
Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 00  99. august 2018 9. årgang

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Alle dage kl. 7.00-19.00

GRÅSTEN ∙ PADBORG

FREDAGSTILBUD 
FRA KL. 10.00

Delikatessen tilbyder
SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

Pr. stk. 

20,-

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

Kongevej 75, 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 35 70

HOLD PÅ FACONEN 
– SPIS PÅ PERRONEN

Åben:
Mandag – Fredag
11.00 – 20.00

Lørdag – Søndag
12.00 – 20.00

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice
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- din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00 Kom ud og se de 
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Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottliebv/ Kim Gottlieb

Elcykler
fra kr. 

12.499,-

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

12/09 - Stegt Flæsk
19/09 - Gammeldags oksesteg

26/09 - Flæskesteg

SPIS HVAD 
DU KAN...

kl. 18:00-20:00

99 DKK  

14/09 - Thai aften
21/09 - Saunagus aften
28/09 - Kæreste aften

VELVÆRE AFTEN
I WELLNESS KL. 18:00-22:30

Fra 279 DKK
inkl. entré til wellness, lækker 

let buffet, badekåbe 
og tøfl er

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

restaurant
fiskenæs

Perlegade 16, 6400 Sønderborg
Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Lej f.eks. 3 par briller

pr. måned

99,-
Alle briller i butikken er med i lejeordningen.

Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md. 
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

BRILLELEJE

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 37 11. september 2018 10. årgang



Løs vægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

Pr. 100 g

7 
95

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

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

Pr. ½ kg.

19 
95

Pr. ½ kg.

29 
95

Pr. stk.

29 
95

Pr. stk.

59 
95

Pr. 100gr.

9 
95

ÅBNINGSTIDER

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

TELEFON 7467 3334

SLAGTEREN TILBYDER
Dansk ovnklar svinekam
ridset uden ben

SLAGTEREN TILBYDER
Nyhed fra Pølsemageriet
Valnøddespegepølse

DELIKATESSEN TILBYDER
Ægge/rejesalat eller 
Alt godt fra havet salat
100 gr.

DELIKATESSEN TILBYDER
Tunmousse på salatbund
med dressing pyntet med æg & rejer

Spar kr.

20-,
pr. kg

Ta’ 2 stk.

kr. 95-,

EVT. FORRET

KUN I GRÅSTEN

SLAGTEREN TILBYDER
Dansk gammeldags 
oksesteg

Pr. stk.

55,-
DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse 
fra Als Pølser

GRÅSTEN · PADBORG

P A D B O R GG R Å S T E N
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 11. september til og med lørdag den 15. september 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

25,-

Pr. flaske

32,-

Pr. pose

9,-
Pr. liter

8 
95

Pr. stk.

19 
95

Rynkeby Selection juice
1 liter
vælg mellem æblemost, appelsin med 
frugtkød eller mild

My Sweet Deli apple 
cake eller cheese cake 
strawberry 
dybfrost
530-550 gr.

Coop kartofl er
dybfrost
500-900 gr.
fl ere varianter

Kims chips eller snacks
100-175 gr.
fl ere varianter

Pr. stk.

15,-
Priser fra

50,-

Pr. stk.

13,-

Erika lyng Sammenplantninger
Gulerødder
Dk, kl. 1, 900 gr.

Spar kr.

10-,

Spar kr.

16-,

Spar kr.

1395

FRIT VALG

FRIT VALG

ETÅRIG
FLERE SLAGS

SMAG 

FORSKELLEN

Spier Signature vin
Sydafrika. Rød, hvid eller rosé
75 cl.

Änglamark toiletpapir 
8 rl.

eller køkkenrulle
4 rl.

Pr. pose

15,-
Pr. bakke

12,-

Kartofl er
Dk, kl. 1, 4 kg.

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER
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Grafisk arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

Telefon 31 17 05 27

lnj@graastenavis.dk

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her:  
www.graastenavis.dk

Artikelmateriale sendes til 
redaktion@graastenavis.dk

Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

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

 Følg os på Facebook

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

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

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 

Hyldest til Benny Andersen

Vi har mistet én af de største – ”Snøvsens far”, 

derfor inviterer vi til en stemningsfuld aften 

i Gråsten Slotskirke den 19. september kl. 19.30.

Benny Andersen var digter, lyriker, forfatter, 

komponist og pianist. Han har udgivet 

digtsamlinger, noveller, romaner, essays og børnebøger, bl.a. bøgerne 

om Snøvsen, og har endvidere skrevet tv- og teaterdramatik. 

Hans mangeårige ven Poul Dissing, har givet mange af de kendteste 

sange en særlig lyd. Hvem kender ikke Svantes viser?

På denne aften vil vi hylde og mindes Benny Andersen 

gennem hans tekster og fællessang. 

Alle er velkomne! Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Kirkesiden for 
Gråsten og Adsbøl
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 
kirkekontoret@besked.com
Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Sangeftermiddag

Vi inviterer til sangeftermiddag i Ahlmannsparken 

den 12. september kl. 14.30.

Kirke- kulturmedarbejder Gerda Mørkehøj binder et par 

hyggelige timer sammen med fortællinger, fællessang og kaffe. 

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne!

Gudstjenester og andre aktiviteter

Onsdag den 12. september kl. 14.30 Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

Søndag den 16. september kl.  9.30 Høstgudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 16. september kl. 11.00 Høstgudstjeneste i Gråsten Slotskirke 

Onsdag den 19. september kl. 19.30 Hyldest til Benny Andersen i Gråsten Slotskirke

2dreams får 
mere albuerum
Af Lene Neumann Jepsen

I den kommende tid sker 
der forandringer hos 
2dreams, men der hol-
des fast i både koncept 
og prisniveau.

For 15 måneder siden 
slog dametøjsbutikken 
2dreams dørene op i 
Nygade i Gråsten. Lige 
siden er det gået stry-
gende for veninderne 
Jane Hansen og Jonna 
Seemann og derfor er det 
tid til at udvide.

Fra den 25. septem-
ber hedder adressen 
Borggade 4 og den nye 
placering og et større 
butikslokale giver nye 
muligheder for ejerne.

”Vi får mere plads 
til at præsentere tøjet 
bedre på og får et større 
varelager,” fortæller Jane 
Hansen.

”Og vi kan gøre mere 
ud af at forkæle kun-
derne med modeshows 
og lignende,” supplerer 
Jonna Seemann. Der 
skal dog ikke rykkes på 
det velkendte koncept 
fra 2dreams. 

Prisniveauet holder, 
men 2dreams kan frem-
adrettet dække bredere 
og tilbyde både mærke-
varer i den billige og den 
lidt dyrere ende.

Fuld tid
Det er ikke kun butikslo-
kalerne, der står til foran-
dring. Indtil nu har Jonna 
Seemann været fuldtids-
beskæftiget i butikken og 
Jane Hansen har været 
der ved siden af hendes 
arbejde på Dalsmark 
Plejecenter. 

Fra den 1. november er 
også Jane fuldtidsansat i 
butikken. 

”Det er vemodigt at 
tage afsked med min 
arbejdsplads gennem 
9 år og de gode kolleger. 
Men butikken er vores 
drøm og jeg glæder mig 
til at kunne bruge al 
min tid på den,” siger 
Jane Hansen om skiftet.

”Det bliver fantastisk 
at få Jane med, så vi kan 
give kunderne en endnu 
bedre service og har 
mere tid til at kæle for 
detaljer og præsentatio-

nen i butikken,” fortæl-
ler Jonna Seemann.

Flytning
Lige nu er alle sejl sat ind 
på den kommende flyt-
ning. Kasserne er stablet 
og ejerne har allerede væ-
ret på jagt efter flere varer, 
de kan præsentere i de 
nye rammer. Blandt andet 
tilføjes mærket Margit 
Brandt til sortimentet, 

som er en klassisk stil 
til både yngre og ældre. 
Derudover kommer der 
sko på hylderne fra Tim & 
Simonsen. Et stort team af 
hjælpere står klar i kulis-
sen, til at hjælpe med alt 
det praktiske.

