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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

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

Norman 
Rudbeck

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

MURERFORRETNING A/S

Spar op til÷20%
på alt indendørs murerarbejde
fra 1. december til 1. marts
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

TLF.: 29 44 48 12 I E-MAIL: lars@johanning.dk

NATURMÆLK
Skummet-, mini, 
let og sødmælk

RABAT HELE
SEPTEMBER MÅNED

50%
ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

GRÅSTEN
PADBORG

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

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

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

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

HUSK VI HAR

OGSÅ VÆ
RELSER!

WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN

TLF. 74 65 25 16

KENDER DU DET?

enjoy resorts || marina fiskenæs
enjoy-resorts.dk - Tlf. 73 65 00 33

Efterårets
velværeaftener 

enjoy marina
fiskenæsR E S O R T S

Se efterårets mange 

velværeaftener
på enjoy-resorts.dk/velvaere

enjoy marina
fiskenæsR E S O R T S

Der er altid en anledning...
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TEORIUNDERVISNING Storegade 23, 6310 Broager
Tlf. 2025 3585

KORT FORTALT - KORT TIL ALT

MIDTALS TRAFIKSKOLE

HOLDSTART
Torsdag den 25. september

kl. 16.30
Kørekort til personbil, MC,

Specialbil BE

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

MARKEDSFEST

SU

PER PRISER

KOM OG SPAR

SPAREGARANTI
MARKEDSFEST

KOM OG KØB

på markedsfesten.dk

MASSER AF 
PRÆMIER

VIND

– Læs mere på bagsiden

MARKEDSFEST

SU

PER PRISER

KOM OG SPAR

SPAREGARANTI

MARKEDSFEST

KOM OG KØB

MARKEDSFEST

SU

PER PRISER

KOM OG SPAR

SPAREGARANTI

MARKEDSFEST

KOM OG KØB

på markedsfesten.dk

MASSER AF 
PRÆMIER

VIND

– Læs mere på bagsiden

MARKEDSFEST
SU

PER PRISER

KOM OG SPAR

SPAREGARANTI

MARKEDSFEST

KOM OG KØB

FLERE VARIANTER

Kærgården
200 gr

Coop Supper

Coop specielmel

1 pose

5,-

Kom ned og se det spændende udvalg

Rug haps med æble, græskar 
eller mørk chokolade

Majs 
franksbrød

Wiener kringle

Græskar rugbrød

Pr stk

20,-

Pr stk

18,-

4 stk

20,-

Pr stk

20,-

Dybfrostmarked

Melon marked

1 stk

10,-

1 stk

10,-

Wasa knækbrød

Kims chips eller snacksDen Grønne Slagter

Danske æbler 
og pærer
Danmark, kl. 1

1 stk

10,-

1 pose

12,-
1 pakke

10,-

1 bakke

15,-

Pr stk

12,,-
1 stk

10,,-

Skagensbrød

Pr stk

24,-

SUPER

BAGEREN GRÅSTEN BAGEREN PADBORG



3

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

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 16. september til og med lørdag den 20. september 2014
eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

PÅLÆGSPAKKE
6 skiver spegepølse,
6 sk sardel,
6 sk hambugerryg
18 skiver

Burger 
platte

Ørredfi let

Frokost salat

i alt

2995

2 stk

30,-

100 gr

12,-

SIMREKØD OG STEAKS 
FRA KILDEGÅRDEN

Skært oksekød, Gullasch, Stroganoff, Benløse fugle,
Minut steaks, Pebersteaks, Venøsteaks

450-500 gr
Pr pakke

50,-

Gælder
fra mandag

50,-
700 g

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 

Søndag den 21. kl. 9.30 ................................... Gudstjeneste i Kværs Kirke

Søndag den 21. kl. 11.00 ................................. Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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

En aften med sange af Paul Reichhardt
Onsdag den 8. oktober kl. 19.00 på 
Kværs forsamlingshus

Tidligere organist Tove Holm kommer og 
fortæller om Paul Reichhardt`s liv og lev-
ned. Vi skal synge 16 sange, støttet af en 
mindre gruppe sangere fra Ældre sagens 
sangkor i Sønderborg og Tove Holm på 
keaboard. 

Prisen for denne hyggelige aften inkl. 
kaffe/te og kage er kun 50 kr.

Vi beder om tilmelding senest søndag den 
5. oktober til Anna Friedrichsen 21939335 
eller Carmen Christensen 51219202

Alle er velkommen
Kværs menighedsråd

Ny folder!
Så er den nye folder fra Slotskoret i 
Gråsten på gaden!

Slotskoret har fået lavet en folder, som 
fortæller om koret og dets virke. Folderen 
kan hentes på biblioteket og i en del af 
byens forretninger, i kirker og på kirkekon-
toret. Har du lyst til at synge, eller er du 
bare nysgerrig, så hent en folder og se, 
hvad Slotskoret er for en størrelse. Måske er det lige noget for dig?Dybbøl kirke

Gudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning
Søndag den 28. september kl. 14.00

Nærmere oplysnin-
ger hos sognepræst 
Birgitte Hjarvard Licht 
Dybbøl præstegård, 
Dybbøl Bygade 101 
6400 Sønderborg 
tlf. 74 48 57 96 
bfl @km.dk

Invitation til gudstjeneste for 
mennesker med udviklings-
hæmning og pårørende 

i Sønderborg kommune med 
fortælling, sang og musik. 
Kirken er åben fra kl. 13.

Efter gudstjenesten kaffebord 
og lagkage.

Af hensyn til serveringen vil vi 
gerne have til-melding: Mail: 
bfl @km.dk - Tlf.: 74485796

Gråsten Forum
Adsbøl · Alnor · Avnbøl · Egernsund · Gråsten · Kværs · Nybøl · Rinkenæs · Tørsbøl · Ullerup

KOM TIL BORGERMØDE
-med fokus på vores fælles fremtid!

Gråsten Forum ønsker i samarbejde med dig at udarbejde en masterplan for områderne 
Adsbøl, Alnor, Avnbøl, Egernsund, Gråsten, Kværs, Rinkenæs, Nybøl, Tørsbøl og Ullerup. 

Vi skal skabe en fælles vision for fremtiden og der skal sættes handling bag ordene 
– til glæde for os selv, foreninger, medborgere, turister, handel og erhverv m.� .

Vi har brug for dine gode ideer og afholder derfor følgende IDÉVÆRKSTEDER;

Hvor og hvornår?

Idrætsforeninger Kværs Hallerne 29. september 2014 kl. 19.30

De unge under 20 år Gråsten Skole
 2. oktober 2014 kl. 17.00-19.00

(med pizza)

Kulturforeninger
Naturskolen, 
Gråsten Landsbrugsskole

 2. oktober 2014 kl. 19.30

Enkeltpersoner, borgere 
og borgerforeninger

Naturskolen, 
Gråsten Landbrugsskole

 6. oktober 2014 kl. 19.30

Erhverv og turisme Kulturhuset Egernsund  7. oktober 2014 kl. 19.30

Børnefamilier, 
institutioner og skoler

Børnehaven på 
Ravnsbjergvej ”Vindsuset”

 9. oktober 2014 kl. 19.30

Vi opfordrer ALLE i lokalområdet til at deltage.

Dette er din mulighed for at påvirke Masterplanen, 
der senere vil blive præsenteret for byrådet.

Fælles opbakning er derfor vigtig for at Masterplanen kan lykkes!

Vellykket høstgudstjeneste 
i Gråsten Slotskirke

Af Gunnar Hattesen

Den smukt pyntede 
Gråsten Slotskirke var 
pænt fyldt op, da der 
søndag var den årlige 
høstgudstjeneste.

Man sang både nye og 
gamle høstsalmer, sogne-
præst Niels Refskou præ-
dikede, der var barnedåb, 
kommende konfirmander 
deltog og FDF Gråsten 
medvirkede med fane.

Slotskoret medvirkede, 
og de mange fremmødte 
kunne glæde sig over slots-
gartnernes flotte blomster-
opsætninger, som var sup-
pleret med en del af årets 
høst af frugt grøntsager. 

FDF Gråsten deltog i 
høstgudstjenesten med faner. 
Mogens P.C. Jacobsen
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Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-21

MAX. 5 STK.
PR. KUNDE PR. DAG

 8-12% FEDT

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 16. september til og med fredag den 19. september 2014 eller så længe lager haves Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

Pakkemarked
Mad & Smag 
Skinketern
550 gr.

Ovnklar 
Svinekam
med Svær u/ ben
Pr kg. 33,90

Danske Vildmose 
Kartofler
kv. 1

Oma Stege eller 
bagemargarine
500 gr.

Knorr Pastaretter

Karat kaffe
Original eller 
Klassisk

Graasten 
Remoulade
900 gr.

Rynkeny Juice
Appelsin eller Æble

Hatting Brød
350-490 gr.

Faxe Vand
+ pant

Mad & Smag 
Hakket Svinekød
700 gr.

Mad & Smag Hakket 
Skinkeschnitzler
500 gr. 

Stroganoff
300 gr.

150.-
1 pakke 39,95

Tà 5 pakker for

festpris

1695
PR ½ KG

festpris

Delikatessen tilbyder
Frikadeller med Kartoffelsalat
450 gr. 
Pr. kg 55,56

25.-
pr bakke

festpris

25.-
kun

festpris

10 Nybagte 
Rundstykker

NU STARTER

TILBUDSFESTEn

kÆMPE 60 ÅRs 

FØDSELSDAg

8.-
2 kg

festpris

9.-
frit valg

festpris

10.-
1,5 ltr

festpris

7.-
1 ltr

festpris

20.-
400 gr

festpris

8.-
kun

festpris

12.-
flaske

festpris

12.-
frit valg

festpris

Ugens Fisk
Torskefiletter
225 gr.

49.-
400 gr

festpris

Anthon Berg
Guldæske Chokolade

20.-
kun

festpris

10 flotte roser
40 cm. mange farver

55.-
2 pakker

festpris
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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

Fodpleje
v/Helmuth Mortensen

Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Akupunktur
& Zoneterapi

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.

RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 7.00-21.00

VI HAR 
FÅET 

SOFTICE

Friskfanget fisk under 
hammeren

Af Søren Gülck På Benniksgaard Hotel 
kunne man lørdag 

eftermiddag mærke stem-
ningen af en ægte fiske-
auktion, da 100 kasser 
friskfanget 1. klasses fisk 
fra Nordsøen blev sat under 
hammeren.

Det var med at holde sig i 

ro, for pillede man sig ved 
øret, blinkede med øjnene 
eller viftede en flue væk, 
stod man som ejer af en 
kasse fisk. 

Det var ejer af Hanstholm 
Fiskeauktion, Jes Holm 
Sørensen, som afholdte 
auktionen. Han havde 
samlet en stor skare af 
købedygtige kunder.

De fleste kasser med 
rødtunger, kulmule, hav-
kat, havtaske, torsk, lys og 
mørksej, pigvare, rødspæt-
ter og helleflynder blev budt 
godt op, så auktionarius et 
par gange måtte sige stop. 

Kunderne var meget aktive 
med budene, så flere har fisk 
et godt stykke tid.
 Foto Søren Gülck 

NU I BORGEN

Luis Miguel C. Gorrin
Sønderborg Landevej 71, Adsbøl

6300 - Gråsten
52 23 24 42

LMC serviceLMC service

Vi pudser også vinduer…
Harvearbejde og vedligeholdelse af 

græs, hæk, bede, træer, buske.

Vinduespudsning for erhverv og private til en god pris.

Ring og få et tilbud

LMC service
Luis Miguel C. Gorrin

Sønderborg Landevej 71, Adsbøl
6300 - Gråsten
tlf 52 23 24 42

mail luismiguel-6300@hotmail.com

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten
74 65 11 74

 
Kun

3.795,-
 511 S1
  Ladmål : 200×110×32 cm.
  Totalvægt : 500/750 kg.
  Nyttelast : 390/640 kg.
  Hjulstr. : 13”

 
Kun

7.995,-
 260 S1 - 13”
  Ladmål : 260×150×30 cm.
  Totalvægt : 750 kg.
  Nyttelast : 530 kg.
  Hjulstr. : 13”

Alle priser er inklusiv moms.
Forbehold for fejl og ændringer.

KÆMPE UDVALG I ERHVERSTRAILERE 

STÆRKE 
TRAILERTILBUD 

  511 S1
  Ladmål : 200×110×32 cm.
  Totalvægt : 500/750 kg.
  Nyttelast : 390/640 kg.
  Hjulstr. : 13”

  260 S1 - 13”
  Ladmål : 260×150×30 cm.
  Totalvægt : 750 kg.
  Nyttelast : 530 kg.
  Hjulstr. : 13”

Alle priser er inklusiv moms.
Forbehold for fejl og ændringer.

STÆRKE 
TRAILERTILBUD 

 
Kun

3.795,-
 511 S1
  Ladmål : 200×110×32 cm.
  Totalvægt : 500/750 kg.
  Nyttelast : 390/640 kg.
  Hjulstr. : 13”

 
Kun

7.995,-
 260 S1 - 13”
  Ladmål : 260×150×30 cm.
  Totalvægt : 750 kg.
  Nyttelast : 530 kg.
  Hjulstr. : 13”

Alle priser er inklusiv moms.
Forbehold for fejl og ændringer.

KÆMPE UDVALG I ERHVERSTRAILERE 

STÆRKE 
TRAILERTILBUD 

 
Kun

3.795,-
 511 S1
  Ladmål : 200×110×32 cm.
  Totalvægt : 500/750 kg.
  Nyttelast : 390/640 kg.
  Hjulstr. : 13”

 
Kun

7.995,-
 260 S1 - 13”
  Ladmål : 260×150×30 cm.
  Totalvægt : 750 kg.
  Nyttelast : 530 kg.
  Hjulstr. : 13”

Alle priser er inklusiv moms.
Forbehold for fejl og ændringer.

KÆMPE UDVALG I ERHVERSTRAILERE 

STÆRKE 
TRAILERTILBUD 

 
Kun

3.795,-
 511 S1
  Ladmål : 200×110×32 cm.
  Totalvægt : 500/750 kg.
  Nyttelast : 390/640 kg.
  Hjulstr. : 13”

 
Kun

7.995,-
 260 S1 - 13”
  Ladmål : 260×150×30 cm.
  Totalvægt : 750 kg.
  Nyttelast : 530 kg.
  Hjulstr. : 13”

Alle priser er inklusiv moms.
Forbehold for fejl og ændringer.

