tet som afdelingsleder for 

indskoling og mellemtrin 
på Søndervangsskolen i 
Glostrup Kommune ved 
København.

Lærer Gerth Fahlberg er 
for tiden konstitueret som 
skoleleder i Varnæs. 
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Estate Gråsten - Vi gør boligjagten sjovere

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

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

 74 65 09 33
www.estate.dk

Totalrenoveret sommerhus Fritidshus

Vemmingbund
Elmevej 7

Sagsnr. 914  

Her får du et dejligt sommerhus,
som oprindelig er fra 1956, men er
siden bliver totalrenoveret så det i
dag fremstår som et næsten nyt og
indbydende sommerhus med en
attraktiv beliggenhed.

1.095.000Pris:
55.000Udb.:

5.972Brt.:
5.444Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.949/2.799

50 428 1/1 1 1956

NYHED

Bolig i landlige omgivelser 1- familieshus

Kragelund
Krathusevej 7

Sagsnr. 832  

Her får du et hus hvor der er  plads
til de pladskrævende.Til
ejendommen hører der ca. 1,5 ha.
jord til og er beliggende nær skov.
Huset er siden 2008 løbende blevet
renoveret og vedligeholdt.

1.695.000Pris:
85.000Udb.:

8.831Brt.:
8.094Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.145/3.991

160 15.049 1/4 1 1979

NYHED

Ferielejlighed ud til Vadehavet Fritidshus

Emmerlev
Vadehavsvej 12

Sagsnr. 886  

Her får du en dejlig ferielejlighed i
2 plan. Lejligheden har en attraktiv
beliggenhed i yderste række, med
en fantastisk udsigt til vandhavet
og den skønne omkringliggende
natur. 

980.000Pris:
50.000Udb.:

5.006Brt.:
4.897Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.436/3.391

74 3.965 1/2 2 2005

NYHED

Centralt beliggende

Sagsnr. 813

1- familieshus

Gråsten
Kongevej 47

146 1.045 1/3 1 1973

SOLGT

SOLGT

Ved Gråsten havn 
Sagsnr. 677 Andelsbolig

Gråsten
Bryggen 18, st. tv.

90 1/2 st 2001

SOLGT

SOLGT

Direkte ved til fjorden 

Sagsnr. 794

1- familieshus

Alnor
Gl. Færgevej 78

91/47 2.657 1/3 2 1958

SOLGT

SOLGT

Familievilla nær skov

Sagsnr. 761

1- familieshus

Gråsten
Engvej 5

267/5 786 1/6 2 1950

SOLGT

SOLGT

Med 68 m2 kælder

Sagsnr. 778

1- familieshus

Adsbøl
Kobberholmvej 44

121/68 1.009 2/3 2 1962

SOLGT

SOLGT

Veludnyttet villa

Sagsnr. 804

1- familieshus

Vester Sottrup
Solvangen 8

93 834 1/3 1 1964

SOLGT

SOLGT

Direkte ved vandet

Sagsnr. 711

1- familieshus

Broager
Egeskovvej 3

291 33.749 2/7 2 1880

SOLGT

SOLGT

God beliggenhed

Sagsnr. 748

1- familieshus

Broager
Vesterbakke 26

87 931 1/2 1 1956

SOLGT

SOLGT

Charmerende villa 

Sagsnr. 740

1- familieshus

Broager
Vestergade 51

169 769 1/4 2 1900

SOLGT

SOLGT

Veludnyttet villa

Sagsnr. 729

1- familieshus

Broager
Møllegade 11

128/119 1.233 2/3 2 1936

SOLGT PÅ 14 DAGE

SOLGT

SOLGT

Fantastisk udsigt

Sagsnr. 666

Fritidshus

Brunsnæs
Agertoften 9

77 804 1/3 1/1 1966

SOLGT

SOLGT

Perfekt til hestehold

Sagsnr. 350

Nedl. landb.

Hokkerup
Nederbyvej 27

142/4 59.783 1/4 2 1909

SOLGT

SOLGT