”Uden vores hjælpere, 
havde vi ikke klaret de 
sidste 15 måneder. De 
har stået klar selv ved 
akut behov og været de 

bedste ambassadører for 
vores butik. Vi er meget 
glade for, at de også er 
med til at flytte,” siger 
en taknemmelig Jonna 
Seemann. Flytningen 
foregår i sidste weekend 
af september og betyder 
en enkelt lukkedag 
mandag den 24. septem-
ber, for så at åbne med et 
brag dagen efter i de nye 
lokaler på Borggade. ■

Jane Hansen (tv) og Jonna 
Seemann (th) er i fuld gang 
med at pakke kasser og 
nye varer til flytningen.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

TIL EKSTRA HYGGE I EFTERÅRET 
KIG IND OG FÅ DE GODE TILBUD

Basic dyne, Lun  

 NU 899,-
  SPAR 900  

Sommerdyne  

 NU 599,-
  SPAR 600  

Basic pude 

 NU 249,-
  SPAR 250  

DANSK
PRODUCERET

Svinedrengen, lun 

 NU 1.899,-
   SPAR 700   

Svinedrengen, varm 

 NU 2.299,-
   SPAR 1.000   

Svinedrengen, sval  

 NU 1.599,-
   SPAR 600   

New Zealandsk lammeskind 
Lækkert og kraftigt lammeskind.  
Fås i flere farver.
Ca. L90-110 cm. Normalpris 599,-

New Zealandsk 
lammeskind

 NU 499,-
   SPAR 100      

New Zealandsk 
lammeskind

Longseat light lammeskind 
Lækkert kraftigt skind i dobbelt størrelse. 
Fås i hvid, sort eller antique grå. 
B50-55 cm x L135-145 cm. Normalpris 1.199,-

ABSOLUT MUST HAVES 
Alverdens skind
til perfekt hygge...

Longseat
 lammeskind

 NU 599,-
   SPAR 600    

50% 
PÅ LONGSEAT

Spar

SE FLERE 
FARVER OG 
DESSINER 
I BUTIKKEN

140 x 220 cm  

 NU 279,-

140 x 200 cm  

 NU 249,-
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Preben Christensen
Konsulent

Professionel udlejning af
Bolig og Erhvervslejemål

3-værelses super lejlighed til leje i Rinkenæs.
Lækker og møbleret lejlighed på 90 m² bel. i stueplan i rækkehusbebyggelse 
med � ere terrasser med udsigt til grønne rekreative områder og golfbanen.

Nærmeste nabo er Benniksgaard med meget gode 
spisemuligheder og 18 hullers golfbane.
Lejl. indeh. Lys entre, 2 soveværelser med dobbeltsenge. Åbent hvidt 
køkken med opvaskem., køl/frys, keramisk komfur, indb. ovn og emhætte. 
Spisestue med udgang til terrassen samt åben forbindelse til opholdsstue 
med indmuret brændeovn ligeledes med udgang til s/v vendt terrasse. 
Stort lækkert badeværelse med spabad, bruseniche, skabsarr. med vask, 
toilet og vaskemaskine. Sauna. Pænt gæstetoilet samt mindre disp. rum.

Badeværelse og gæste bad er med 
mørke gulvklinker og lyse væg� iser.
Resterende rum er med � otte 
lyse laminatgulve.

Lejligheden fremtræder overalt 
rigtig godt vedligeholdt og 
indbydende, fuldt møbleret og 
udstyret klar til ibrugtagning.

Til lejligheden hører egen 
parkeringsplads.

Mdl. leje kr. 7.500,00
El, varme og vand efter egen måler
Depositum kr. 22.500,00

Ring for fremvisning – Preben 2046 4868

Boliger

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

Sønderhus 
Ferieboliger

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

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger 
sommerhuse 
til udlejning

LILLE FAMILIE SØGER 
HUS MED SJÆL

2 - 3 værelser + have. 
Maks. 15 km fra Gråsten. 

KONTAKT TLF. 22 46 58 84

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig 
Revisor André Tarp    Gråsten    Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Både for virksomheder og private 
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse 
med momsindberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst 
samt indberetning af selvangivelser til SKAT. 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold og 
korrespondance med skattevæsenet.

Prinsessen brænder for 
beredskabet
Af Lene Neumann Jepsen

Det var en meget inte-
resseret og engageret 
Prinsesse Marie, der 
lørdag lagde vejen forbi 
Beredskabsforbundets 
landsstævne i Gråsten.

Mere end 500 frivillige 
beredskabsfolk fordelt på 
både ungdoms- og voks-
enhold dystede i weeken-
den på Ringriderpladsen i 
Gråsten.

De frivillige skulle vise 
deres færdigheder i brand-
slukning, højderedning, 

håndtering af tilskade-
komne og mange fl ere 
discipliner. Der var meget 
man kunne følge med i fra 
sidelinjen og den lejlig-
hed greb HKH Prinsesse 
Marie og besøgte stævnet.

Det var en veloplagt 
og meget interesseret 
Prinsesse Marie, der kom 
til Gråsten. Hun gav sig 
god tid til en rundtur på 
Ringriderpladsen og fi k 
ved mange af banerne 
forklaret præcis de disci-
pliner, der blev dystet i. 

Især ungdomsbrand-

korpsene fangede 
Prinsessens interesse og 
hun fi k en snak med 
fl ere af de deltagende 
korpsmedlemmer.

Prinsesse Marie 
er selv uddannet i 
Beredskabsstyrelsen og 
har som projektmedarbej-
der særlig tilknytning til 
de frivillige beredskabs-
folk. Hun kunne derfor 
følge meget godt med i 
hvad der foregik på baner-
ne og fi k undervejs fl ere 
snakke med deltagerne. ■

Maria Karolini, projektchef 
hos Brandkadetter i 
Danmark, fortæller Prinsesse 
Marie om ungdomsarbejdet.
 Foto Lene Neumann Jepsen

Under kongelig bevågenhed 
viste de frivillige deres 
kunnen indenfor bjærgning.
 Foto Lene Neumann Jepsen

Brandkadetter fra Nordsjælland i gang med at slukke en 
brand. Foto Lene Neumann Jepsen

Prinsesse Marie var meget veloplagt og fik mange gode 
snakke med de frivillige. Foto Lene Neumann Jepsen

Flere brandkadetter havde muligheden for at tale med 
Prinsessen. Foto Lene Neumann Jepsen

I flere timer besøgte Prinsesse Marie landsstævnet. Hun blev 
ledsaget af borgmester Erik Lauritzen og flere officielle fra 
beredskabet. Foto Lene Neumann Jepsen 
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

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

ÅBNINGSTIDER

Onsdag .......................9.30-17.30
Torsdag ......................9.30-17.30
Fredag ........................9.30-18.00
Lørdag ........................9.00-13.00

½ PRIS MARKED
THIGHT’S 2 PACK
Normalpris 200,-

 NU 100,-1/2
PRIS

SOKKER
Normalpris pr par 40,-

              NU 10 PAR 

100,-SPAR 
300,-

T-SHIRT
Normalpris 150,- pr stk

             NU 2 STK

150,-

JEANS
Normalpris 800,- 

 NU 400,-1/2
PRIS

SWEATSHIRT
Normalpris 399,- 

 NU 199,-1/2
PRIS

SKJORTER STRIK
Normalpris 399,- 

 NU 199,-1/2
PRIS

STARTER ONSDAG 
12. SEPT. KL. 9.30

1/2
PRIS

FERIELUKKET
fra Onsdag den 19. september
til onsdag den 26. september

Begge dage inkl.
Starter igen torsdag den 27. september

HERREFRISØR
G. ØSTERGAARD JENSEN

Nygade 3 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 04 96

Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Fårhus Forsamlingshus

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

Bloms ZoneterapiÆblefestival melder udsolgt til stadeholdere
Af Louise Johnsen

Der bliver helt fyldt 
op med boder til årets 
Gråsten Æblefestival. 
Der er sågar stadehol-
dere på venteliste. 