KÆMPE UDVALG I ERHVERSTRAILERE 

STÆRKE 
TRAILERTILBUD 
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GRÅSTEN

Super Brugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 7365 2600

holder

Gourmet aften
Torsdag den 18. September fra 18.00-21.00

15 Leverandører er klar til at lade dig smage
på deres specialiteter

Mød feks:

20% rabat på alt i butikken
i tidsrummet 18.00-21.00
(dog ikke tobak, blade, spiritus samt håndkøbsmedizin)
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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

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

FERIELUKKET
Jeg holder lukket for salg af friske fi sk

fra den 19. september til
den 8. oktober

På gensyn Johns Fisk
Gråsten Havn

Udlejning af
720 Attraktive boliger

beliggende

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

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

Tlf. 74 65 30 10

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

www.dinhs.dk

Frokost
invitation

Kære høreapparatbruger
Din Hørespecialist i Gråsten inviterer hermed alle 
brugere af mindst 3 år gamle høreapparater til selv 
at opleve de nye høreapparater DREAM fra danske 
Widex.

Oplevelsen vil foregå under en dejlig let frokost i et 
naturligt svært lydmiljø, på

Den Gamle Kro i Gråsten, Slotsgade 6
Tirsdag den 14. oktober kl. 12:00-14:00

Oplevelsen og frokosten er ganske gratis,
og du er velkommen til at medbringe 1 ledsager.

Der vil være et begrænset antal pladser!
Ring og få plads, efter først til mølle princippet.

 7011 1070

GRÅSTEN • Torvet 3  •   www.dinhs.dk

110% PRISGARANTIPÅ WIDEX PRODUKTER

Æblefestival sætter 
Gråsten på landkortet
Af Søren Gülck

Gråsten Æblet skal som 
Danmarks Nationalæble 

være en vigtig brik i mar-
kedsføringen af Gråsten. 
Derfor planlægger en 

styregruppe en Æblefest i 
skolernes efterårsferie. 

Æblefestivalen får sin 
debut i uge 42, og forleden 

faldt nogle af de sidste 
brikker på plads til årets 
Gråsten Æblefestival. 

Styregruppen bag 
Æblefestivalen er sam-
mensat af personer 
fra Gråsten Forum, 
Kulturlandsby 6300, 
Flensborg Fjords Kunst- og 
Kulturforening, Gråsten 
Handelsstandsforening, 
Gråsten 
Håndværkerforening og 
Sønderborg Kommune.

Derudover arbejder flere 
underudvalg og frivillige 
med de praktiske tiltag før 
og under Æblefestivalen.

- Æblefestivalen skal 
naturligvis udvikle sig med 
årene. Æblefestivalen er 
starten på noget, der ad 
åre skal vokse sig større, 
siger formand for Gråsten 
Forum Peter Norman. 

Æblefestivalen starter 
allerede i uge 41, hvor børn 
og unge fra skolerne danner 
optakt med kunst og kultur 
og andre aktiviteter.

600 æbletræer
Danmarks Nationalæble 
skal være at finde overalt 
i Gråsten. Derfor skal der 
plantes ikke færre end 600 
æbletræer, som frivillige 
skal hjælpe med at få sat i 
jorden. 

Slotsbyen bliver udsmyk-
ket med kunst og hele ugen 
vil der med et omfattende 
program blive skabt akti-
viteter for hele familien. 
Både i byen og på havnen 
med torvedage, sønderjysk 
kaffebord, kunst og kultur, 
konkurrencer og musik. 
Alt sammen skal det gøre 
Gråsten til en oplevelse i 
skolernes efterårsferie. 

En styregruppe med formand 
for Gråsten Forum, Peter 
Norman, i spidsen arbejder 
i højeste gear for at gøre klar 
til Æblefestivalen i Gråsten.
 Foto Søren Gülck 
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Kom ind og se vores nye store Elfa udstilling 
og deltag samtidig i konkurrencen om et 
week-end ophold og lokale Elfa præmier.

Indretningskonsulent fra Elfa, vil være til 
stede i butikken med hjælp og gode råd.

Kom til Elfa GRAND OPENING 
hos Bygma Gråsten, Torsdag den 18. sept., kl. 13.00-17.30

og deltag samtidig i konkurrencen om et 
week-end ophold og lokale Elfa præmier.

Indretningskonsulent fra Elfa, vil være til 
stede i butikken med hjælp og gode råd.

SPAR 50% 
på skydedøre og

SPAR 25% 
på indretning.

   RABAT!

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Website:
www.Meddo.dk

Skarver ødelægger træer
Af Søren Gülck

Ekskrementer fra 
tusindvis af skarver 
ved slotssøen i Gråsten 
er ved at ødelægge 
træerne.

Skarven er fredet, men kan 
i visse tilfælde reguleres. I 
følge Ornitologisk Forening 
er skarven i svag tilbage-
gang set på landsplan, mens 
antallet ved Gråsten Slotssø 
er stigende.

Derfor er mange 
træer langs søen døde, 

som et resultat af de store 
gødningsmængder.

En stor del af skarvbe-
standen forlader dagligt 
kolonien for at søge føde på 
Flensborg Fjord, men man-
ge bliver tilbage og bruger 
slotssøen som spisekammer.

Det store antal skarver be-
tyder, at søen bliver tilført 
en voldsom stor mængde 
næringsstoffer, der betyder 
en voldsom opblomstring 
af alger.

Især i år kan man opleve 
en kraftig vækst af grønal-
ger i slotssøen.

Slotssøen var tidli-
gere hjemsted for en af 
Sønderjyllands største 
hejrekolonier med over 50 
reder, men den bestand er 
helt fortrængt af Skarven.

Skarven er en sky fugl, så 
hvis man ønskede at be-
grænse den stigende domi-
nans i slotssøen af skarver, 
kunne en stil til området 
være en løsning. Området 
er nemlig svært tilgænge-
ligt, men ved at åbne op 
med en sti, ville man redu-
cere skarvbestanden. 

Træerne på den vestlige side af slotssøen er blevet helt hvide af ekskrementer af skarven.
 Foto Søren Gülck



Din lokale håndværker

Gråsten Foto
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

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

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

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

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

10

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
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100 hørte om 
hjemmefronten
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Ældreklub 
indledte den nye sæson 
med et velbesøgt 
foredrag med redak-
tør Sven-Erik Ravn, 
Hjartbro ved Bevtoft.

Foran godt 100 tilhørere 

fortalte redaktøren af æ 
Rummepot om de søn-
derjyske kvinders arbejde 
under 1. Verdenskrig.

Sven-Erik Ravn berettede 
om, hvorledes kvinderne 
på landet var nødsaget til 
at klare alle de praktiske 
gøremål, da både ægtefælle 

og tjenestefolk var indkaldt 
til tysk militærtjeneste.

På gårdene kunne 
husmødrene få tildelt en 
russisk krigsfange til hjælp. 
Ham kom gendarmen 
og låste inde om aftenen. 
Næste morgen blev der så 
låst op igen for ham. 

Tilhørerne hørte et spændende foredrag af redaktør Sven-Erik Ravn.
 Foto Jimmy Christensen

 

Røllumgaard
v. Lone og Jacob Festersen

Røllum Bygade 53, 6200 Aabenraa
Slagtekyllinger og gårdbutik

Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten 

Malkekvæg og markbrug 

Skovsminde 
v. Andreas og Lise Lotte Bonde
Skovsmindevej 10, 6360 Tinglev

Køer, kalve og markbrug

Barkholt 
v. Karen og Nis-Jørn Diederichsen

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev
Høns og ægproduktion

Åbent Landbrug 
søndag d. 21. september 2014

kl. 10.00 - 16.00
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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 21. september. kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE 
Søndag den 21. september Ingen gudstjeneste 

BROAGER KIRKE
Søndag den 21. september kl. 10.30 

ved Frederik Birkler

FELSTED KIRKE
Søndag den 21. september kl. 10.00 ved Oliver Karst 

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 21. september kl. 11.00 

ved Maya Ravn. 
Egernsund kirkes 105 års fødselsdag 

fejres med en høstgudstjeneste.

KVÆRS KIRKE
Søndag den 21. september kl. 9.30 ved Jan Unold 

RINKENÆS KIRKE 
Søndag den 21. september kl. 10.30

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 21. september kl. 10.30. Gudstjeneste 

ved Anne-Mette Damkjær Larsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 21. september. 

Ikke oplyst

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 21. september kl. 10.30. Høstgudstjeneste 
ved Vibeke von Oldenburg Konfirmanderne medvirker

VARNÆS KIRKE 
Søndag den 21. september kl. 10.00 
ved Povl Callesen. Høstgudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 21. september kl. 10.00 ved Kingo

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 21. September Scheunengottesdienst in 
Holebüll, Vandværksvej 6, zum Erntedankfest. 

14.00 Uhr Kaffee und Kuchen können mitgebracht werden.

GUDSTJENESTER

www.kvaers-kro.dk
Tlf. 7465 9206

Fredag den 
7. november

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

 

Åbent hus
Da vores søde Morfar

Klaus Fig
bliver 60 år den 24. september 

holder han åbent hus 
fra kl. 13,30 til en kop kaff e. 

Tillykke fra Luca, Loke og Th or

 Forstå din årsopgørelse 
og forskudsskat
Mandag den 29. september 2014

kl. 10.00 i Ahlmannsparken i Gråsten
Vi får besøg af Anette Fournaise fra SKAT, der vil 

fortælle om, hvordan vi skal læse vores årsopgørelse 
og forskudsskat, hvordan man indberetter rettelser, 

og hvad man skal være særlig opmærksom på.

Tilmelding til Jytte Lorenzen 6133 5663
gerne hverdage mellem kl. 8.30 og 9.00

HUSK vores søndagscafé
Søndag den 5. oktober kl. 12.00 til ca. 14.00

Den Gamle Kro, Slotsgade 6
Dagens middag med øl, vand eller vin til kr. 80,-

Og med lidt underholding

For 60+ der ønsker at møde nye mennesker

TILMELDING SENEST TORSDAG DEN 2. OKTOBER KL. 12
til Ulla Gerber tlf. 7465 0120

Gråsten

Rinkenæs Aftenskole

Kaffe kan 
købes i 
pausen

TAK FOR TUREN
Oberst og forfatter Lars R. Møller.

Et foredrag med oberst Møllers kontroversielle 
bud på, hvad vi kan lære af en soldats 
erfaringer. Og et velrettet spark mod 
de skrivebordsgeneraler, Møller føler, 
fylder alt for meget i landskabet.

Foredraget tager sit udgangspunkt i 
Lars R. Møllers bog ”Tak for turen”, som 
er erindringer fra et langt liv i forsvarets 
tjeneste – et liv på kant med de overordnede.

Lars Møller voksede op under den kolde 
krig, og blev berømt i Danmark, da han som 
den første valgte at give ordre til at skyde 
med skarpt under krigen i Jugoslavien.

Hør historien om Lars Møller fra grøn rekrut til hærdet kriger. Fra 
øvelsesterrænet i Oksbøl, over operation Bøllebank i Bosnien, til 
rævekagerne på de bonede gulve i Forsvarskommandoen. Fra 
et forholdsvist stort mobiliserings- forsvar til en lille moderne 

ekspeditionsstyrke. Møller har sat sit uudslettelige � ngeraftryk.

TORSDAG den 2. oktober kl. 19 
på Rinkenæs Efterskole.

Entre 125 kr. Tilmeldelse til 
aftenskolerne@bbsyd eller på telefon nr. 74651187. 
Se hjemmesiden: rinkenaes-aftenskole.dk

STAUDER TIL
DEN MODERNE HAVE

Onsdag. den 24. september
kl. 19.30 i Ahlmannsparken

Havearkitekt Anne Bay fra Gram ved Skanderborg 
kommer og giver inspiration til en fornyelse af dit 

staudebed, efter de nyeste principper. Du får inspiration 
til at anvende fl otte græsser, store lette stauder og 

løg, så der hersker harmoni i dit staudebed.

Hendes forslag til staudebede er at trække naturen 
med ind i haven, så der opnås et naturligt ‘look’ 
men også en naturlig dyrkning og behandling af 

dine stauder og bevarelse af dit staudebed.

Der er eksempler på staudebede med spændende 
stil blandt andet fra hollandske og danske haver - 
hvor elementer fra naturen er trukket ind i haven. 

Hun fortæller om, hvordan et harmonisk staudebed 
opbygges og giver eksempler på bede i smukke 

og overraskende farvekombinationer, hvor farverne 
er rolig afstemte, men også kontraster.

Hun kommer med forslag til stauder i 
dine krukker og stauder anvendt som et 

naturligt bunddække til større fl ader.

Se mere på www.havearkitekt-annebay.dk

Entre: kr. 10 for medlemmer / 30 for ikke medlemmer.

PLANTESALG - 
EFTERÅRSMARKED

Lørdag, den 27. september kl. 9-12 
på torvet i Ulsnæscentret

Igen i år har vi i samarbejde med Ulsnæscentret 
arrangeret et efterårsmarked.

Vi har igen fået plads på torvet og stadepladsen 
er gratis for alle, der vil komme og sælge 

planter og tilbehør til haven.

Kom og få fyldt haven op med spændende planter.

Gråsten og Omegns Havekreds

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

HØSTGUDSTJENESTE
Rinkenæs Korskirke

Søndag den 21. september kl. 10.30
E� er Gudstjenesten er der høstbu� et 

i kon� rmandstuen, hvor vi kan 
nyde god mad og synge høst- og 

e� erårssange.

Alle er hjertelig velkomne
Rinkenæs Menighedsråd

Tak for
opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag.

Lorens Alnor

Hjertelig tak
for den store opmærksomhed ved vort diamantbryllup.
Tak til præsten, vores barnebarn Tine for den smukke 

højtidelighed i kirken, tak til naboerne for den smukke krans på 
døren og alle lys om aftenen. Tak til vore børn og børnebørn for 

pyntning og festlig indslag. Vi havde en fantastisk dejlig dag.
Kærlig hilsen

Birthe og Christian
Vester Sottrup 
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Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Gråsten 
Bedemandsforretning

Borgerlig begravelse - andre religioner

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

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære

Christian Westergaard Jørgensens
bisættelse den 3. september.