Gråsten Æblefestival 
har slået sig fast som en 
attraktiv markedsplads 
for lokale fødevarer og 
kunsthåndværk. Sidste 
år var der markant fl ere 
tilmeldte boder end tidli-
gere, og markedsteltet på 
havnen blev forlænget. 

I år, til den femte æble-
festival med marked 12. 
og 13. oktober, kan sty-
regruppens tovholder for 
boderne, Birte Frøhlich, 
allerede nu melde ud-
solgt. Der bliver således 

fl ere end 30 boder i det 
60 meter lange telt, lidt 
fl ere boder med fødevarer 
og specialiteter end med 
kunsthåndværk og andet. 
Senest er også Sydbank og 
Als/Fyn-broen kommet 
med. 

Udvidelse drøftet
”Vi har endda forespørgs-
ler fra fl ere, og vi drøft et, 
om vi skulle udvide 
markedsteltet igen. Men 
nu har vi fundet lidt plads 
ved at rykke nogle over i 
aktivitetsteltet, og så har 

vi lukket for tilgangen i 
år,” siger Birte Frøhlich.

Gråsten Æblefestival 
holdes på havnen og åb-
nes torsdag 11. oktober 
kl. 17 af borgmester Erik 
Lauritzen, hvoreft er der er 
forskellig underholdning, 
salg af pizza og lanterne-
gang til plejecentret for 
børn. Et højdepunkt bliver 
Æblefesten fredag kl. 18.30 
med treretters menu og 
livemusik med På Slaget 
12-duoen og Southern 
Sound. Billetter sælges 

i Det Gamle Rådhus og 
online på Place2Book. 

Flere nyheder
I år byder æblefestivalen 
også på fl ere nye akti-
viteter. Der bliver holdt 
Æblebingo fredag kl. 14-
15.30, og lørdag holdes et 
lærerigt orienteringsløb 
i havneområdet. Det 
”skydes i gang” kl. 10 af 
formanden for byrådets 
sundhedsudvalg, Helge 
Larsen. Men løbet er ind-
rettet, så man kan vælge 
sit eget starttidspunkt i 
løbet af dagen. ■

Markedsteltet ved Gråsten 
Æblefestival sidste år, og i år 
står stadeholderne ligefrem i 
kø.  Arkiv foto: Søren Gülck
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Martin Vestergaards kone havde længe sagt 
til ham, at han havde nedsat hørelse, og til 
tider følte han sig også udenfor, når han ikke 
kunne høre, hvad der blev sagt. Men i stedet 
for at gøre noget ved det, prøvede Martin at 
klare sig ved at mundaflæse og gætte sig til, 
hvad folk sagde. Efter Martin i flere år havde 
haft problemer med at høre, valgte han at gå 
til AudioNova, og det er han glad for i dag. 

Start med at prøve høreapparater 
Martins bedste råd til alle, som har bemærket, 
at deres hørelse ikke er, hvad den har været, er: 

”Tag til AudioNova og få testet hørelsen. Hvis 
du har brug for et høreapparat, så kan du jo 
starte med at prøve et høreapparat helt gratis 
og uforpligtende i 14 dage”.

God idé at få tjekket hørelsen
Det er meget ofte de pårørende, der først 
bemærker et høretab, og hos AudioNova 
oplever vi tit, at vores kunder er blevet sendt 
af ægtefællen, børn eller børnebørn. Hørelsen 
bliver helt naturligt svækket med alderen, og 
er du over 55 år, er det en god idé at få tjekket 
hørelsen med jævne mellemrum. 

Bestil en tid hos dit lokale  
hørecenter, så er du godt på  
vej til bedre hørelse.

Har du svært ved at høre, hvad der 
bliver sagt i store forsamlinger?

JA          Nej   

Oplever du, at folk siger til dig,  
at du skruer for højt op for TV’et?

JA          Nej   

Fortæller folk dig, at din  
hørelse er blevet dårligere?

JA          Nej   
 
Overhører du ind i mellem  
telefonen eller dørklokken?

JA          Nej   

Beder du ofte om at få noget gentaget?

JA          Nej   

Er der svaret ja til mere end ét af oven-
stående spørgsmål, er det en god idé 
at få foretaget en gratis & uforpligtende 
høretest hos AudioNova. Har du brug for 
høreapparater, hjælper vi dig med alt i 
hele forløbet. Vi er der også efter, du har 
anskaffet dig høreapparater, og du er 
altid velkommen til at tage en pårørende 
med ind til AudioNova.

At få høreapparater er en vigtig personlig beslutning, og vi ved, det kan være svært at tage 
det første skridt. Derfor vil vi gerne hjælpe dig gennem processen og gøre den lettere for 
dig. Det hele starter med en gratis & uforpligtende høretest. Viser det sig, at du har brug for 
høreapparater, har vi et bredt sortiment fra 0 kroner efter offentligt tilskud. 

”Jeg bliver altid modtaget af 
et smilende og professionelt personale 

hos AudioNova” fortæller Martin.

Er du i tvivl, om din hørelse 
er nedsat? Prøv testen her: Få en gratis 

høretest

Book en tid i dag: 

vej til bedre hørelse.

”Jeg bliver altid modtaget af 
et smilende og professionelt personale 

hos AudioNova” fortæller Martin.

Få skridt til 
bedre hørelse

Høre- 
apparater fra 

ANNONCE

0 kr.
eft. off. tilskud

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1  
6300 Gråsten

88 77 80 17

Høretestdag d. 20. sept.

www.audionova.dk

Unge fyre med spil i
Af Signe Svane Kryger

De to unge fyre, Mads 
Meilandt på 18 år og 
Oliver Kelfast på 15 år fra 
Rinkenæs, danner grup-
pen Next Generation, der 
netop er kommet med i 
talentshowet, LIVE, der 
kører på DR1.
Forleden stod de to mu-
sikere, Mads Meilandt og 

Oliver Kelfast, klar til at 
optræde for et stort publi-
kum på over 300 menne-
sker samt en halv million 
seere bag tv-skærmen på 
DR1. 

Forinden havde de til-
meldt sig talentshowet, 
LIVE, eft er at være blevet 
kontaktet af Nordisk 
Film som så potentiale i 
drengene, eft er at have set 

musikvideoer af dem på 
YouTube.

Dereft er stod den på 
castings i Aarhus og en 
bootcamp, hvor der blev 
optaget videoer, som skul-
le bruges til det færdige 
show. Fredag d. 31. august 
stod de klar til at optræde, 
hvor de endte med at gå 
videre samt få Lina Rafn 
som coach. 

”Vi havde slet ikke troet, 

vi gik videre, og det var 
lidt af en overraskelse 
for os. Egentlig synes vi 
også, at det er stort bare 
at være med, men det er 
selvfølgelig fedt at være 
gået videre”, fortæller 
drengegruppen.

Tips og tricks
Eft erfølgende har Mads og 
Oliver været i København 
for at snakke og øve med 
Lina Rafn og et hold af 
dygtige coaches, som har 
givet tips og tricks videre. 
Om to uger fi nder sidste 
audition sted, og eft er-
følgende udvælger deres 
coach, Lina Rafn, to fra 
hver kategori, der går vi-
dere, så det er indtil videre 
uvist, hvordan fremtiden 
i talentshowet ser ud for 
Next Generation.