Tak for alle de smukke blomster og tak til 
alle, der har støttet og tænkt på os.

På familien vegne
Jytte Westergaard

Rinkenæs

Dødsfald
Kaj Stokbæk, Rinkenæs, er 
død, 88 år. 

Foredrag om Poul Reichardt
Gråsten Ældreklub 
inviterer onsdag den 
24. september til fore-
drag om skuespilleren 
Poul Reichardts liv og 
levned.

Det er fhv. organist Tove 

Holm, Dybbøl, som i sit 
foredrag gennemgår Poul 
Reichardts liv krydret med 
sange, som mere eller min-
dre knytter sig til hans liv.

I dag er det måske svært 
at forstå, hvor populær han 
var. For det første var han 

et utroligt sødt menneske, 
dernæst havde han evne til 
at udtrykke sig som folk 
var, og så ejede han en stor 
respekt for sit publikum

Poul Reichardt forstod i 
høj grad "at være sammen 
med sit publikum".

Mødet holdes i 
Ahlmannsparkens cafeteria 
og begynder kl. 14.45 til 
16.30. 

130 hørte Beatles i kirken
Godt 130 gæster fik 
tirsdag aften en unik mu-
sikalsk oplevelse i Gråsten 
Slotskirke, hvor Tina Kruse 
Andersen, Simon Madsen, 
Bjørn Thesbjerg og Tore B. 
Larsen fik Beatles klassikere 

og tekster fra det nye og 
gamle testamente til at gå 
op i en højere enhed.

Musikken blev fremført 
som en pingpong samspil 
mellem orgel og klaver. 
På gulvet gav en collage 

af tekstlæsninger fra Det 
gamle Testamente og Det 
ny Testamente og kendte 
Beatles melodier mening.

Koncerten var på alle 
måder en oplevelse, der 
henrykte publikum. 

Publikum kvitterede med 
stående ovationer, hvorefter 
koncerten blev afsluttet 
med et glas Gråstenvin. 

Publikum fik en fin Beatles oplevelse i Gråsten Slotskirke. Foto Søren Gülck

Skræmt væk
En tyv forsøgte i weeken-
den at bryde ind i en villa 
på Dyrkobbel i Gråsten. 
Gerningsmanden var i færd 

med at afliste et vindue på 
en terrasse, da nogen for-
styrrede ham, og han valgte 
at stikke af. 

Dødsfald
Minna Alm, Gråsten, er 
død, 91 år. 
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Høstgudstjeneste
Søndag den 21. september

kl. 11.00
Samme dag fejrer vi kirkens 

105 års fødselsdag.

Mette Auning indsættes 
som ny kirkesanger.

Efter gudstjenesten er der 
grillpølser og lidt koldt at drikke

Hus� idudstilling
på

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Søndag den 21. september fra kl. 10-17

Der er ca. 40 udstillere tilstede, med til dels arbejdende 
stande og Prøv-Selv aktiviteter. Udstillerne vil være 
fordelt i hhv. Museet, Sær- udstillingen, Island og 

Jomfru Petersen bygningen. I Jomfru Petersen bygningen 
vil der være aktiviteter med trædrejning og snitning. 

Prøv vor tombola, der er mange fi ne gevinster.
Entre kr. 40,-

Børn og unge indtil 18 år gratis entre

Sundeved Hus� id

Ældre på vandretur Af Frede Weber Andresen

Ældre Sagen i Broager 
samlede godt 60 mennesker 
til en vandrertur, som gik 
langs Augustenborg Fjord 
og Alssund.

Da der var tale om et 
”Sundhedsprojekt”, blev 
der udleveret frisk frugt og 
vand.

Der var guide på vandre-
turen, som sluttede med, at 
deltagerne blev budt på en 
velsmagende fiskebuffet. De ældre var på en herlig vandretur langs Alssund. Foto Mona Rathje

TUR MED CATHRINESMINDES VENNER
27. SEPTEMBER KL. 14.00

Mødested: Arbejderboligerne ved 
Cathrinesmindes Teglværksmuseum, Iller Strand.

Finn Wogensen vil tage os med på ca. 2 km gåtur og 
fortælle om de teglværker, der tidligere lå langs Iller 
Strand. I Brunsnæs fortæller Christian Frederiksen om 
byens historie. Derefter fortsætter vi til Strandhjem, 

hvor Ruth Brandstrup har 
kaffen klar og fortæller 

om Strandhjem.

Pris for kaffe og kage er 40 kr.

Tilmelding på tlf. 7444 2923 / 
4198 2923 senest 23.09.

Se også www.venner.cathrinesminde.dk

Glad vinder i Bygma Af Søren Gülck

Bygma har afholdt en 
landsdækkende konkur-
rence, hvor kunderne skulle 
gætte på, hvilke produkter 
der blev solgt under navnet 
Grohe.

Det blev Jørgen Jensen 
fra Egernsund, som blev 
den heldige vinder af 
1. præmien på 10.000 
kroner til indkøb af Grohe 
produkter. 

Jørgens Jensen får overrakt 
10.000 kroner til indkøb 
af Grohe produkter af Jan 
Lehnert (tv) fra Grohe. Til 
højre ses souschef i Bygma 
Gråsten Michael Nørlund.
 Foto Søren Gülck 

Indbrud
Ved et indbrud i en villa på 
Nejs Bjerg i Broager blev 
der stjålet en loftlampe. 
Tyvene trængte ind i villaen 
gennem en opbrudt terras-
sedør. De stak dog hurtigt 
af igen, da en alarm blev sat 
i gang. 

Stak af
To mænd forsøgte natten 
til lørdag at bryde ind i 
en villa på Bakkevænget i 
Broager. Under indbruddet 
blev tyvene forskrækket af 
en af husets beboere, og de 
stak af. Forinden havde de 
nået at smadre et vindue. 

Udstilling med 
husflid
Af Gunnar Hattesen 

Sundeved Husflid arrange-
rer søndag den 21. septem-
ber kl. 10.00-17.00 for 17. 
gang den årlige husflidud-
stilling på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum på 
Broagerland. 

45 udstillere fordelt i hele 
museumsområdet glæder 
sig til at vise publikum, 
hvad de beskæftiger sig 
med i fritiden.

På nogle af de arbejdende 
stande, vil der være mu-
lighed for at prøve kræfter 
med de forskellige ting.

Udstillingen er meget 
varieret, og der vises bl. a. 
arbejder i glas, træ, strik-
ning, knive, modelbiler, 
legetøj og meget andet.

I tombolaen vil der være 
mulighed for at vinde fine 
gevinster. 

807 løb med i 
Gendarmløbet i Broager
Af Søren Gülck

Regnen silede ned i 
store mængder, da der 
søndag var Gendarmløb 
i Broager med 807 
tilmeldte løbere. Sidste 
år var der 775 tilmeldte.

Regnbygerne afskrækkede 
imidlertid ikke løberne, 
som med stor ihærdighed 
var ude at løbe distancerne 

på 5 km, 10 km og halv-
maraton på 21,5 kilometer.

Flere steder og især ned 
mod Cathrinesmindes 
Teglværk, hvor ruten gik 
over græs, var der særdeles 
glat, men løbet blev afviklet 
uden skader.

- Rigtige løbere er lige-
glade med vejret, lød det 
fra formanden for BUI-
Motion, Andreas Aupke. 

Flere af løberne kom 

direkte fra broløbet ved 
Storbælt, som blev afviklet 
lørdag. 

Det var 12. gang, BUI-
Motion afviklede løbet. 

Løberne var ligeglade med 
vejret, selv om regnen silede 
ned.
 Foto Søren Gülck
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MARKEDSFEST

SU

PER PRISER

KOM OG SPAR

SPAREGARANTI

MARKEDSFEST

KOM OG KØB

1 kg Engelsk bøf, 
Entrecote eller

3 kg Blandet fars
FRISK HAKKET

Schulstad
Levebrød

Mou
800 gr Kødboller eller
1 kg kød og melboller

Kærgaarden

Marmelade 
Gamle Fabrik
400 gr

Knorr lasagne 
eller
lasagnete

Coca-Cola
Sodavand

Arla Mælk
Let, mini, eller skummet

Skjern ost
Frit valg

Den grønne slagter
Pålæg

Vin Marked

Fiskefi let
Wienerstang

Støvsugerposer

Surrib

Frit
valg

10000 1000

3000

200 gr

1000

2 gl

3000

Frit
valg

1000 600

Ca. 900 gr

4995

3 stk

2500

1500 4995
Ca. 300 gr

3495

Spar
9,95

Spar 9,90

Spar 20,00

Spar
30,00

1000
75 cl

3900

FRIT VALG

FAST PRIS

FAST LAVPRIS
HJEMMELAVET

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER
FLERE VARIANTER

UNDER ½ PRIS

FLERE VARIANTER

1,5 ltr

1000
+ embl 

Maks 5 pk pr. kunde

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 20. september 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

D E L I K A T E S S E N B A G E R A F D E L I N G E N
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90-årig egernsunder i 
fuld vigør
Af Søren Gülck

Selv om dåbsattesten 
er ved at være flosset 
i kanten, er 90-årige 
Aage Jensen fra 
Egernsund stadig fit for 
fight.

To gange om ugen passer 
han receptionen i Gråsten 
Fitnesscenter.

- Jeg nyder at snakke med 
folk, og når der er tid, tager 
jeg en runde i motionsred-
skaberne for at holde mig i 
form, fortæller en veloplagt 
Aage Jensen, som i mange 
år ellers ikke dyrkede 
motion.

- Først da jeg i 1989 gik 
på pension begyndte jeg 
at motionere for ikke at 
ende som en stiv pind. Jeg 

meldte mig ind i Center-
motion, der var nyåbnet i 
Gråsten, og faktisk har jeg 
været med lige siden. Jeg 
kan slet ikke undvære at 
dyrke motion, siger Aage 
Jensen, som erkender, at 
motion er med til at holde 
ham i gang.

- Det holder ikke blot 
kroppen, men også hjernen 
i gang. Motionen gør, at 
jeg faktisk kan passe min 
have uden hjælp, siger Aage 
Jensen, og for ham er det 
guld værd. 

Aage Jensen er født og 
opvokset i København, 
men flyttede i 1950 til Als 
og blev ansat på Danfoss i 
Nordborg, hvor han arbej-
dede med salg og eksport.

I dag bor Aage Jensen i 
Egernsund, hvor han nyder 
livet og tilværelsen, og glæ-
der sig til flere år i Gråsten 
Fitnesscenter. 

Aage Jensen begyndte først at dyrke motion for at holde sig i form, da han gik på pension.
 Foto Søren Gülck

Sundhedsdag i Broager
Af Jimmy Christensen

Broager Plejecenter holdt 
forleden sundhedsdag, hvor 
der var forskellige udstil-
lere, der var mødt op for at 

vise forskellige produkter, 
som kunne forbedre de 
ældres hverdag.

Blandt udstillerne var 
Natur-Klinikken, Gigt 
foreningen og 

Diabetesforeningen og 
plejecentrets køkken havde 
lavet flere små smagsprøver 
af forskellige retter, ligele-
des blev der serveret kaffe te 
og småkager. 

De ældre hørte om forskellige tiltag, der kunne forbedre deres hverdag.
 Foto Jimmy Christensen

Broager Bilsyn flytter 
i nye omgivelser
Af Søren Gülck

Indehaver af Broager 
Bilsyn Christian 
Jørgensen flytter efter 
4 år på Ramsherred 
3 til nye lokaliteter på 
Smedevej 8 i Broager.

Christian Jørgensen over-
tager officielt bygningerne 
1. oktober, men han er 
allerede nu i gang med om-
bygning og renovering af 

bygningerne, der har huset 
Sundeved Autohandel.

Christian Jørgensen for-
venter at være åbningsklar i 
sidste halvdel af oktober.

De nye haller med kon-
torfaciliteter rummer i alt 
550 kvm. Det er en kraftig 
forøgelse af forretningsarea-
let. I sine nye omgivelser får 
han både mere værksted-
plads og mere serviceplads 
til ventende kunder.

Christian Jørgensen har 

virkelig bidt sig fast som 
bilsyn. 

- Opskriften er stabi-
litet, tillid, god service 
og ikke mindst, at vi 
åbent hver dag, fortæller 
Christian Jørgensen, som 
netop har fået tilkendt 
Trafikstyrelsens Elite 
smiley, der er en vejviser 
for kunderne om, hvor 
god synshallen er til at 
overholde de krav, som 
Trafikstyrelsen stiller. 

Christian Jørgensen foran hallerne, som fremover bliver hjemsted for Broager Bilsyn.
 Foto Søren Gülck

Indbrud
Ved et indbrud i et hus i 
Rendbjerg blev der stjålet 
en lænestol og nogle 
spisebordsstole.

Gerningsmændene kom 
ind i huset ved at knuse en 
rude på terrassen. Under 
indbruddet gik alarmen. 

Broager Egnskor klar til 

Ny Sæson
Vi starter torsdag den 18. september kl. 20-22

Er du glad for at synge, så mød op. 
Det kræver ikke, at man kan noder.
Vi synger hver torsdag fra kl. 20-22 

på Broager Skole. Vi synger et meget 
bredt repertoire. 

Korets dirrigent er Bettina Hellemann Munck.
Hvert år til jul holder vi en koncert med 
Amatørorkestret i Broager Kirke. Om 

foråret deltager vi i en koncert på 
Alsion og har som regel en ”syng sammen” 
afslutningskoncert i Skelde Forsamlingshus.

Du tilmelder dig gennem LOF, men kan 
også bare møde op, og du skal være meget 
velkommen! Henvendelse kan også foregå 

til korets formand Eva Frederiksen
Tlf. 41 98 29 23
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DRAGE-
FESTIVAL

Masser af aktiviteter 
på Festivalpladsen
l KITESALE med masser af drager

l Dragebygning 

l Ansigtsmaling

l Søredningstjeneste og brandbus 
fra Sønderborg Brand og Redning

l Hobbyudstillere

l Mød ballonmanden

l Dansk Drageklub med stand

l Stor konkurrence: Hvem har
lavet den flotteste hjemmelavede
drage?

l Telt med mad og drikke

l FOA-standen: Quiz, tombola, 
faglig snak og vejledning

Vemmingbund Strand, 
Broager

Program 
20. september kl. 9-17:
Kl. 9.00 lDragefestivalen åbner for 

drageopsætning og aktiviteter

Kl. 10.00 l Broager Brandværns Showband 
og Broager Pipes and Drums går 
ad Vemmingbund Strandvej til 
festivalpladsen

Kl. 10.30 lOfficiel åbning ved Charlotte Riis 
Engelbrecht, formand for kultur-, 
borger- og fritidsudvalget i Sønderborg
Kommune og Heidi Møller Madsen, 
repræsentant for FOA Ungdom 
i Sønderjylland 

Kl. 11.00 l Broager Brandværns Showband 
og Broager Pipes and Drums spiller
foran scenen

l HELE DAGEN fra kl.12.00 l
Hver hele time kaster Dragefærgen slik 
ud på stranden
Hver halve time er der bamseudspring 
på stranden  l Ta’ din bamse med 

Kl. 12.30 l Scenen: Wiborg og Guitar

Kl. 14.30 l Scenen: Zerox Band

Kl. 16.00 l Bedømmelse og præmie for 
flotteste hjemmelavede drage 
0-14 år

Kl.17.00 lDragefestivalen siger tak 
for denne gang

FOA FAVNER

2014

EX.14_Sønderborg dragefest 36x57 Ny Plakat_Layout 1  17/06/14  10.05  Side 1
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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

 
Afskedsrecep*on	  

 
Bente	  har,	  e*er	  20	  år	  som	  leder	  i	  Nybøl	  Børnehus,	  	  

valgt	  at	  gå	  på	  e*erløn.	  
	  I	  den	  forbindelse	  a?oldes	  der	  recepAon	  for	  hende	  	  

fredag	  d.	  26.	  september	  fra	  kl.	  14	  *l	  16	  	  
i	  Nybøl	  Børnehus.	  

Med	  venlig	  hilsen	  bestyrelsen	  og	  personalet.	  
 

Af	  prakAske	  hensyn	  vil	  vi	  gerne,	  om	  du	  melder	  Al	  på	  	  
tlf.	  74467665	  eller	  mail:	  kbjn@sonderborg.dk	  

Ullerup Pensionistforening 
afholder

LOTTOSPIL
Tirsdag den 23. september kl. 19.00

på Bakkensbro Skole
Alle velkomne

Bestyrelsen

MODESHOW
på Forsamlingsgården Sundeved i Vester Sottrup
Mandag den 6. oktober kl. 19.00
(Dørene åbnes kl. 18.30)

Kræftens Bekæmpelse i Broager, Gråsten og Sundeved 
arrangerer forrygende modeshow.
Billetterne, der er incl. en let anretning
og lidt sødt, koster 125 kr., 
Og kan købes indtil 26. september hos:
Anne Hansen, V. Sottrup. tlf. 2493 2537
Hendes Salon, Nybøl, tlf. 7446 9796
Noa Noa, Sønderborg, tlf. 7442 7911
Rasmussen Sko, Gråsten. tlf. 7465 2803
Kom og få en hyggelig aften.
Alle er velkomne! Se mere i omtalen i næste uge

STØT 
Kræftens 

Bekæmpelse.
Køb lodder.
Mange flotte 
sponsorerede 

gevinster.

Sundeved Gymnastikforening 
gentager successen …

Kom til
Familiegymnastikdag

Søndag den 5. oktober 2014 kl. 13-15
i Sundeved Hallen

Kære gymnast
Tag din mor, far (eller 

bedsteforældre) og søskende 
med til en hyggelig eftermiddag 

for hele familien, hvor vi skal 
lege, lave gymnastik og spise kage 

Arrangementet er gratis, men vi får 
brug for hjælp til kagebagning 

Tilmelding senest den 1.10.2014.

Ring/send en sms til Jutta Østergaard på:
31 22 10 01 eller på mail: 

jutta.ostergaard@gmail.com

Angiv venligst antal deltagere 
pr. familie og alder på børn! 
(Børn skal have en voksen 

deltager med!).
Meddel ligeledes, hvis I skulle 

have lyst til at bage 

Vi glæder os til en dag med hygge, 
grin og masser af aktivitet!

WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK

Kor 92 besøgte vingård
Af Gunnar Hattesen

Kor 92 fra Vester 
Sottrup indledte den nye 
sæson med et besøg på 
en lokal vinproduktion i 
Fjelby Vingård på Sydals 
lige før høsten 2014 gik 
i gang.

Rundviser var Jørn 
Rørholm, Egernsund, som 
oplyste, at 2014 ser ud til at 
blive en god årgang, men 
meget afhænger af vejret 
i september måned, hvor 
sukkerindholdet i druerne 
skabes.

Vingården ejes af Maria 

og Jan Lorenzen og drives 
i samarbejde med Jørn 
Rørholm.

Han er initiativtager til 
projektet, der startede i 
2007 med plantning af de 
første godt 175 stokke - 
heraf 25 i Egernsund. Der 
er nu i alt 500 vinstokke.

Kormedlemmerne fik en 
rundvisning i vinmarken 
og i vineriet samt smags-
prøver på tidligere års 
vinproduktion.

Efter rundvisningen blev 
grillen tændt og deltagerne 
spiste en ringriderpølse til 
vinsmagningen. 

Jørn Rørholm viste rundt på vingård og fortalte om den lokale produktion. Foto Jimmy Christensen

Sottrup medvirkede i 
Jesus på slottet

Af Gunnar Hattesen

Atter i år medvirkede 
syv frivillige fra Sottrup 
Sogn ved Sønderborg 
Provstis store event 
"Jesus på slottet".

800 børn fra 3. klasser i 
hele Sønderborg Kommune 
var med og mødte både 
Jesus, hans disciple og 
mange andre bibelske 
personer.

Fra Sottrup sogn spil-
lede Mads Holst tolderen 
Zakæus, der kravlede op i 
et træ, og indbød Jesus til 
fest, mens Alice Lei, Lis 
Matzen, Grete Mandrup, 
Inge Duus, Hans Duus og 
Erling Jensen var disciple 
og guider, som tog sig af 
børnene, og viste dem vej 
rundt på slottet.

Sognepræst Vibeke von 
Oldenburg medvirkede 
som Jomfru Maria. 

Blandt de medvirkende var 
Lis Matzen, Grete 
Mandrup, Alice Lei, Mads 
Holst og Erling Jensen.
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Hørt i byen
Bob Dilan gør det, Paul 
McCartney gør det, og 
Johnny Madsen er også 
hoppet med på vognen af 
musikere, der maler ved 
siden af musikken. Ved 
ferniseringen fredag aften 
på Benniksgaard Hotel i 
Rinkenæs solgte Johnny 
Madsen malerier for 
350.000 kroner.

Susette Petersen, Gråsten, 
og Carla P. Nielsen, Bro-
ager, er blevet uddannet 
social- og sundhedsas-
sistenter fra Social- og 
Sundhedsskolen Syd i 
Aabenraa.

På årsmødet i Sønderjysk 
Frivillige Brandværn i 
Agerskov der blev ud-
delt 15.000 kroner 
til Broager Frivillige 
Brandværn til indkøb 
af støvler. Ligeledes blev 
der overrakt 20.000 kro-
ner til Kliplev Frivillige 
Brandværn til indkøb af 
kommunikationsudstyr.

En 19-årig kvinde fra 
Broagerland blev forle-
den alvorligt kvæstet i 
en ulykke ved Flensborg 
omfartsvejen B 200. 
Kvinden var på vej fra 
Kruså til Flensborg i en 
bil sammen med en 23-
årig mand, da de kørte 
ind til siden på grund 
af problemer med et 
af bilens dæk. En tysk 
bilist, der kom kørende 
i samme retning, havde 
ikke opdaget, at den 
danske bil holdt stille, og 
bragede op i den, hvor-
ved kvinden pådrog sig 
alvorlige kvæstelser.

En 19-årig mand fra Grå-
sten får en bøde, da han 
forleden rendte rundt og 
havde en højlydt adfærd i 
Prinsensgade i Fredericia.  

Sønderborg Kommune 
har meldt sig som køber 
af den gamle Rets- og 
Politigård i Gråsten, 
der har stået tom i 6 år. 
Kommunen ønsker at 
rive den bevaringsvær-
dige bygning ned for at 
give plads til en udvidelse 
af Gråsten Plejecenter. 

LIONS CLUB 
BROAGER-
GRÅSTEN

I anledning af

40 års jubilæum afholdes 
der reception

Fredag den 26. september fra kl. 14.00-16.00
på Den gamle Kro i Gråsten.

Vi glæder os til at hilse på medlemmer fra vore 
naboklubber, samarbejdspartnere, forretnings-

forbindelser og venner af klubben!
Klubben er vært ved lidt godt til ganen.

I forbindelse med receptionen bekendtgøres 
modtageren af Jubilæumsudlodningen på

kr. 200.000,00. 

I stedet for traditionelle gaver, kan man 
indsætte et beløb på konto 8060 1007166 
mrk. Julemærkehjemmet Fjordmark, som 
modtager de indbetalte beløb ubeskåret!

Med venlig hilsen
Lions Club Broager-Gråsten

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

Indbrud
En tyv sparkede natten 
til onsdag en dør ind i 
møbelhuset Hebru ved 
Ulsnæs-Centret. Han gik 
rundt i lampeafdelingen, 
men der er tilsyneladende 
ikke stjålet noget. 

Indbrud
Ved et indbrud i dan-
skolen ”Dance all Over” 
i Gråsten blev der stjålet 
en fladskærm af mærket 
Philips, 4 højtalerbokse, en 
forstærker, en mixpult og 
en X-box. 

Johnny Madsen 
var trækplaster
Af Søren Gülck

Musikeren Johnny Madsen 
havde i weekenden rykket 
en stor del af sit galleri på 
Fanø til en særudstilling 
på Benniksgaard Hotel i 
Rinkenæs.

Udstillingen var lidt af 
en sjældenhed, for normalt 
flytter den kendte musiker 
sjældent sine malerier ud fra 
galleriet på Fanø. Temaet 
for udstillingen var ”Set fra 
en scenekant”. 

Udstillingen blev hen over 
weekenden besøgt af flere 
hundrede gæster og alene 
ved ferniseringen fredag 
aften kiggede omkring 150 
gæster forbi. 

Hotelejer Mads Friis tø-
vede ikke et sekund, da han 
fik et tilbud fra Madsens 
Galleri om at arrangere en 
særudstilling.

Johnny Madsen har 

flere gange været gæst på 
Benniksgaard Hotel, og i 
perioder har han været flit-
tig bruger af golfbanen.

Johnny Madsen har malet 
hele sit liv.

- Det er ved lærredet 
jeg kobler fra og kan 
udtrykke mine og tanker 
og fantasi, siger Johnny 
Madsen, som nød opholdet 
i Sønderjylland. 

Johnny Madsen viste sin kunst på Benniksgaard Hotel. Foto Søren Gülck

FODBOLD
ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG

SERIE 3 - NORDALS B.
Lørdag den 20. september kl. 15.00

Øvrige kampe:
Onsdag den 17. september kl. 18.30: Supervet. 1 - Dybbøl
Lørdag den 20. september kl. 10.00: U – 10 drengestævne
Lørdag den 20. september kl. 10.00: U -12 dr. b - Åbenrå
Lørdag den 20. september kl. 10.00: U -13 dr. B - Broager UI
Lørdag den 20. september kl. 11.30: U – 15 dr. A - Notmark / Egen
Søndag den 21. september kl. 10.00: U – 15 pi B - Løjt IF
Mandag den 22. september kl. 17.30: U – 10 pigestævne
Mandag den 22. september kl. 17.30: U – 12 pi - Felsted 

Målaktionær nr. 43 har vundet
Fri ent re til alle kampe

– live

Kæmpe 
bagagerumssalg

Tøm loftet og pulterkammeret og kom til 
bagagerumssalg. Det sker i forbindelse med 

Løvfaldsfesten i Ulsnæs Centret

Lørdag den 4. oktober kl. 9-13
Standleje kr. 100,-

Sidste tilmelding torsdag den 2. oktober
til Gråsten Boghandel tlf. 74 65 44 22

Stort loppemarked 
for børn

hvor børn sælger legetøj, tegneserier og spil

Lørdag den 4. oktober kl. 9-13
i Ulsnæs Centret

Det er gratis at deltage

Sidste tilmelding torsdag den 2. oktober
til Gråsten Boghandel tlf. 74 65 44 22

Julebuffet
ud af huset

Vi leverer overalt uden beregning, blot
De leverer den rengjort emballage
tilbage. Husk dep. kr. 350,- for embal-
lagen, som De får tilbage igen, når
emballagen returneres inden 5 dage.

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

Husk også, at vi laver
utraditionelt julebuffet

og citron kr. 15,00

Surrib kr. 8,00

Hvidkål kr. 8,00
kr. 12,00

Frugtsalat kr. 12,00

Røget laks kr. 18,00

Andesteg med
rødkål kr. 22,00

Mørbradbøf kr. 18,00

Ost (3 slags) kr. 24,00

Brød og smør kr. 15,00

Sylte kr. 12,00

Medisterpølse kr. 15,00

Ribbensteg kr. 15,00

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

10450

Husk også, at vi laver
utraditionelt julebuffet

Marinerede sild med karrysalat. Dampet kold laks med
cocktaildressing. Tarteletter med høns i asparges.
Leverpostej med champignon og bacon. Frikadeller med rødkål.
Sønderjysk grønlangkål med hamburgerryg og kålpølse.
Ris a la mande med kirsebærsauce.
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Kunne den rigtige salgspris sætte gang i dine flytteplaner?

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

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

 74 65 09 33
www.estate.dk

Delvist renoveret nedlagt landbrug 1- familieshus

Gråsten
Felstedvej 19

Sagsnr. 873  

Nedlagt landbrug med mange
anvendelsesmuligheder beliggende
på 6254 kvm. stor grund nær
Gråsten. Til huset er der bl.a. have
med mulighed for udsigt over de
omkringliggende marker.

1.095.000Pris:
55.000Udb.:

6.657Brt.:
6.094Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.695/3.495

170 6.254 2/2 2 1930

NYHED

................ ... ........................... ................................ 
1- familieshus

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205  

1.000.000Pris:
50.000Udb.:

6.250Brt.:
5.214Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

3.400 0

Velholdt andelsbolig ved Gråsten Andelsbolig

Gråsten
Bryggen 17, 1. th.
Sagsnr. 925  Her får du en vel- 
holdt andelsbolig beliggende ved
Gråsten havn, hvorfra man kan ny-
de udsigten til vandet. Boligen in-
deholder bl.a. køkken/alrum og
stue med udgang til en dejlig og
hyggelig overdækket terrasse.