”Vi elsker at gøre folk 
glade med vores musik og 
at spille live, og det bliver 
spændende at se, hvad der 
sker i forhold til talent-
showet. Vi kommer begge 
fra familier, hvor der er 
blevet spillet en del musik, 
og vi synes, det giver os en 
fed energi, hvilket også er 
hvorfor, vi gerne vil leve 
af musikken en dag”, for-
tæller Mads Meilandt og 
Oliver Kelfast. ■

Mads Meilandt og Oliver Kelfast fra Rinkenæs er gået videre i talentshow.
 Foto Signe Svane Kryger

56 til skataften
Gråsten Skatklub samlede 56 spillere til klubaft en i 
Ahlmannsparken.

1. runde
1 Orla Rodenberg, 
Padborg 1630 point
2 Jens Fredi Schulz, 
Gråsten 1470 point
3 Ernst Jessen, 
Sønderborg 1379 point
4 Gunnar Schmidt, Uge
 1356 point
5 Sven Eirdorf, Gråsten
 1164 point
6 Knud Hansen, Gråsten
 1123 point

2. runde
1 Harald Jørgensen, 
Gråsten 1740 point
2 Orla Rodenberg, 
Padborg 1351 point
3 Knud Hansen, Gråsten
 1335 point
4 Carl Kristiansen, 
Padborg 1236 point
5 Villi Christiansen, 
Egernsund 1204 point
6 Jürgen Krüger, 
Sønderborg 1185 point

Præmie skat for 
vores NYE!
1. runde
1 Gehardt Petersen, 
Sønderborg 706 point
2 Hans Peter Nissen, 
Kollund 661 point
3 Luke Petersen, Gråsten
 449 point

2 runde
1 Luke Petersen, Gråsten
 481 point
2 Leif Petersen, Gråsten
 445 point
3 Gehardt Petersen, 
Sønderborg 207 point

Tak fordi du handler lokalt
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

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

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.

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

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

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

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

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt 
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

www.el-teknik.dk

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

• Nybyggeri

• Om- / Tilbygninger

• Tagarbejde

• Døre / vinduerCVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Kegleklub søger nye medlemmer
Af Julius Bock

Kegleklubben Alf i 
Gråsten søger efter nye 
medlemmer.
”Der er også plads til unge 
mennesker”, lyder det fra 

kassereren Bendt Olesen. 
Klubben har for nylig fået 
nyt udstyr, som kan bru-
ges til at registrere styrken 
af hvert kast. 

Bestyrelsen vil bruge 
det nye udstyr til at in-

vitere til åbent hus for at 
få tilgang af nye spillere.

Klubben råder over 
4 baner, som også 
kan bruges til fi rma-
arrangementer og 
julefrokoster. ■

Kegleklubben Alt ønsker 
yngre medlemmer til klub-
ben.  Foto Jimmy Christensen
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  ................................................................................. 100 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes 
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores 

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 16. september kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 16. september kl. 09.30
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 16. september
Vi henviser til nabosogn

BROAGER KIRKE
Søndag den 16. september kl. 10.30

ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 16. september kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 16. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste 

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 16. september
Vi henviser til nabokirkerne

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 16. september kl. 9.30

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 16. september kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 16. September, 14 Uhr, 

Scheunengottesdienst in Holebüll

GUDSTJENESTER

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Kværs/Tørsbøl Borgerforening
afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 27. september kl. 19.00

i klubhuset Skovengen 22
Dagsorden i følge vedtægterne

Venlig hilsen bestyrelsen

Der vil fortælle om sin bog ”Det ensomme hjerte”, 
en fortælling om en musikalsk soldats utrolige odyssé 

gennem 2. verdenskrig. Soldaten Hans Horn kom 
siden til Padborg, hvor han drev lægepraksis.

Benniksgaard Anneks – Sejrsvej 98-100
Entré kr. 50,-

Kaffe kan købes i pausen
Arrangør

Rinkenæs Kulturgruppe, Rinkenæs
Menighedsråd, Rinkenæs Aftenskole og

Rinkenæs Borger- og Familieforening

FOREDRAG med
TOM BUK-SWIENTY

Torsdag den 20. september kl. 19.00

Spejdernes
Avisindsamling
LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER
GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade 
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

Derudover er der mulighed for selv at a� evere ved vognmand 
Knud Erik Heissel på Planetvej.

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

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Tina Olsen 
mobil 40 61 30 76, (lørdag indtil kl. 9.00).

Indsamlingen er sponseret af:

ÅBNINGSTALE VED BORGMESTER ERIK LAURITZEN KL. 10.00
Vis din forretning eller virksomhed frem på Kværs Messen

Standplads: 500,- kr. inkl. moms pr. meter. (Dybde 3,5m) 
Borde til standen kan tilbydes.

Nærmere infomation og bindende tilmeldig til:  Hans Lenger 2991 2367

MVH MESSEUDVALGET

LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER
FRA KL. 10.00 – 16.00
I KVÆRSHALLERNE
GRATIS ENTRÉ

VI SES TIL

KVÆRS MESSENVe
lkommen til lokalsamfundet

-et godt sted at bo!

KVÆRS
TØRSBØL
SNUROM

Der er få
 ledige standpladser, 

så hurtig
t re

tursvar.

Topplaceringer ved nålestævne
Gråsten idræts- og Gymnastikforening har deltaget i nålestævne i Sønderborg.

Piger 10 år
Maia Bost-Jacobsen 2326 
point guldnål

Piger 12 år 
Anna Hermann 2484 
point sølvnål, Karen 
Lausten 2336 point sølv-
nål, Emma Bay 2327 point 
bronzenål
Hanne Mærsk Johansen 

2275 point bronzenål og 
Agnete Mosgaard Lei 
1926 point bronzenål

Drenge under 7 år
Anders Andersen 1189 
point og guldnål
Benjamin B. Hansen 1037 
point og guldnål

Drenge 9 år
Andreas B. Hansen 1248 
point bronzenål, Frederik 
Nielsen 1219 point bron-
zenål og Mika Ahmling 
835 point badge

Drenge 10 år
Kasper Hermann 1840 
point sølvnål, Nicolaj 
Overgaard Hansen 1734 
point sølvnål og Kristian 

Lausten 1701 point 
sølvnål

Drenge 11 år
Kian Ahmling 1917 point 
sølvnål

Mænd 14-15 år 
Eskil J Kraack 2320 point 
bronzenål

1 0



Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

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

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

vad må der synges i kirken 
når her om lidt bli'r stille? 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Din bedemand kender mulighederne i hvert enkelt 
sogn og kirke 

Gennem tre generationer har Helmich & søn skabt 
et tæt samarbejde med hver enkelt præst, kirke og 
kirkegård i vores område. Vi kender dine muligheder 
og står altid til rådighed for en uforpligtende personlig 
samtale. Ved samme lejlighed bistår vi gerne, hvis du 
ønsker at udfylde "Min sidste vilje", så du er sikret, at 
dine ønsker bliver givet videre til dine kære. 

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

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

Torben Buhrkall

Taksigelser
Hjertelig tak

for al opmærksomhed ved

Karen Sibbesens
bisættelse fra Broager Kirke

En særlig tak til medarbejderne på 
Vesterdalen 20, Broager for kærlig omsorg og pleje

Familien 

Festlig dag hos Fjordbo
Af Lene Neumann Jepsen

I weekenden kunne 
bofællesskabet Fjordbo 
holde indvielsesfest 
for beboere, familier og 
lokale.

Tombola, loppemarked, 
sejltur, ponyringridning. 
Det var nogle af de mange 
aktiviteter Fjordbo havde 
gjort klar til dagens anled-
ning. Og selvom man ikke 
har præcist tal på hvor 
mange der deltog, var der 
stuvende fuldt hus til den 
o�  cielle indvielse.

Overalt hvor man kig-
gede, så man smilende 
ansigter. Det var en stor 
dag for personalet, bebo-
erne og deres familier på 
Fjorbo i Gråsten. 