495.000Andelsbevis:
5.153Mdl. boligafgift:

655Mdl. forbrugsafg. a/c:

90 1/3 1 2001

NYHED

................ ... ........................... ................................ 
1- familieshus

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205  

1.000.000Pris:
50.000Udb.:

6.250Brt.:
5.214Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

3.400 0

Velholdt villa 1- familieshus

Trappen
Bomhusvej 36

Sagsnr. 927  

Solid villa med kort afstand til
strandpark og Gråsten by samt
naturskønne områder. Boligen
indeholder bl.a. køkken/alrum med
spiseplads og åben forbindelse til
hyggelig stue med brændeovn.

1.245.000Pris:
65.000Udb.:

6.662Brt.:
6.141Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.287/3.182

131 679 1/3 2 1906

NYHED

................ ... ........................... ................................ 
1- familieshus

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205  

1.000.000Pris:
50.000Udb.:

6.250Brt.:
5.214Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

3.400 0

Villa med udsigt til Flensborg fjord 1- familieshus

Rønshoved
Strandvej 1B

Sagsnr. 923  

Charmerende ejendom med udsigt
til fjorden og naturskøn
beliggenhed tæt ved skov og vand.
Huset er løbende blevet
vedligeholdt og fremstår derfor i
dag som en indbydende bolig.

2.245.000Pris:
115.000Udb.:

11.448Brt.:
10.636Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.354/5.290

179 714 2/5 2 1887

NYHED

................ ... ........................... ................................ 
1- familieshus

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205  

1.000.000Pris:
50.000Udb.:

6.250Brt.:
5.214Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

3.400 0

Villa med 76 kvm. stor kælder 1- familieshus

Søgård
Sdr. Kobbelvej 4

Sagsnr. 891  

Præstentabel villa beliggende i
attraktivt område med gåafstand
til søen, Søgård friskole samt
børnehave. Huset er velholdt med
hvidpudset facade, dejlig stor
træterrasse, have og meget mere.

1.595.000Pris:
80.000Udb.:

7.681Brt.:
7.289Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.360/3.495

135/76 1.041 1/4 2 2005

NYHED

Velholdt villa med kælder 1- familieshus

Rinkenæs
Lyshøj 22

Sagsnr. 904  

Her får du et dejligt hus som er
beliggende i et roligt og
børnevenligt kvarter i Rinkenæs,
nær naturskønne områder. Til
huset er der en god terrasse med
kig til Flensborg fjord. 

1.075.000Pris:
55.000Udb.:

5.939Brt.:
5.770Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.030/3.217

142/82 1.090 1/3 2 1970

Stor vinkelvilla på i alt 300 m2. 1- familieshus

Kruså
Ved Gruben 24

Sagsnr. 685  

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

1.980.000Pris:
100.000Udb.:

10.109Brt.:
9.310Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.740/4.597

220/80 1.002 1/6 2 1966

Bolig med 1,5 ha. jord til 1- familieshus

Kragelund
Krathusevej 7

Sagsnr. 832  

Her får du et hus hvor der er rig
mulighed for at nyde de rolige
omgivelser og med god plads til de
pladskrævende.Til ejendommen
hører der ca. 1,5 ha. jord. Huset er
siden 2008 løbende blevet
renoveret og vedligeholdt.

1.695.000Pris:
85.000Udb.:

8.695Brt.:
7.993Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.190/4.022

160 15.049 1/4 1 1979

Byggegrund på landet. Helårsgrund

Vilsbæk
Sønderbjerge 11

Sagsnr. 888  

Drømmer du om en stor natur
byggegrund med dyreliv i
baghaven, der ikke ligger i et
parcelhuskvarter. Her får du godt
2,3 ha. jord til, som grænser op
omkring byggegrunden.

595.000Pris:
30.000Udb.:

2.724Brt.:
2.641Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.524/2.290

23.446 0
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma
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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

BovAvis
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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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

for Private Virksomheder Landbrug
Fjernelse af mos i græsplænen. Luftning af plæne

Forårsoprydning og sommerklargøring 
Plæneklipning og vertikal skæring

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk
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RING 7460 8186 eller 2429 0631

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Alt haveavearbejde udføres
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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

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

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

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

Lige ved
Zur Krone

Voksen

14,50€
Børn t.o.m 10 år

7,00 €

LOPPEMARKED
i det gamle VVS værksted
Skrænten 22 - 6340 Kruså

SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER
KL. 10.00 - 16.00

Der vil være alt muligt –  både 2nd hand,
 børne- og voksentøj (store str.), 

fodtøj (nye og brugte), legetøj, brugskunst, 
magnetsmykker fra Energetix 

og meget mere …

Kig forbi – så gi’r vi en kop kaffe

Metro Grill
Sønderborgvej 4 ∙ 6340 Kruså ∙ Tlf. 4057 8819

Pølser - Hotdog - Burger - Kylling - Sodavand - Is

kr. 49,-

kr. 100,-

Pita kebab
med tzatziki

Burgermenu
med tzatziki, pommes frites

og sodavand

Ovenstående tilbud er gældende
fredag og lørdag fra kl. 21.00 - 03.00

Grænseløbstilbud
Vi ønsker alle et godt Grænseløb
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Bovvej 27 · 6330 Padborg · Tlf: 74 67 30 38
Mail: cs@cs-autotransport.dk

BYENS BEDSTE VASK
2 gange skumforvask, børstevask, 
insektrens, hjulvask, panelspul, 
2 gange undervognsskyl, 
skumpolering, tørring.

I DENNE MÅNED KUN KR. 89,-
NORMALPRIS KR. 125,-

Autoværksted for alle bilmærker

Kirsten Sørensen 
bener den til Paris



BOV KIRKE 
søndag den 21. september 
ingen gudstjeneste

KOLLUND KIRKE
Søndag den 21. september 
ved Marlys Uhrenholt 
høstgudstjeneste

HOLBØL KIRKE
Søndag den 21. september 
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

2

 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

 Ikon foredrag og 
andagt i Bov Kirke

Onsdag den 24. september kl. 19.30
¨Se med hjertet –et indblik ind i ikonernes verden¨

ved sognepræst Pernille Svendsen 

Kirkekoncert i 
Kollund kirke

Lørdag den 27. september kl 16.00
med Sjølund kammerkor Å̈rets gang¨

Ikon workshop/
værksted

Der tilbydes workshop både for de 
der kan formiddag eller aften. 

Tirsdag den 30.09 og den 7.10 kl. 19.00 
i Konfi rmandstuen Padborgvej 40a

Torsdag den 2.10 og den 9.10 kl. 10.00 
i Konfi rmandstuen Padborgvej 40a

Kom og lav din egen ikon, vi har 
basismaterialer, du supplerer evt. med 

unikke elementer du selv tager med. 
Den 30.09 og d.02.10 introducerer vi dig 
for de vigtigste teknikker til at lave lette 
men fl otte ikoner. De øvrige gange kan 

du arbejde videre med din ikon.

Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
www.raboljorgensen.dk

post@raboljorgensen.dk

Dødsfald i udlandet  dødsfald på andet sygehus  hvad så?

 
 

 
 

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

Vores kære mor, svigermor, farmor og mormor

GUNNA BOYSEN
Hornslet (tidligere Hokkerup)

har fået fred efter lang og svær sygdom.
I dyb sorg

Mikael og Helle
Merete og Michael

Martin
(Camilla, Frederik, Mikkel og Philip)
Hornslet den 11. september 2014

Bisættelsen fi nder sted
Lørdag den 20. september 2014 kl. 11.00

i Hornslet Kirke.

En markant 
kvinde er død
Af Per Ihle

Gunna Boysen, Horn
slet, tidligere Hokkerup, 
er stille sovet ind efter 
længere tids sygdom, 
torsdag den 11. sep
tember 2014.

Gunna Boysen blev født 
den 16. september 1938 i 
Nordsjælland.

Hun rejste i sin tidlige 
ungdom både til Canada 
og Schweitz, hvor hun 
boede begge steder sam
men med sin mand Peter 
Boysen.

Efter en kort årrække i 
Kolding, slog de sig ned i 

Hokkerup, hvor de købte 
den nedlagte "Hokkerup 
Mølle".

Gunna Boysen arbejdede 
først på den daværende 
Gråsten Konfektions fabrik, 
hvorefter hun i mange år 
var postbud i Gråsten og 
Rinke næs området indtil 
hun blev pensioneret. Post
ruterne var for det meste 
cykelruter.

Gunna Boysen var meget 
aktiv inden for gymnastik. 
Hun var bl.a. med til 
DGI s̀ store landsstævne 
flere gange.

Fra 19771984 var hun 
formand for Holbøl Fore
drags og Idrætsforening.

I 2006 rykkede hun 
teltpælene op, og flyttede 
til Hornslet på Djursland, 
hvor den ældste søn Mikael 
bor med sin familie.

Datteren Merete bor også 
i nærheden. Den yngste 
søn Martin overtog sit fø
dehjem i Hokkerup , hvor 
han bor i dag.

I Hornslet blev Gunna 
Boysen igen hurtigt aktiv 
med bl.a. petanque og 
som frivillig hjælper for de 
ældre.

Børnebørnene Camilla, 
Frederik, Mikkel og Philip 
elskede at være på besøg 
hos hende, hvor de nød 
hendes varme væsen.

I Hornslet mødte hun 
Jørgen, som blev en god 
ven for hende. 

Dødsfald
Erik Haugaard Olesen, 
Padborg, er død, 71 år. 

Rettelse
Vi skrev i sidste uge, at 
der havde været en Beatles 
koncert i Holbøl Kirke. 
Det var forkert. Det drejede 
sig om en Elvis koncert. Vi 
beklager. 

Kirsten bener til Paris
Af Gunnar Hattesen

Når Team Rynkeby ryt
terne næste år sætter 
sig i sadlen for at køre 
mod Paris, er det med 
den 45årige Kirsten 
Sørensen fra Vilsbæk.

Hun er i hvert fald med på 

listen over næste års sønder
jyske ryttere.

 Jeg begyndte først at 
cykle i vinter frem og tilba
ge til Aabenraa. I maj købte 

jeg en racercykel, og nu er 
jeg så udpeget til at cykle 
med. Det er jeg meget glad 
for. Nu har jeg noget at 
stræbe efter, nemlig at cykle 

de 1.250 km til Paris, siger 
Kirsten Sørensen, som 
satser på at cykle 3.000 
træningskilometer, inden 
rytterne drager af sted 
næste år. 

Kirsten Sørensen skal cykle 
3.000 km før turen i juli 
2015 går mod Paris.
 Foto Jimmy Christensen

Høj promille
En litauisk chauffør havde 
en promille på 3,5, da han 
væltede med sin lastbil på 
motorvejen mellem frakør
sel 74 og 73 ved Bov. 
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Bov K ro
Kongelig Priviligeret fra 1566

Padborg

Aftenens menu
Karry suppe med smørstegt Kammusling. Dildolie og Julian grøntsager.

Dertil Weingut Trenz / Alte Reben (Rheingau / Tyskland) kr. 189,- *

Stegte vagtler med sauterede rodfrugter, smørstege kartofl er og råsyltede solbær. 
Dertil Bocca della Vérita (Salento / Italien) kr. 55,- *

samt Bodegas Resalte / Reserva / Peña Roble (Ribera del Duero / Spanien) kr. 259,- *
og Bodegas Casarena / Malbec / Laurens Vineyard (Mendoza / Argentina) kr. 239,- *

Syltede pærer med citrusfrugter
og Baileys is

Dertil Johanneshof R. / Roter Eiswein Merlot (Termenregion / Østrig kr. 179,- *)

Friturestegte Camembert med ribs og ristet brød.
samt Wakefi eld / St. Andrews (Clare Valley / Australien) kr. 249,- *

*Normal udsalgspris pr. fl aske

Annie Holm Pedersen er foredragsholder og vinguide med et bredt 
baggrundskendskab til vin og spiritus. Annie er udlært tjener fra 
Hotel d´Angleterre i København, videreuddannet som faglærer med 
hovedfag i vin og spiritus og har i en årrække undervist på Hotel- 
og Restaurant  skolen i København. Udover foredrag og undervis-
ning bliver Annie brugt som vinguide på forskellige vinrejser. Annie 
er medstifter af Vordingborg vinklub VOR VIN, som er en aktiv 
forening med over 100 medlemmer. I 2001 blev Annie optaget i 
Vinbroderordnen Confrérie Saint-Etienne d´Alsace Frankrigs ældste 
vinbroderorden, som stammer helt tilbage fra det 14. århundrede. I 
2011 og 2012 var Annie dommer ved bedømmelse af danske vine.

SuperBrugsen Padborg og Bov Kro
inviterer til

Vin og Gourmetaften
Fredag den 24. oktober

kl. 18.00
BEGRÆNSEDE 

PLADSER
- kun 75 stk!

Vi får besøg af vinekspert Annie Holm Pedersen. Hun har fået frit 
valg på alle hylder og har fundet nogle lækre vine til os. 

Arrangementet afholdes i Bov Kro’s hyggelige lokaler, hvor 
Bjartur har fundet nogle lækre retter frem til os.

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Kun for medlemmer

399,-
Billetter købes i 
SuperBrugsen.
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Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

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 Gullasch med kartoffelmos

FREDAG Gyros med ris og kartofl er

MANDAG Millionbøf med kartoffelmos

TIRSDAG Stegt fl æsk med persillesovs

ONSDAG
Krebinetter med stuvede ærter
og gulerødder

TORSDAG Dansk bøf med bløde løg

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,-

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

Telf.: 2041 2009

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3  •  6330 Padborg

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

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

90 år
Sine Bjerregaard, 
Nørregade 8, Padborg, 
fylder onsdag den 17. sep
tember 90 år. 

70 år
Ib KroghNielsen, 
Fjordvejen 76A, Sønderhav, 
fyldte mandag den 15. 
september 70 år. Han var 
i mange år direktør for 

Danske Bank i Padborg, 
er medlem af bestyrelsen 
for Sønderhav Mødehus 
legat, fører tilsyn med 
Lille Okseø og ordner 
regnskab for en stribe 
menighedsråd. 

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

HansOle 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. 1012
Onsdag kl. 1315
Fredag kl. 1315
eller efter aftale

Kærlighed til Morris Mini
Af Søren Gülck

Bettina og Michael 
Enemark fra Padborg er 
vild med den legendari
ske Morris Mini.

Fra barnsben er de fra 
forældrene blevet flasket op 

med denne minibil, der gik 
sin sejrsgang verden over i 
1970 érne.

Det var en lille bil med 
et hjul i hvert hjørne, der 
klarede sig rigtig godt i 
hverdagstrafikken men som 
også var populær på løbs 
baner.

 Man skal kunne lide at 
arbejde med rust, for det 
var en af bilens store svag
heder. Og så er elsystemet 
konstrueret på en sådan 
måde, at bilen nægter at kø
rer i regn, forklarer Michael 
Enemark.

Trods disse minusser, var 

bilen engang en af de mest 
folkekære biler, der kom tæt 
på boblen fra WV 

I dag har Betina og 
Michael Enemark en 
mindre flåde at små minier, 
men deres stolthed er deres 
specialudstyrede mini 
Cooper med over 130 hk.

 Den bruger vi til løb 
og vi er faste gæster på 
Padborg Park, fortæl
ler Bettina og Michael 
Enemark. 

Bettina og Michael Enemark er veteranbil entusiaster, og elsker deres Morris Mini Cooper. Foto Søren Gülck 
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Olieskift og bilvask til

fair price
Nu laver vi også 

dine dæk og 
bremser til 
FAIR PRICE

Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
www.TeamUnoX.dk

Åbningstider
Man. - fre.

09.00 - 17.00
Lørdag

09.00 - 14.00

Altid fair price!

Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift med � lter

fra 200,-

Bilvask til fair price

fra 39,-

Dæk
Bremser

Reparationer
Ingen 

tidsbestilling

Bingohalle Krusau
Tysk bingo  Støtteforening Sommervind

Bliv fan på Facebook:

Bingohalle Krusau

4 kort koster 20 euro (160 kr). 6 kort koster 25 euro (200 kr). Der er mulighed for at spille fl ere kort.
Vi tager imod danske kroner. 

INFO OG PLADSRESERVERING: 0049-175 647 37 14 
ELLER SOMMERVIND@GMX.DE

Madeskovvej 7C
DK6340 Kruså

Mod afl evering af denne kupon får du udleveret et raketspil med chance for gevinst på 200 euro

Vi har � adskærme med tallene
FREDAG DEN 19. SEPTEMBER 2014 MED START KL. 19.30 - GEVINSTER:

1 række 2 rækker Hvert fyldt kort Hvert 4. spil Hvert 8. spil Hvert 12. spil

€ 15 € 25 € 100 € 150 € 250 € 500
SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER 2014 MED START KL. 19.00 - GEVINSTER:

1 række 2 rækker Hvert fyldt kort Hvert 4. spil Hvert 8. spil Hvert 12. spil

€ 15 € 25 € 100 € 150 € 250 € 500
TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2014 MED START KL. 19.30 - GEVINSTER:

1 række 2 rækker Hvert fyldt kort Hvert 4. spil Hvert 8. spil Hvert 12. spil

€ 15 € 25 € 100 € 150 € 250 € 400

Vi har både ryger og 
ikkeryger afdeling

Over 100 gevinster på én aften
Af Susanne M. Damkjær

Med over 100 chancer 
for at vinde kontanter 
på en aften, er der 
nok af spænding i 
Bingohalle Krusau.

Der er plads til mange 
håbefulde spillere i salen, 
og der er da også mange, 
både danskere og tyskere, 
der tager derned for at få en 
hyggelig aften med spil og 
snak.

Og vil man ikke spille 
med hele aftenen, kan man 

bare købe sig til at spille 
den halve aften, og så gå 
hjem i pausen. 

Salen er delt op i 2, 
hvoraf den ene del er ryger
afdelingen. Det er støt
teforeningen Sommervind, 
der afholder banko 3 gange 
om ugen.

Mange ankommer al
lerede 1½ time før, så de 
kan få nogle gode pladser, 
og noget aftensmad. For 
cafeteriet har et pænt ud
bud af både mad og drikke. 
Derfor må man heller 
ikke tage egne spise og 

drikkevarer med, men en 
bøtte med vingummi eller 
lignende er dog tilladt.

Bankoopråber
Der er ikke noget som en 
bankoopråber, der kan få 
4500 mænd og kvinder til 
at tie stille. Når spillet går 
i gang, er der helt stille i 
salen.

Tallene bliver råbt op 
på tysk, men da der er 
fladskærme overalt, kan 
man, hvis man ikke lige 
hørte tallet ordentlig, se på 
skærmen hvilket tal der lige 

er blevet råbt op, samt de 
forrige 5 tal.

Det er dog ikke svært at 
høre, hvad der bliver sagt 
i højttalerne. Og har man 
ikke prøvet at spille banko 
før, kan man få en vejleder 
med; for foreningen går 
meget op i at yde en god 
service for kunderne. 

Der er også dansk talende 
personale i Bingohallen, 
som gerne hjælper og 

vejleder folk hele aftenen, 
hvis der er behov for det. 

Folk kommer enten med 
deres egne banko kort, 
eller de køber en blok til at 
duppe på i ’bingobutikken’ 
eller låner nogle kort af 
foreningen.

Man betaler blot for det 
antal kort, som man spiller 
på. Det koster 2 Euro om 
året at være medlem af 
foreningen, og til gengæld 
er der så også store penge
præmier på spil. Man skal 

dog være minimum 14 år, 
for at kunne spille med, og 
der er da også en del unge 
mennesker i salen.

Nogle gange om året har 
de større events, som f.eks. 
deres sommerfest, hvor de 
i år serverede gratis grill
pølser, og derefter gik ind 
og spillede. På disse aftener 
spilles der også om større 
præmier end normalt. 

Der spilles om euro, når der er bankospil i Kruså. Fotos Jimmy Christensen

Skat på bordet 
i Padborg
Padborg skatklub holdt 
forleden klubaften gav 
følgende resultater:

1. runde blev vundet af 
Henning Nissen, Vilsbæk, 
med 1205 point. På 2. 
pladsen kom Hans Jepsen, 

Bov, med 990 point, mens 
A.C. Petersen, Padborg, 
besatte 3. pladsen med 931 
point. Nr. 4 blev Hans E. 
Nissen, Vilsbæk, med 927 
point.

2. runde blev også vun
det af Henning Nissen, 

Vilsbæk, med 1036 point, 
mens Gynther Bonnichsen, 
Bov, erobrede 2. pladsen 
med 882 point. Sv. Å. 
Jessen, Aabenraa, besatte 3. 
pladsen med 879 point, og 
Jes P. Hansen, Gejlå, tog 4. 
pladsen med 863 point.

Skatklubben spiller 
hver onsdag kl. 19.00 på 
Valdemarshus. 
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

ÅBNINGSTIDER:
Tirs søndag ......................Kl. 17.30  24.00
Søn & helligdage også .....kl. 12.00  14.30
Mandag: ............................Lukket

www.tavernaolympiafl ensburg.de

afholder

Da alting gik galt
Historikeren Jørn Buch

fortæller om optakten til 1. Verdenskrig 
sommeren 1914 

Torsdag 18. september kl. 19.30
Museet Oldemorstoft i Padborg

Foredrag og kaffe: Kr. 50,-

Alle er velkommen
Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne

LÆGEHUSET I PADBORG

GRATIS 
INFLUENZAVACCINATION
Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 13.30-16.00
Tidsbestilling er ikke nødvendig denne dag.

Vaccinationen mod infl uenza er gratis, hvis du har en af 
følgende kroniske sygdomme:

• kronisk lungesygdom 
• astma 
• hjertekarsygdomme 
• diabetes type 1og 2 (sukkersyge)
• nedsat immunforsvar 
• Du har en kronisk sygdom, hvor infl uenza udgør 

en alvorlig sundhedsrisiko
• Eller:
• Du er førtidspensionist 
• Du er fyldt 65 år 
• Du er gravid og mere end 12 uger henne 
• Du er svært overvægtig (BMI > 40) 
• Du bor sammen med en person, der er alvorligt 

syg og derfor ikke selv kan blive vaccineret

Vaccination på et andet tidspunkt eller i hjemmet udføres efter 
aftale med sekretæren, tlf. 74671375

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

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

Husk smørrebrød 
ud af huset - ring 
og spørg efter et 

godt tilbud

Herregårdsbøf m/ pommes frites
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49,-
Fra

Onsdag-søndag

I Rønshoved skal naturen 
krybe tilbage

Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

I disse dage arbejder 
gravmaskiner, gum
migeder og store 
dumpere på højtryk 
på engarealerne om
kring Fruerskov Bæk i 
Rønshoved.

Formålet er at etablere et 
vådområde, der i særdeles
hed kommer naturen til 
gode. 

Omgivet af den skønne 
septemberblå himmel og 
den mørkegrønne skov, der 
næsten, næsten er på nippet 
til en farveforvandling til 
røde, brune, gule og endda 
orange farver, arbejder de 
store gule maskiner på 
livet løs for at henligge 
et naturskønt område i 
Rønshoved til dets oprinde
lige naturtilstand. 

Bunden i den lille 
Fruerskov Bæk hæves nem
lig op til 45 cm med spe
cielt ’gydegrus’, så bækken 
kommer i kontakt med 
det omkringliggende areal 
og samtidig er de private 
grænsedrænene til det 21,5 
hektar store område blevet 
nedlagt.

Virvar af natur
På den måde starter etab
leringen af et vådområde, 

og tilbage er der kun, at 
lade området ligge hen i 
naturen. Håbet er således, 
at eng området omkring 
Fruerskov Bæk i fremtiden 
vil blive et virvar at natur, 
vand og dyreliv, der lever 
i smuk overensstemmelse 
med det omkringliggende 
opland med kontrolleret, 
dyrket landbrugsjord på 
den ene side og den store, 
urørte skov på den anden 
side, hvor et helt andet 
dyreliv færdes. Området vil 
ikke ligge under permanent 
vanddække, men i stedet 
være periodevis oversvøm
met, hvorfor dyr ikke læn
gere kan afgræsse arealerne. 

Kvælstofudledningen 
reduceres 
Det er Aabenraa Kommune 
med agronom Søren 
Byskov Nielsen i spidsen, 
der står bag projektet, 
som er et vigtigt led i en 
vådområdeindsats under 

den politiske ’Grøn Vækst’ 
aftale.

Det primære formål med 
vådområdet er, at mindske 
udledningen af kvælstof til 
Flensborg Fjord og dermed 
mindske risikoen for ilts
vind til gavn for dyre og 
planteliv i den smukke blå 
fjord, der ligger lige på den 
anden side af vejen, til det 
fremtidige vådområde. 

Udover projektet i 
Rønshoved, har Aabenraa 
Kommune allerede 
etableret vådområderne 
’Grøngrøft’ og ’Sandskær’ 
og dermed opnår de nu en 
årlig reducering af kvælstof
udledning på 6,6 tons. 

Alene ved etableringen af 
vådområdet ved Rønshoved 
reduceres udledningen af 
kvælstof til Flensborg Fjord 
med 1,7 tons, og samtidig 
gavner projektet fisk og 
fugle, der yngler i området. 

HedeDanmark, der af 
Aabenraa Kommune er 
valgt til at gennemføre an
lægsarbejdet, bruger specielt 
gydegrus til at hæve bun
den i den lille Fruerskov 
Bæk, for på den måde at 
hjælpe ørredernes yngel, 
når vandet strømmer igen
nem såkaldte ’gydebanker’, 
hvor fiskene yngler. 

Ifølge projektleder Søren 
Byskov Nielsen kommer 
projektet til at koste mel
lem 700.000 og 800.000 
kroner, og pengene kom
mer dels via statsstøtte fra 
Miljøministeriet og dels via 
EUstøtte fra Det Danske 
Landdistriktsprogram. 

Formand for teknik 
og miljø i Aabenraa 
Kommune Bent Sørensen 
(V) er yderst tilfreds og 
stolt af projektet, og han 
mener, at det er en lille 
pris at betale for et projekt, 
hvorigennem man opnår 
så meget mere end man 
mister. 

Gravemaskiner og gummige-
der arbejder i Fruerskov Bæk 
ved Rønshoved.

 Foto Jimmy Christensen
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8 Julefrokoster 2014 Tag ud og gem

Bestil gerne i god tid på telefon 74 67 31 36

I anledningen af årets smukkeste højtid 
tilbyder Delikatessen de

lækreste juleanretninger og platter 

Bestil en vellykket julefrokost hos os eller få gode 
råd til, hvordan du selv kan sammensætte en 

harmonisk og velsmagende frokost til dine gæster

Juleplatte
Æg - rejer - citron, 

Marinerede sild med 
karrysalat,  Fiskefi let 
med remoulade og 

citron, Rullepølse med sky 
og løg, Leverpostej med bacon 

og champignon, Roastbeef med 
remoulade og ristede løg, Brie med frugt 
og chokolade. Med brød, smør og kiks. 

Min. 4 kuverter a kr. 115,-

Juleanretning 1
Marinerede sild med karrysalat, Fiskefi let 
med remoulade og citron, Roastbeef med 

remoulade, ristede løg og surt, Surkød med 
rødbeder og sennep lavet af nakkefi let, 

Minifrikadeller og medister med 
rødkål, Rullepølse med sky 

og løg, Hjemmelavet ris a la 
mande med kirsebærsovs.

Lige til at lune selv.

Min 6 kuverter a kr. 135,-

Juleanretning 2
Marinerede sild med karrysalat, 
Laksedrøm med rejer og æg, 
Leverpostej med bacon og 
champignon, Minifrikadeller 
med gammeldags hvidkål, 
Skinke med arsparges og 
soufl é, Ribbensteg med rødkål, 
Hjemmelavet frugtsalat

Lige til at lune selv.

Min. 6 kuverter a kr. 140,-

Brød og smør kr. kuvert kr. 15,-

SuperBrugsen Padborg · Bovvej 9, 6330 Padborg

Padborg

Han kørte 120.000 km 
årligt bag busrattet
Af Gunnar Hattesen Fhv. vognmand Leif 

Kiesbye, Kollund, fylder 
onsdag den 17. september 
70 år.