Sponsorcykelløb
Kl. 10 startede de to timer 
lange sponsorcykelløb. På 
en rute af 5 km skulle der 
cykles � est mulige omgan-
ge. 96 cyklister satte sig i 
sadlen for den gode sags 
tjeneste. Der skulle cykles 
for at samle penge ind til 
en bus til Fjordboerne. 
Cyklisterne bestod af ven-
ner og bekendte fra huset, 
men også lokale i byen 
deltog, der gerne ville 
støtte op om institutionen. 
Vejret holdt næsten helt 
tørt under cykelløbet. Det 
var kun på den allersidste 
omgang, at nogle cyklister 

� k et ordentligt skyld op-
pefra. Og målsætningen 
om at cykle 1.000 km blev 
overgået. Den blev endda 
fordoblet. I alt cyklede de 
96 cyklister 2.000 km og 
kunne på den måde ind-
samle 50.000 kr til køb af 
en ny bus.

Stor opbakning
Selvom de endelige beløb 
fra indsamlingen med salg 
og lignende ikke er gjort 
op endnu, er forstander 
Andreas Nielsen godt 
tilfreds.

”Jeg synes det har været 
en fantastisk dag. Mange 

har knoklet for at stable 
denne store fest på benene 
og vi er kommet rigtig tæt 
på målet om en ny bus,” 
fortæller forstanderen. 
Især den store støtte der 
har været til institutio-
nen fra alle sider, sætter 
Andreas Nielsen stor pris 
på. 

”Det er så � ot at se det 
sammenhold og engage-
ment forældre, venner og 
lokale folk har vist. Vi er 
dybt taknemmelig over al 
den opbakning både de 
sidste par måneder og til 
indvielsen”, siger Andreas 
Nielsen. ■

På sidste omgang fik 
cyklisterne en våd hilsen 
oppefra. Det stoppede 
dog hverken smilene eller 
cyklerne.
 Foto Jimmy Christensen

Forstander Andreas Nielsen 
(th) havde god grund til at 
skåle. Der var fuldt hus til 
indvielsen.
 Foto Jimmy Christensen

Dødsfald
Linda Frøslev, Rinkenæs, er 
død, 72 år. ■

Højt humør i teltet
Gamle melodier og sange af John Mogensen gav søndag 
eftermiddag godt humør blandt de 100 gæster på Den Gamle 
Skomager. Foto Dieter Skovbo
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Ekstraordinær generalforsamling 
Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

Gråsten	  Fjernvarme	  A.m.b.A	  
	  

Ordinær	  generalforsamling	  a9oldes:	  	  
Mandag	  3.	  april	  2017	  kl.	  19.00	  i	  Ahlmannsparken,	  6300	  Gråsten	  	  
Forslag,	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  generalforsamlingen,	  skal	  være	  
bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  12	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  	  
Det	  reviderede	  årsregnskab	  samt	  eventuelle	  forslag	  kan	  a?entes	  på	  
selskabets	  kontor	  senest	  8	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  	  
Generalforsamlingen	  er	  åben	  for	  alle	  andelshavere.	  	  
Ikke-‐andelshavere	  kan	  tegne	  sig	  som	  andelshaver	  på	  værkets	  kontor	  eller	  
ved	  indgangen.	  	  
Dagsorden	  	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  	  
2.	  Beretning	  for	  det	  forløbne	  regnskabsår	  og	  for	  DaKerselskabet.	  	  
3.	  Det	  reviderede	  årsregnskab	  fremlægges	  Ll	  godkendelse.	  	  
4.	  Budget	  for	  selskabet	  og	  for	  DaKerselskabet	  for	  indeværende	  driOår	  
fremlægges.	  	  
5.	  Forslag	  fra	  bestyrelsen,	  herunder	  fremlæggelse	  af	  investerings-‐	  plan	  for	  
selskabet	  og	  for	  DaKerselskabet	  for	  kommende	  år.	  	  
6.	  Orientering	  om	  tæKere	  samarbejde	  mellem	  Augustenborg,	  Gråsten	  og	  
Sønderborg	  
Bestyrelsen	  orienterer	  om	  et	  igangværende	  analysearbejde,	  der	  indikerer	  
gevinster	  ved	  et	  tæFere	  samarbejde	  og	  en	  evt.	  senere	  sammenlægning.	  
7.	  Indkomne	  forslag	  fra	  andelshaverne/varmeaOagere.	  	  
8.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer.	  	  
På	  valg:	  	  
Leif	  Petersen	  –	  ønsker	  genvalg	  	  
Allan	  Høffler	  –	  ønsker	  genvalg	  
Claus	  Kramer	  Hansen	  –	  ønsker	  genvalg	  	  
9.	  Valg	  af	  suppleanter	  for	  bestyrelsen.	  	  
På	  valg:	  Flemming	  Nielsen	  	  
10.	  Valg	  af	  revisor.	  	  
11.	  Eventuelt.	  	  

2. ekstraordinær generalforsamling torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00 
på Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten.

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 6. september 2018, stemte mere end 
2/3 af de fremmødte stemmer for bestyrelsens forslag om sammenlægning med Sønderborg 
Fjernvarme, men da under halvdelen af stemmerne var repræsenteret, skal der i henhold til 
vedtægternes punkt 6.9 afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling. 
På denne 2. ekstraordinære generalforsamling kan forslaget om sammenlægning vedtages 
med simpelt flertal, uanset antal stemmer repræsenteret.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Forslag om godkendelse af sammenlægning af Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. med 
 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Bestyrelsen foreslår at:
 A. Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. (herunder Gråsten Fjernvarme A/S) sammenlægges med  
  Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018 på de  
  hovedvilkår og betingelser, der fremgår af parternes sammenlægningsaftale (”Sammen- 
  lægningen”), herunder:
 B. Bestyrelsen bemyndiges til at,
   i. gennemføre Sammenlægningen og 
   ii. foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er  
    påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på; eller som konsekvens af gen- 
    nemførelsen af Sammenlægningen, herunder at gennemføre den af general-
    forsamlingen trufne beslutning om likvidation af Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.
    i forbindelse med gennemførelse af Sammenlægningen.
 C. Nye vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. (”De Nye Vedtægter”) træder i kraft 
  samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen, 
 D. Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. træder i likvidation samtidig med, at Sammenlægningen  
  er gennemført, og
 E. Advokat Maria Holst Levin (med fuld substitutionsret) bemyndiges til:
   i. så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere følgende ved Erhvervs-
    styrelsen: i) De Nye Vedtægter og ii) at selskabet er trådt i likvidation, 
   ii. at træffe beslutning om endelig likvidation, når selskabslovens og vedtægternes  
    krav herom er opfyldte, og
   iii. at anmelde endelig vedtagelse af likvidation til Erhvervsstyrelsen, og
 F. Anders Stubbe Arndal udpeges som likvidator, hvis likvidationen indtræder.

Det oplyses, at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.’s vedtægter foreslås ændret med virkning fra 
tidspunktet for Sammenlægningens gennemførelse. Dette med henblik på at smidiggøre den 
foreslåede likvidation og under hensyntagen til at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. på det givne 
tidspunkt vil være uden aktivitet og væsentlige aktiver og forpligtelser.

Aftalen om sammenlægning  inkl. bestyrelsens motivation og forslag til nye vedtægter kan 
hentes på selskabets kontor, på hjemmesiden www.graasten-fjernvarme.dk eller rekvireres 
ved at sende en mail til info@graasten-fjernvarme.dk. Alternativt kan materialet afhentes på 
kontoret hos Sønderborg Fjernvarme, Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg.

Der er ingen traktement til mødet.

OPSAMLINGSSTEDER
Kl. 16.00 ..................Alsion, Sønderborg
Kl. 16.15 ............................ Nybøl Kirke
Kl. 16.20 ..........................Broager Kirke
Kl. 16.25 ..........Elektrikeren, Egernsund
Kl. 16.30 ...... Ahlmannsparken, Gråsten
Kl. 16.35 ..................Bageren, Rinkenæs
Kl. 16.50 ..................Kruså Bankocenter
Kl. 16.55 ................................Bov Kirke
Kl. 17.00 ............................ Circle K ved 
......................... Omfartsvejen i Padborg

Sort Sol aftentur
Tirsdag den 25. september

Vi kører til Aventoft syd for Tønder for at opleve, hvad stærene foretager sig.
Derefter går turen til Klægager Gård i Ballum, hvor Ruth og 

Christian Lorenzen byder på sønderjysk ka� ebord. De fortæller om den 
gamle digegreve gård, vi hører om egnen og vi får en rundvisning.

Pris 325 kr.,
som dækker bus, guide, sønderjysk ka� ebord, sandwich, 

og rundvisning på den gamle digegreve gård.
Hjemkomst ved 22.30-tiden.
Tilmelding på tlf. 2116 0683

Modeshow med 
efterårets mode
Af Lene Neumann Jepsen

Bruhns bød torsdag 
aften indenfor til endnu 
et udsolgt modeshow.
Det plejer at være godt 
besøgt, når Bruhns i 
Ulsnæs Centret inviterer 
til modeshow. Denne 
gang, det 4. i rækken, blev 
de 50 billetter revegt væk 
på rekordtid.

De heldige damer, der 
nåede at sikre sig en bil-
let, blev budt på lækre 

smagsprøver af butik-
kens chokolade.

De kølige drikke var 
blandt andet to nye 
alkoholfrie cider af både 
hindbær og æble.  Med 
lidt godt til ganen kunne 
damerne tage pladse på 
stolerækkerne og lade 
sig inspirere af aft enens 
show.

Gitte Bruhn bød 
velkommen og kunne 
præsentere sit hold af 
tre ansatte inden de for-
svandt i kulissen, for at 

sørge for at modeshowet 
kunne starte. 

Traditionen tro var 
modellerne en blanding 
af kvinder i alle aldre og 
forme. 

Syv damer, sammensat 
af venner og butikkens 
handlende, stod klar til 
at gå ned af catwalk’en  
iklædt udvalgte varer 
fra Bruhns hylder. 

I alt blev der i løbet 
af aft enen præsenteret 
49 forskellige sæt tøj 
og sammensætninger, 
der kunne inspirere 
kunderne. 

Begejstringen var stor 
bland det fremmødte 
publikum og der var 
både smil og klapsalver 
til modellerne. 

I pausen blev der af-
holdt en lodtrækning, 
så fl ere af kunderne var 
heldige og vinde lækre 

varer. Eft er et vellykket 
modeshow kunne gæ-
sterne gøre brug af den 
ny fundne inspiration 

og gå på shopping i 
butikken. ■

Damerne fulgte interes-
seret præsentationen af de 
49 forskellige sæt tøj.

Man kunne få øje på både 
nye farver og mønstre på 
catwalken hos BRUHNS.
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B R O A G E R

Butikken tlf. 73 44 15 00  •  Slagter tlf. 73 44 15 17  •  Delikatessen tlf. 73 44 15 16

Alle ugens dage kl. 800 - 2000 Bageren åbner kl. 700

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 11. september til og med lørdag den 15. september 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

G R Ø N T A F D E L I N G E ND E L I K A T E S S E N

Fiskefi let

4 STK

2000

B A G E R A F D E L I N G

Skagenshorn

PR. STK

500

Skinke-
gyros

BKI 
ekstra 
kaffe

1 KG

5000

Coop pizza topping
Coop Mozzarella ost
Fersk pizzadej
Pizza sauce

Morgenæg

10 STK

1295

Gammeldags 
oksesteg

PR. 1/2 KG

2995

5X400 GR

10000

Coop 
kartofl er
Dybfrost

500 - 900 GR

900

Coop tun
M/Chili
Hvidløg
Citron/ peber

UNDER HALV PRIS 

500
SPAR 74,75

FLERE VARIANTER

UNDER 
HALV PRIS

Smag forskellen
Små Vildmose 
kartofl er

650 GR

1000

LAV SELV PIZZA

FRIT VALG

1000

Broager
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WWW.BROAGERKIRKE.DK

Broager Kirke fejrer høstgudstjeneste

Søndag den 16. september kl. 10.30
ved sognepræst Tina Iversen.

Kom og vær med!!!

Høstgudstjeneste 
i Broager kirke

Glemt i
Broager Hallen
To ringe efterladt i dameomklædning:

En i fl ettet bronzetråd.
En i guld med hjerteformede huller.

Dusør gives.

Henvendelse Kirsten Tlf. 30 72 92 12

Guldkonfirmation i Broager Kirke
Af Gunnar Hat tesen

Klassekammerater 
fra årgang 1968 var 
lørdag inviteret tilbage 
til Broager Kirke, hvor 
de blev konfirmeret for 
50 år siden.

En initiativgruppe bestå-

ende af Erik Johannsen, 
Bjarne Asmussen, Rita 
Wolfsen, Nina Marcussen, 
Aase Petersen og Lis Bang 
havde fundet frem til de 
gamle klassekammera-
ter og inviteret dem til 
guldkonfi rmation.

Festen begyndte med 
rundstykker og kaff e i 

præstegården hos sog-
nepræst Stefan Klit 
Søndergaard. Eft er guds-
tjeneste i Broager Kirke 
var de 39 guldkonfi rman-
der på rundvisning på 
Broager Skole.

Festen blev eft erføl-
gende holdt på Fr. Jensen 
i Skelde, hvor snakken gik 

muntert. Det blev en rigtig 
hyggelig dag for de 39 
guldkonfi rmander.

Holdet bestod oprinde-
ligt af 68 konfi rmander, 
fem er døde og 24 ønskede 
ikke at deltage. ■

Lørdag samledes 39 guldkonfirmander for at mindes og tale om gamle dage. Foto Dennis Christensen

737 svedte på vejene i Broager
Af Gunnar Hat tesen

Man kan ikke beskylde 
sønderjyder for at møde 
efteråret energiforladte.

GendarmLøbet fandt sted 
for 16. gang og samlede 

ikke færre end 737 delta-
gere. Det var betydeligt 
fl ere end sidste år, hvor 
519 løbere deltog.

De hundredvis af delta-
gere fi k et fi nt løbevejr.

Løbet bød på både bør-

neløb, 5 km, 10 km og 
halvmaraton.

Langs ruten var der 
mange tilskuere, som hep-
pede på løberne.

Det fl otte GendarmLøb 
var arrangeret af 
BUI-Motion. ■

GendarmLøbet bliver kaldt Danmarks smukkeste løb. Fotos Jimmy Christensen 
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HELÅRSGRUND

Kontantpris 448.000
Ejerudgifter pr. md. 1.648
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 2.267/1.837
Sag: 703-01256 Tlf: 74441698

Gråsten
Emmas Have

Byggegrund i særklasse
Går du byggetanker og gerne vil bo helt
tæt ved vandet og dog ikke langt fra alle
dagligdagens fornødenheder, så er Em-
mas Have 8 helt sikkert noget for dig. Em-
mas Have er et helt unikt boligområde

NY PRIS
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E
Energi

VILLA

Kontantpris 2.895.000
Ejerudgifter pr. md. 3.865
Udbetaling 145.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 12.824/10.811
Sag: 703-00971 Tlf: 74441698

Gråsten
Kongevej

Den flotteste historiske ejendom
Midt inde i Gråsten by ligger denne flotte
ejendom. "Æ Kleinbahn" vil de fleste loka-
le nok bedst kende ejendommen som.
Den historiske bygning troner op i al sin
pragt med flotte pudsede facader
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n
5
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E
Energi

VILLA

Kontantpris 745.000
Ejerudgifter pr. md. 2.082
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.327/2.802
Sag: 703-00893 Tlf: 74441698

Egernsund
Sundgade

Familievilla med skøn beliggenhed i
Egernsund
God og velholdt villa fra 1930 med røde
mursten og tegltag. Villaen er på hele 211
m2. Fin beliggenhed på rolig villavej i
Egernsund tæt på vandet.