Han er en lun, 
behagelig og vellidt 
sønderjyde, som kan se 
tilbage på et spændende liv 
i vognmandsbranchen.

I 37 år var han selv-
stændig vognmand med 
blandt andet taxikørsel og 
turistkørsel, indtil han i 
2007 hængte busnøglerne 
på nøglebrættet.

Han kender Europa ud 
og ind, men har også et 
fremragende kendskab til 
Sydslesvig. Der er ikke et 
hjørne af landsdelen syd for 
den dansk-tyske grænse, 
hvor han ikke har været og 
bliver genkendt.

Han er født og opvokset 
i Kollund, søn af Chr. 
Kiesbye, som i mange år 
drev busselskab og fik sin 
børnelærdom i Kollund 
Skole. 

Som ung var Leif Kiesbye 
i Søværnet, og sejlede i en 
årrække for A.P. Møller.

Bidt af at sidde bag et rat
Leif Kiesbye har altid været 
bidt af at side bag et rat. I 
1970 startede han med at 
køre taxi i Kruså. Senere 
begyndte han i faderens 
firma, da der blev en 
ledig plads i 1978. Efter 
6 år overtog han faderens 
firma i 1984 og drev det på 
bedste vis indtil 2007, hvor 
han solgte det til Bajstrup 
Rejser.

Leif Kiesbye var i mange 
år et kendt ansigt, når sko-
lebørn skulle køres i skole. 
Han har også beskæftiget 
sig med lejrskolekørsel 
og turistkørsel ude i 
Europa. Han kørte gerne 
glade busgæster til Harzen, 
Østrig, Rhinen, Mosel og 
Normandiet. Og han for-
stod at værne om gæsterne. 
Når han sad bag rattet i 
turistbussen, styrede han 
med sikker hånd gæsterne 
frem til rejsemålet. Det 
kunne være en ferietur til 
Sydens varme himmelstrøg, 
teatertur til Hamborg eller 
en revytur til København.

Han kørte meget for 
Rønshoved Højskole 
og havde et fortrinligt 
samarbejde med forstan-
derne Hans Haarder, 
Oscar Haarder Laurits Kjer 
Nielsen og Erik Lindsø. 
De satte pris på hans 
lune, store kendskab til 
Sydslesvig og hans enorme 
historiske viden. Han var 
lidt af et kørende leksikon. 
Han kunne fortælle om 
alt, og når gæsterne spurgte 
ham om noget, havde han 
altid et godt svar.

Anekdoter
Det at guide og køre for 
veloplagte gæster, det har 
givet ham et spændende 
liv og et job med mange 
minder.

Hvis der i begyndelsen 
af en tur var en lidt mat 
stemning i bussen, sørgede 
Leif Kiesbye hurigt for, 
at der kom gang i snak-
ken. Der blev fyret et par 
anekdoter af og han fortalte 
spændende historier om 
det, man så undervejs.

Han kom altid hurtig på 
bølgelængde med bussens 
gæster og sørgede for, at der 
var de nødvendige stop til 
at få rørt benene lidt. 

Han er gift med Else, 
som på dygtig vis passede 
kontoret.

Den nyvundne fritid bru-
ger parret på rejser i deres 
autocamper til Schwerin, 
Rømø, Rendsborg og 
Hamborg. De har tænkt sig 
at besøge nogle af de steder, 
som han havde ture til, da 
han havde turistkørsel. 

Han glæder sig over 
hvervet som husmand i 
Kollund Roklub, men der-
udover trives han godt med 
et par bestyrelsesposter i 
Bomlauget og Ældre Sagen 
i Bov.

En ting er dog sikker.
- Vi holder meget af at bo 
i Kollund, så her bliver 
vi boende, fastslår Leif 
Kiesbye, hvis slægtsnavn 
stammer fra landsbyen 
Kiesbye ved Sønder Barup i 
Sydslesvig. 

Leif Kiesbye var altid på 
bølgelængde med sine busgæ-
ster, og han kan se tilbage på 
et job med mange minder.
 Foto Jimmy Christensen 



9Julefrokoster 2014 Tag ud og gem

Bestiller I jeres julefrokost inden den 3. oktober får I 2 stk. fribilletter 
til racerløbet på Padborg Park den 4. - 5. oktober VÆRDI KR. 500,00

Catering Team Basepoint
Padborg Park | Flyvepladsen 10 | 6330 Padborg

www.basepoint.dk

Jul på Hjul
ved Catering Team Basepoint

BESTIL INDEN
DEN 3. OKTOBER!

Spis ude, hjemme hos dem selv
eller i vores hyggelige Race Lounge

på Padborg Park

Se vores menuer fra kr. 78,- 
på www.basepoint.dk

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

Julefrokost 2014
 - 2 slags sild og karrysalat
 - Fiskefi let med remoulade
 - Tarteletter
 - Leverpostej med 

champignon og bacon

 - Medister
 - Frikadeller med rødkål
 - Kålpølser, hamburgerryg og 

sønderjydsk grønlangkål
 - Risalamande med kirsebærsauce

Du kan vælge at holde 
din julefrokost hos os, 

eller få den leveret 
hjemme hos dig selv 

Pris pr. kuvert hos os 169,-
Pris pr. kuvert ud af huset* 139,-
Brød og smør kr. 20,-

*Levering ud af huset sker inden kl. 17:00

SuperBrugsen 
støtter lokalt
Af Gunnar Hattesen

SuperBrugsen i 
Padborg støtter hvert 
kvartal tre lokale 
projekter med 10.000 
kroner.

Det er kunderne, som 
fordeler pengene, og det gør 
de med en donationsmønt, 
som de får, hver gang, de 
handler.

Lige nu er der tre nye 
projekter klar.

Det betyder, at kunderne 

nu skal tage stilling til, om 
de vil donere deres mønter 
til Grænsekvadrillen, 
Padborg Havekreds eller 
Bov IF Badminton.

- Der er ingen tvivl om, at 
de alle tre bidrager til det 
lokale fællesskab, siger ud-
deler Peter D. Madsen.

Inden jul bliver beholder-
ne gjort op, og støtten delt 
ud efter kundernes ønsker. 
Hvem der får mest næste 
gang, må tiden vise. 

Uddeler Peter D. Madsen 
omgivet af Lone Schmidt 
fra Grænsekvadrillen og 
Karen Hansen fra Padborg 
Havekreds.

 Foto Jimmy Christensen
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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
OKtanken ved
Omfartsvejen i Padborg .....................kl. 9.50

Vi kører over den dansktyske grænse og videre til Rendsborg, hvor vi stiger ombord på 
Adlon Princess. Sejlturen på Kielerkanalen varer 4 timer. Ombord byder vi på en lækker 
tagselvbuff et. Ved 14.30tiden ankommer vi til den slesvigholstenske hovedstad Kiel.

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

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Bevægelse for krop 
og sjæl i Holbøl
Af Susanne M. Damkjær

Holbøl F.I.F's gymna
stikprogram for den 
nye sæson er både 
spændende og alsidigt. 

Der er noget for de helt 
små, som kan komme og få 
sig en hyggestund sammen 
med deres forældre og lege 
sanselege og øve motorik.

Programmet byder også 
på Seniorgymnastik, hvor 
der blandt andet lægges 

vægt på at forebygge alders
betingede sygdomme.

Der er noget for alle 
aldersgrupper. Blandt til
buddene er Multitræning, 
hvor Charlotte Duus som 
træner og fysioterapeut har 
sammensat et program, der 
både træner krop og hjerne.

Det er en blanding af 
ZHealth, Pilates, EFFEKT 
og Yoga, og for folk i alle 
aldre. Også dem, der har 
mange smerter i hverdagen, 
kan være med, da der 

bliver taget hensyn til alle 
skavanker.

ZHealth kan man faktisk 
fjerne smerter og deltagerne 
får en bedre bevægelighed 
og styrke.

Programmet er ikke kun 
for folk fra Holbøl, men 
henvender sig til alle i 
grænseegnen, der kunne 
tænke sig at prøve kræfter 
med andre former for 
gymnastik og hyggeligt 
samvær. 

Hvad skal være Danmarks nationalret?
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) vil bruge 700.000 kroner på at kåre en 
nationalret. Vi har været på gaden for at høre, om det skal være hakkebøf 
med bløde løg, rigtig sovs og kartofler, flæskesteg med brun sovs, kartofler 
og en bajer eller en hot dog hos den lokale pølsevogn.

Gitte Jørgensen, Padborg
 Jeg synes, det skal være 
frikadeller og stuvet 
hvidkål. Min livret er stegt 
flæsk med persillesovs. Jeg 
er kok, og er vant til at lave 
mad til mange unge men
nesker. De vil helst have 
kylling og pasta og fisk.

Jens Jensen, Bov
 Jeg kan bedst lide stegt 
flæsk med persillesovs. Jeg 
er mest til gammeldags 
mad og kan meget godt 
lide stegt lever. Jeg spiser 
også svinekotelet, men er 
slet ikke til pizza og burger. 
Hen over den dejlige 
sommer har jeg tit spist 
tykmælk.

Annika Toft, Kollund
 Jeg synes, det skal være 
flæskesteg med brune 
kartofler og rødkål. Så kan 
det ikke blive mere dansk. 
Jeg har en datter på 4 år, 
og hjemme spiser vi meget 
kylling, masser af rugbrød 
og grønsager.

Karen Tuelsen, Kruså
 Nationalretten burde være 
en fiskeret. Gerne laks. Det 
spiser jeg tit. Min livret er 
fisk, og mindst to gange 
om ugen spiser jeg fisk. Når 
vi er ude at spise, spiser vi 
ofte buffet på en kinesisk 
restaurant. 

Inge Stubberup, Smedeby
 Min livret er karbonader 
med gulerødder og ærte
sovs. Vi spiser ikke varm 
mad hver dag, men kan 
godt nøjes med at spise 
rugbrød. Når vi er ude at 
spise, spiser vi steaks eller 
fisk. Faktisk spiser vi fisk 
mindst én gang om ugen.

Johannes Bøgh, Padborg
 Jeg er mest til frikadeller 
med brun sovs og friske 
kartofler. Til dessert nyder 
jeg pandekager med is og 
endelig en cognac til kaf
fen. Vi er ikke så ofte ude at 
spise, mest til fødselsdage, 
det burde vi gøre noget 
mere. 

Lemans direktør går 
på pension
Efter mere end 44 år i spe
ditionsbranchen, hvoraf de 
sidste 20 år i spidsen som 
adm. direktør for Leman 
International System 

Transport A/S i Padborg, 
har Hardy Petersen valgt at 
gå på pension.

For Hardy Petersen 
har det været en svær 

beslutning, specielt fordi 
de sidste 20 år hos Leman 
ubetinget har været de 
allerbedste år i hele sin 
speditionskarriere. 

Af Gunnar Hattesen 

Foto Jimmy Christensen
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Julemarked i Lübeck
Lørdag den 29. november

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked 
i Lübeck. Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge den 
skønne middelalderby. Byens gamle middelaldergader i centrum 
er fyldt op med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein, 

honningkager, brændte mandler, juleudsmykning, glasgaver, 
julegodter og det verdenskendte Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte 

indkøbsmuligheder, de skønne cafeer eller de hyggelge gågader. 

Pris: kr. 350,-
som inkluderer ka� e og rundstykke på henturen

OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke Kl. 8.00
Broager Kirke Kl. 8.05
Egernsund ved elektrikeren Kl. 8.10
Ahlmannsparken Gråsten Kl. 8.20
Rinkenæs ved OK-tanken Kl. 8.25
Kruså Bankocenter Kl. 8.40
Bov Kirke Kl. 8.50
OK-tanken ved
 Omfartsvejen ved Padborg Kl. 9.00

Ca. 4 timers shopping i Lübeck. Vi er tilbage ved 19-tiden.

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
Telefon 2116 0683

BovAvis

H.F.I.F. 
Ny spændende sæson 

Gymnastik i HFIF 
– START UGE 39

Grænseegnens Friskole • Præstevænget - Holbøl

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Senioridræt i 
Grænsehallerne

Anne Marie og Nis m� .
9.30-11.30

Gymnastik og 
senior dans

Anna-Marie Larsen
14.15 - 15.30

Spilopperne
Susanne, Lene 

& Mira
3 - 5 år

15.30-16.40

Star Crew
Julie & Johanna

2. - 4. kl.
15.00 - 16.15

Krudtuglerne
Anne Mette & 

Bodil
½ - 3 år

16.45-17.45

Holbøls Rytmepiger
Maria & Marie

5. - 9. kl.
16.30 - 17.45

Cool Kids
Bettina, 

Maiken & 
Sine

5 år - 2. kl.
16.00-17.15

Springbisserne
Christian, Jacob, 

Jeanett, 
Julie, Johanna, 
Ebbe & Oliver

2. - 9. kl. 
16.30-18.00

Piloxing
Stinne 
Voksne

18.45-20.00

Multitræning
Charlotte Duus

Voksne
19.00-20.45

Priser 2014:
Krudtuglerne ....................... 350,00
Spilopperne ......................... 300,00
Cool-Kids .............................. 300,00
Star Crew ............................. 350,00
Holbøls Rytmepiger ............. 350,00

Springbisserne ..................... 350,00
Piloxing ................................ 450,00
 Multitræning ....................... 450,00
Senior Idræt ......................... 300,00
Seniorer Gym/dans .............. 350,00

Rabat ved deltagelse på 2 hold. Børnehold - 2. hold 200 kr. / Voksenhold -
2. hold 250 kr.

HOLBØL FOREDRAG OG IDRÆTS FORENING
www.Holbol.dk ∙ Facebook – HFIF gym

Susanne Lage - 22 85 89 01 – msmj@mail.dk -
Charlotte Duus – 21 78 41 30 – mail@cduus.com

Rinkenæs Aftenskole
Tilbyder foredraget om

FØR DU FÅR HUND v/Michael Balslev.
Vil du gerne have en hund, eller har du lige fået en, 
så bliv godt forberedt til det ”nye barn” i familien. En 
velopdragen hund er en stor fornøjelse for familien, 
omgangskredsen, naboerne og for hunden selv.

BF 325 Onsdag den 1. oktober kl. 19 på Lyreskovskolen i Padborg 
eller RF 342 Onsdag den 8. oktober kl. 19 på Rinkenæs skole.
Kursusgebyr 100 kr.