NY PRIS

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74441698

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Her er et udvalg af vores fine boliger - se mere på home.dk...

K
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h
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2

D
Energi

VILLA

Kontantpris 1.085.000
Ejerudgifter pr. md. 1.768
Udbetaling 55.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.828/4.068
Sag: 703-01253 Tlf: 74441698

Gråsten
Solbakken

Flot veldisponeret villa
Her er en skøn etplansvilla på 173 m2,
centralt beliggende i Gråsten. Villaen har
en pæn indretning, hvor det er tydeligt, at
der er tænkt grundigt over tingene allere-
de ved opførelsen

NY PRIS
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C
Energi

LANDEJENDOM

Kontantpris 3.795.000
Ejerudgifter pr. md. 2.926
Udbetaling 190.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 16.752/14.123
Sag: 703-01197 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Fjordvejen

En utrolig flot ejendom, med flot udsigt
Her er en sjældent udbudt ejendom i her-
lige naturrige omgivelser. En ejendom,
der har utallige anvendelsesmuligheder,
alt efter kreativitet. Ejendommen er belig-
gende på Fjordvejen i Rinkenæs

K
178
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n
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h
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F
2

D
Energi

VILLA

Kontantpris 1.295.000
Ejerudgifter pr. md. 2.075
Udbetaling 65.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.757/4.851
Sag: 703-01312 Tlf: 74441698

Gråsten
Stjerneparken

Velbeliggende familievilla med store op-
holdsrum
I et familierigt og naturskønt område, tæt
på skov og vand, har vi her en stor og vel-
holdt familievilla i et plan, med store væ-
relser og gode opholdsrum.

NYHED
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GØR DET!
BLIV BRANDMAND NU

Broager Frivillige Brandværn 
er der når det brænder på!

Sønderborg kommune er 
afhængig af deltids- og frivillige 
brandmænd og brandkvinder. Vi 
søger derfor nye kræfter på alle 
vore 14 stationer i kommunen.
Det at være deltids- eller frivillig 
brandmand, vil sige at man har et 
almindeligt fuldtidsarbejde samtidig 
med, at man er brandmand. 

Som frivillig brandmand/kvinde slukker du ikke kun ildebrande, vi løser også samfundsmæssige 
opgaver og hjælper til andre steder i området, når det brænder på, f.eks. ved bilulykker, 

miljøuheld, ekstrem vejr, og ved store arrangementer osv. Vi er ikke bange for at gi en hånd med.

Som brandmand får du et godt og stærkt kammeratskab, der er med til at udvikle 
dine kompetencer og som du også kan bruge i dit daglige arbejde.

Der er fl ere måder at være frivillig brandmand/kvinde på; du kan være 
det, der hvor du bor eller i arbejdstiden nær din arbejdsplads.

Har du tænkt på at være brandmand, så kontakt os og vi kan fortælle meget mere.

Klik ind på www.blivbrandmandnu.dk og læs mere
eller kontakt Brandkaptajn

Ole Nielsen - kaptajn@bfbrand.dk - Tlf. 60 23 00 12

Eckert Zoneterapi
ved Zoneterapeut Kis Eckert

Zoneterapi
for krop, 
sind og sjæl 
er valget for dig

www.eckertzoneterapi.dk
Avnbøløstenvej 52, Avnbøl, 6400 Sønderborg
Mobil: 21 30 50 75 Mail: kontakt@eckertzoneterapi.dk

https://www.facebook.com/EckertZoneterapi

Nyhed: 
Nu også som 

“Den rullende 
Zoneterapeut”

Sparekasse skruer op 
for forventningerne

Af Gunnar Hat tesen

Broager Sparekasse har 
økonomisk medvind.

Det lokale pengeinstitut 
kan præsentere det bedste 
halvårsregnskab hidtil.

Med et resultat i halv-
årsregnskabet før skat 
på 14,4 millioner kroner 
viser Broager Sparekasse 
fortsat en god udvikling. 
I forhold til sidste års 
halvårsregnskab, som lød 
på 12,5 millioner, er det en 
stigning på 1,9 millioner 
og dermed sparekassens 
bedste halvårsregnskab.

Kapitalprocenten kan 
opgøres til 17,6 % og med 
et solvensbehov på 9 % har 
sparekassen næsten dob-
belt så meget kapital, som 
loven foreskriver. Dette 
betyder bl.a., at sparekas-
sen står endnu stærkere 

i en eventuel kommende 
krise.

På udlånssiden mærker 
Broager Sparekasse øget 
eft erspørgsel. Udlånet 
er steget til det højeste 
niveau de seneste 18 
måneder. Det skyldes pri-
mært yderligere udlån til 
erhvervskunder.

”Alt i alt er vi rigtig 
tilfredse og stolte over 
dette halvårsregnskab. Vi 
er især glade for at se, at 
udlån til erhverv er sti-
gende. Det har det seneste 
års tid været vores mål, 
at vækste på erhverv, og 
at det nu kan ses på tal-
lene er bare rigtig godt”, 
lyder det fra direktør i 
Broager Sparekasse, Lars 
Christensen. 

Stigende omkostninger 
Samtidig med, at halvårs-
regnskabet sætter rekor-

der, er omkostningerne 
også steget. Det skyldes 
bl.a. investering i IT og et 
større markedsområde. 

”Vi vil gerne følge med 
udviklingen og den gode 
kurs vi har sat, og det 
kræver, at vi investerer tid 
og penge i nogle konkrete 
tiltag. Vi arbejder blandt 
andet meget med at ud-
vikle vores IT-systemer 
især internt, så vi kan 
blive mere eff ektive i vores 
arbejde med kunderne”, 
fortæller Lars Christensen. 

Åbningen af ny afdeling, 
og dermed udvidelse af 
lokalområdet, i Vojens har 
også været en investering i 
fremtiden. 

”Vi er kommet tættere på 
vores kunder og nye po-
tentielle kunder i Vojens- 
og Haderslevområdet. 
Vi er stadig i opstarten, 
men indtil videre tegner 
det rigtig godt, og vi er 
blevet taget godt imod i 
Vojens”, yder det fra Lars 
Christensen.

”I sidste ende er det fort-
sat vores kunder og lokal-
område, der er i fokus. Vi 
vil også i fremtiden kunne 
tilbyde personlig rådgiv-
ning i øjenhøjde”, siger 
Lars Christensen. ■

Direktør Lars Christensen 
kan øjne et flot regnskabsre-
sultat i 2018.
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Motion er godt
Kræft ens Bekæmpelse 
Broager lokaludvalg ar-
rangerer 2 gåture rundt 
om Broager.

Det sker søndag den 23. 
september.

Den ene tur er på ca. 
5 km og den anden er på 
10 km. 

Ifølge Tage Jørgensen 
kan alle deltage - pris pr. 
person kr. 20.

Der udleveres vand og 
frugt

Tilmelding til Finn 
Jensen 31198648 eller 
Tove Beck 26634950. ■

Ny turistoplysningstavle
Sønderborg Kommune 
har fået sin tredje 
turistoplysningstavle. 
Den er opsat ved 
motorvejsfrakørsel 12 
Vester Sottrup og viser 
vej til Cathrinesminde 
Teglværk. Det skal øge 
kendskabet til tegl-
værksmuseet og give 
flere gæster.
I en fælles ansøgning til 
Vejdirektoratet ansøgte 
Sønderborg Kommune 
og Cathrinesminde 
Teglværk i eft eråret 2017 
om opsætning af en tu-
ristoplysningstavle med 
henvisning til museet. Det 
daværende erhvervsudvalg 
bevilgede økonomi til 
tavlen. Et regionalt udvalg 

godkendte ansøgningen i 
foråret 2018 og et skilte-
layout blev udarbejdet. 