LUKSUS FLØDEBOLLER v/Ulla Lindebjerg Pedersen.
Lær at lave de lækreste hjemmelavede � ødeboller fredag den 
3. oktober kl. 18.30-21.40 på Gråsten skole - kursusgebyr 180 kr.
Råvarepris 10 stk. 130 kr.

Tilmeldelse til aftenskolerne@bbsyd.dk eller Tlf. 7465 1187.
Se hjemmesiden Bov-aftenskole.dk

SuperBrugsens kunder har talt
Af Gunnar Hattesen

SuperBrugsen i 
Padborg har netop 
afsluttet en ny periodes 
donation via pollette 
ordningen.

Den lokale dagligvarebutik 
udvælger 3 projekter som 
donationsmuligheder i 
en periode på 3 måneder. 
Uddelingen foregår som 
bekendt ved, at kunderne 
kommer plastikmønter 

i standeren med de tre 
valgmuligheder.

I den netop afsluttede 
periode blev de 10.000 støt-
tekroner fordelt med 5.000 
kroner til Bov IF Petanque 
og Bov IF Tennisklub, 

3.300 til Æ Ringrins 
Venner og 1.700 kroner til 
Bov Skakklub.

- Det er en fornøjelse at se 
kunderne stå at læse om de 
forskellige projekter, og så 
lægge mønten i beholderen. 
De tager det virkelig seri-
øst, siger uddeler Peter D. 
Madsen. 

Uddeler Peter D. Madsen 
støtter lokalt med 10.000 
kroner. Her ses han sam-
men med Harald Petersen, 
Bov IF Petanque og Bov 
Tennisklub, Maria Larsen 
fra Æ Ringrins Venner og 
Svend Erik Kramer fra Bov 
Skakklub.
 Foto Jimmy Christensen

Stort kirkestævne
Bov Kirke dannede søn-
dag ramme om det store 
kirkestævne "Kirke uden 
grænser", der hvert 4. år 
samler danske og tyske me-
nigheder og mindretal på 

begge sider af grænsen. Det 
afsluttende højdepunkt var 
en fælles dansk-tysk guds-
tjeneste, som blev overværet 
af 150 mennesker. 



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

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

PH 3½-3 Pendel
NYHED Køb dine søm og 

Klammer loKalt
Din lokale forhandler af søm og klammer 

Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

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

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

Vil du have 
lokale butikker 
i morgen, så 

brug dem i dag

 Natur  
& Ejendoms service 

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

Træfældning 
 Træfældning 
 Beskæring 
 Topkapning 

Klaus Tranum 
Dennis Lorenzen 
Ejner Tranum   

2047 5290 
2758 8750 
5050 8722 

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

Tømrer 
 Udskiftning af døre & vinduer 
 Ombygning 
 Renovering & ejendomsvedligeholdelse  

Åbningstider: mandag-fredag kl. 10 - 18

Døgntelefon

Padborg Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

info@goglas.dk

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

Billedindram
ning

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

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Bilists tilstand 
kritisk
En mandlig bilist kørte 
kom alvorligt til skade, da 
han forleden kørte ind i et 
vejtræ på Stoltelundvej ved 
Gejlå.

Den forulykkede mand 
blev fløjet til Odense 
Universitetshospital med 
helikopter, efter at han var 
blev et frigjort fra sin bil. 

Ny næstformand
Sonja Larsen, Holbøl, er 
blevet ny næstformand i 
Holbøl Menighedsråd efter 
afdøde Frederik Schmidt. 

Ny kontaktperson til 
kirkens personale blev 
Annegrethe Mogensen, 
Hokkerup. 

12
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L u n d t o f t

Grundet øget travlhed søger vi en 
kollega til vores delikatesse.

Vi sætter kvaliteten først så du skal have faglig 
erfaring og være klar på en hverdag i højt tempo.

Vil du vide mere om stillingen
er du velkommen til at kontakte:
Delikatesseleder
Karen Christensen
på tlf. 7467 3136

Send din ansøgning via
03485@coop.dk
senest den
21. september 2014

Skal du være vores 
næste Kollega?

PADBORG

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500

www.genbrugstoemmerhandel.dk

Nedbrydning og Entreprenør

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Mange er klar 
til Grænseløbet
Af Gunnar Hattesen

Antallet af tilmeldte til 
det 30. Grænseløb er 
tilfredsstillende.

 Vi har på nuværende tids
punkt godt 1.150 tilmeldte. 

Det er vi ganske godt til
fredse med, siger formand 
for Grænseløbet, Morten 
Harmuth.

Grænseløb i Kruså fvikles 
lørdag den 20. september 
2014 med start kl. 14.00

 Vi forventer mellem 

1.300 og 1.400 løbere, 
tilføjer Morten Harmuth.

Deltagerrekorden fra 2013 
er på 1.650 tilmeldte. Der 
er 12 tilmeldte som har 
været med alle 30 gange.

Borgmester Thomas 
Andresen (V), Aabenraa 
Kommune, byder løberne 
velkommen og løber i øv
rigt med. 

Grænseløbet foregår lørdag den 20. september i Kruså. Arkivfoto

Bryllup
Lørdag den 20. september 
skal Sara Andersen, datter 
af Marianne Fredsted og 
Knud Andersen, Marstrup 
ved Haderslev, giftes i 
Hoptrup Kirke med Laust 
Blak, søn af Dorete Heick, 
Fredericia og Jens Oluf 
Blak, Kliplev. 

Haveudstyr
Ved et indbrud i en 
uaflåst staldbygning på 
Krathusevej i Kragelund 
blev der stjålet en grå 

havetraktor af mærket 
Craftsman, en plæneklipper 
og en motorsav. 

Felsted Ugen giver 
pænt overskud
Af Gunnar Hattesen

Alt tyder på, at Felsted 
Ugen giver et pænt 
overskud til det lokale 
foreningsarbejde.

Det vurderer formand 

for Felsted Ugen, Jan 
Andersen, forud for et 
bestyrelsesmøde.

 Opbakningen var stor, 
så jeg forventer et over
skud på op mod 40.000 
kroner, siger Jan Andersen, 

som glæder sig over den 
store lokale opbakning til 
byfesten. 

Lottospillet trak 320 mennesker af huse. Foto Jimmy Christensen  

Loppemarked i 
Felsted

Den tyske børnehave i Felsted havde et pænt salg, da den 
forleden dannede ramme om et loppemarked.
 Foto Jimmy Christensen
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KAMPAGNE-
PRIS!

K l iplev  
Auto -  & Traktor

S er vice

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

Normalpris 29.995,- SPAR 7000! 

ALDRIG SET BILLIGERE!      22.995,-   

Begrænset - 
Antal!

 HUSQVARNA 336FR
Udstyret med X-Torq®-motor, som kombinerer råstyrke med lavt brænd-
stofforbrug og lavt emissionsniveau. Justerbart styr sikrer optimal komfort. 
Leveres komplet med trimmerhoved, græsklinge, savklinge og sele. 

NU! 
 3.995,-

Normalpris 4.795,- SPAR 800.-

Butikkens åbningstider:
Man - Tor 8.00 - 16.30
Fre 8.00 - 15.00

             Lør  10.00 - 12.00

350 veterankøretøjer 
i Varnæs
Af Søren Gülck

Henrik Grau, indehaver 
af HG auto i Varnæs, 
havde lørdag arrange
ret et træf for gamle 
biler.

Det fantastiske sensommer
vejr med høj sol lokkede 

ekstra mange deltagere 
til Varnæs, som ville vise 
deres stoltheder og smukke 
køretøjer frem

Veterantræffet blev holdt 
for 6. år i træk og op mod 
350 gamle køretøjer rullede 
til Varnæs.

Nogle var der kun kort 

tid, mens andre blev hele 
dagen for at nyde samværet.

 Det var meget hyggeligt 
og afslappende, siger en 
tilfreds Henrik Grau, som 
glædede sig over mange 
gengangere, men også 
mange nye ansigter med 
spændende køretøjer mødte 
op. 

Der var et stort rykind af veteranbiler hos HG Auto i Varnæs. Foto Søren Gülck  

Mine kunder 
elsker Mary
Af Gunnar Hattesen

Rie Lunderskov har 
altid haft udlængsel i 
årene.

I 1984 rejste hun fra Felsted 
til Australien, hvor hun er 
frisør.

 Mine kunder elsker 
Kronprinsesse Mary, så jeg 
har købt postkort med den 
kongelige familie, som jeg 
har sendt til mine trofaste 
kunder, fortæller 62årige 
Rie Lunderskov, der bor i 
Sydney.

 Det er dejligt at være 

tilbage på ferie i Danmark. 
Jeg er hjemme i 6 uger og 
har hjulpet min mor med 
at flytte fra Bovrup til 
Rinkenæs Plejecenter. Jeg 
bor hos min bror, Hans 
Chr., i Avnbøl, og det er 
meget hyggeligt, fortæller 
Rie Lunderskov, som bor i 
ejerlejlighed i Sydney, men 
drømmer om at vende til
bage til Sønderjylland. 

Rie Lunderskov er født i 1952 i Felsted, og har i de seneste 30 år boet i Australien.
 Foto Søren Gülck



15

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 17. september til fredag den 19. september

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

Kims Chips
Flere varianter
110-220 gr
Pr. kg 45,45-90,91

KUN TORSDAG
OG FREDAG

MAX 5 POSER
PR DAG PR KUNDE

MAX 5 POSER
PR KUNDE PR DAG

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED

2 kg Vildmose Kartofl er
Kl. 1
Pr. kg. 3,98

Karat kaffe
Original
400 gr
Pr. kg. 50,00

795
Pr pose

festpris

20.-
Pr pose

festpris

10.-
Pr pose

festpris

Cykler atter til Paris
Af Gunnar Hattesen

Næsten 1.800 cykel
glade danskere har 
ansøgt om at cykle 
med på Team Rynkebys 
tur til Paris næste 
sommer til fordel for 
Børnecancerfonden, 
men så mange er der 
ikke plads til i feltet.

Team Rynkeby kommer til 
at bestå at cirka 1.450 ryt
tere og 350 hjælpere fordelt 
på 32 hold fra Danmark, 
Sverige, Finland, Norge og 
Færøerne.

Blandt de udtagne er 
Karin Terp, Kliplev, der i 
begyndelsen af juli 2015 
skal cykle til Paris. Hun 
cyklede også med til Paris i 
sommer.

Deltagerne betaler 16.600 
kroner for at cykle med 
inklusiv årets nye Team 
Rynkeby cykel eller 7.250 
kroner, hvis man har en 
cykel fra et tidligere år.

Sidste år indbragte Team 
Rynkebys anstrengelser 
godt 23 millioner kroner til 
Børnecancerfonden. 

En pavillon 
midt i naturen
Af Gunnar Hattesen 

Beboerne på Bovrup 

Plejecenter har fået en 
ny pavillon midt ude i 
naturen.

Her kan de ældre nyde 
den fine udsigt, naturen og 
solen.

Pavillonen har kostet 
200.000 kroner, og 
skulle gerne være med til 
at give beboerne en bedre 
livskvalitet. 

Bovrup Plejecenter har fået en pavillon, som beboerne kan benytte for at få lidt frisk luft.
 Foto Jimmy Christensen

LÆSERBREV

Redningshelikopter 
hænger i tynd tråd
I forbindelse med 
budgetlægningen i 
Regionsrådet føler 
jeg, at nu sker der 
igen forringelser i 
Sønderjylland.

Som medlem af Sønder
jyllands Amtsråd var jeg 
med til at indføre helikop
terbetjening som en del af 
vores præhospitale indsats.

Vi er meget glade for, at 
vores nye akutsygehuset nu 
placeres i Aabenraa og der
med midt i Sønderjylland, 
men det er også vigtigt, at 
vi kan komme hurtigt der
til. Vi følte i Sønderjyllands 
Amt, at vi var godt rustede 
på området ved at  indføre 

lægebemandede akutbiler, 
ny superskadestue og 
redningshelikopter.

Et samlet beredskab, der 
forringes meget, hvis én af 
delene ikke er der mere. 

Det var en glædens dag, 
da den lille helikopter 
fra Niebull landede ved 
Aabenraa Sygehus og blev 
en del af et grænseover
skridende samarbejde til 
gavn for sønderjyske pa
tienter. Carl Holst og Jens 
Møller fra det nuværende  
Regions råd var også med 
til at gennemføre disse 
beslutninger, og jeg kan 
ikke appellere nok til jer 
om ikke nu at gennemføre 
forringelser. Også Tyge 

Nielsen, der er formand for 
det præhospitale udvalg må 
gøre en indsats og finde det 
beløb, der er nødvendigt for 
at fortsætte ordningen.

Jeg vil også appellere til 
de sønderjyske borgmestre 
om at gøre jeres indflydelse 
gældende. Vi ser næsten 
dagligt i avisen, at nu har 
den lille helikopter igen 
været på vingerne

for at transportere tilska
dekomne til Odense.

Annette Frederiksen
Tidligere medlem af 
Sønderjyllands Amtsråd
Sdr. Landevej 16, Kliplev
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troværdig telefoni til erhvervslivet

Lokalt engagement

Ubegrænsede funktioner
Masser af intelligente funktioner uden geografiske begrænsninger. 
Det sikrer din virksomhed en telefoniløsning, der kan måles på bund-
linjen.

Totalintegreret telefoni med ubegrænset kapacitet
Alle virksomhedens telefoner, nationale som internationale, inte-
greres i én komplet løsning. Får du brug for flere funktioner, kan 
løsningen skaleres efter behov.

Ingen dyre installationer
Ingen dyre og vedligeholdelseskrævende installationer og omstil-
lingsanlæg. Med ét hosted omstillingsanlæg sikrer du maksimal 
oppetid, driftsikkerhed og de nyeste funktioner.

ipnordic er et lokalt teleselskab i forrygende vækst. Vi tilbyder nemlig 
markedets nyeste og mest intelligente telefoni og opfylder alle de krav, 
som din virksomhed har til en moderne kommunikationsplatform.

Telefoni  
uden binding

Vi binder dig aldrig til 
en kontrakt.

Telefoni  
uden risiko

Fuld returret i en hel måned.

Telefoni  
uden ventetid  

Altid 24 timers support 
indenfor 15 sek.
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