Siden 2011 har 
Vejdirektoratet i en 
forsøgsordning haft  
brune turistoplysnings-
tavler langs motorvejene i 
Danmark. Dengang blev 
52 attraktioner og sevær-
digheder udvalgt til at 
deltage i ordningen. I 2016 
gjorde Vejdirektoratet 
forsøgsordningen per-
manent, hvorved det 
blev muligt for andre at-
traktioner at ansøge om 
en brun turistoplysnings-
tavle. Den mulighed greb 
Cathrinesminde Teglværk 
i samarbejde med 
Sønderborg Kommune, 
hvorfor der nu fi ndes tre 

turistoplysningstavler i 
kommunen.

"Vi skal hjælpe vores 
turister, så de kan fi nde vej 
til vores attraktioner. Den 
brune turistoplysningstav-
le sætter Cathrinesminde 
på landkortet og sørger 
for eksponering af museet 
for de mange forbikø-
rende. Besøgstallet på 
Cathrinesminde har i de 
senere år været dalende, 
men teglværksmuseet 
har et større potentiale, 
end besøgstallet afspejler. 
Det håber jeg, at den 
brune tavle kan hjælpe 
med at indfri", siger 
Stephan Kleinschmidt, 
formand for udvalget for 
Kultur, Idræt, Handel og 
Turisme. ■

Intego er 
kommet til 
Broager
Intego er landsdækkende leverandør af teknisk 
service – men vi er også lokale. Og nu finder du 
også Intego i Broager.

Kontakt servicetekniker Ole Nielsen,  
hvis du har brug for eksperthjælp inden for:
  El-teknisk installation & service
  Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation

Vi glæder os til at servicere både eksisterende 
og nye kunder i og omkring Broager.

Intego Broager     |     Smedevej 8     |     6310 Broager     |     Tlf. 99 36 43 60     |     intego@intego.dk     |     intego.dk

Servicetekniker 
Ole Nielsen
Tlf. 60 23 00 12
E-mail: oni@intego.dk

Intego –  landsdækkende teknisk 
servicepartner med lokal nærhed

Perfekt løbevejr for 
børnene til Gendarmløbet
Af Gunnar Hat tesen

Hen ved 100 børn løb med 
i det 16. GendarmLøb, 

der var arrangeret af 
BUI-Motion.

De mange børn fi k et 
perfekt løbevejr langs den 
knap 2 km lange rute.

Mange tilskuere heppede 
på børnene langs den na-
turskønne rute. ■

De mange børn hyggede sig, da de deltog i børneløbet. Foto Jimmy Christensen  
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Tak fordi du handler lokalt 

Nettes dagpleje • Stenderup Auto • Inga / Paul Avnbøløsten • Flügger Gråsten • Malermester Blaske Gråsten • Ullerup Pizza • Rehoff • NEYE 
• Den store maler • Broager Sparekasse • Vinduespudser Eis • Hertug Blomster Gråsten • Jens & Tydda Jensen • Jump A Lot Rødekro 

• Carl D Petersen • KOLLUND MØBLER • AT Boligservice • SOYA CONNCEPT • SUHSI & MORE • Danish Crown • Jack & Jones Sønderborg 
• SIEMENS Sønderborg • Den Gamle Skomager • Ducato fodder Blansgård • Profil Optik Gråsten • SUNDEVED BESLAGSMDIE 

• Nybøl Grill • Nybøl Bager • Horze wear Julie dyrgaard • Familien Helt • Sønderborghus • Dagligbrugsen Nybøl • Bureau & Co A/S Padborg 
• Bovrup Købmandsgård • Det gl. rådhus  • Morten & Lene Johansen • HG AUTO • Kørende Dyrlæge Birgitte • HEBRU GRÅSTEN • Dans bilglas 

• Ketelsen`s wellness • CHP Event • BONDEGÅRDSIS Dybbøl • Land & Fritid Ullerup • LJ massage • Lone Petersen Blans • Cykler Blans 
• Kaya`s honning • Flügger Sønderborg • Kontor Syd • Per Wulf • Matas Perlegade • Bleshøj Optik • Jysk Sengetøjslager • Kajs Bageri V. Sottrup 

• Mobergs køreskole • Bygma • Refaco • Synshallen Euromaster • Salon Iben T • Sundhalle • Sju-bi-duo • Maler Ken Wagner • Penny Lane 
• Super Brugsen Broager • Det Franske hus • Wohlenberg • Jacob Nielsen og Søn • Musik med mere • Maler Verner Bentzen • Johan Solmer 

• Familiekollektivet Langagergård • Lorens Peter Lorenzen • Hans Otto Ewers • AG Electric • Chresten Dall Rufas • Preben Hansen 
• Frits Friedrichsen • Sønderjysk forsikring • VVS Trading • Det gl. Hønsehus Sottrup  • ECKERT ZONETERAPI  • Norn Wind  • Skærtoft mølle 

• Dyrehospitalet Gråsten • Bygma Gråsten • Avnbøl Tømrer og snedker • Tøjeksperten Gråsten • Mr. Drehsen Gråsten • Marina Fiskenæs • Klik foto 
• Gråsten Fitness • Idé møbler • Ønskebørn • Havekrukken • Super brugsen Gråsten • Lars Simonsen LSCooling • Kop og kande Sønderborg 
• Lampeland Sønderborg • Super dæk Sønderborg • Kreditbanken Sønderborg  • Hans Schmidt & Søn • Smedehytten • Interscan Sønderborg 

• Byens brødhus • Hans Hansen & Co • Det gl. Apotek • Vaffelboden • Kislings • Det Sdj. Køkken • Broager bilsyn • Carstensen Tehandel 
• Byens glarmester • Ole Jensen Broager el • Dansk portservice • Monas private dagpleje • Jump a lot • Ovethi • Alcumatic • Sottrup klip 

• Vinafryd • JVJ • Robert Ulla Spisestedet • Milano pizza

EN STOR TAK TIL 
VORES SPONSORER 

FOR OPBAKNINGEN TIL 
AVNBØL - ULLERUP
RINGRIDNING 2018

Optog fra Avnbøl til Ullerup
Af Lene Neumann Jepsen

Sædvanen tro gjaldt det 
fredag aften dysten på de 
firehjulede havetraktorer 
til Avnbøl-Ullerups årlige 
ringridning.

De omkring ti delta-
gende havetraktorer var 
udsmykket og pyntet i 

forskellige temaer. Og 
rytterne, både børn og 
voksne, satte sig udklædt 
tilrette på og i fartøjerne.

Man kunne få øje på 
Kim Jong-Un på sin 
raket, Donald Trump 
og cowboy’er fra det 
vilde vest. Fra Avnbøl 
kørte optoget afsted mod 

Ullerup, hvor galgerne 
stod klar ved Bakkensbro 
Aktivitetscenter.

Det var første gang, 
at Avnbøl Ullerup 
Ringriderforening havde 
fået tilladelse til at gen-
nemføre optoget på vejen 
mellem byerne. Efter 
nogle omgang i ringene, 
kunne der kåres to vin-
dere. Én for flest ringe og 
én for bedste udklædning. 
Her vandt cowboyerne fra 
det vilde vest med deres 
tema ”Ullerups Most 
Wanted” og et vogntog 
med både gammeldags 
hestevogn og ekstra an-

hænger med plads til de 
yngre cowboyer.

Festlig weekend
Fredag aften bød desuden 
på underholdning til alle 
aldre. En klovn havde 
taget turen fra Sjælland 
og morede sig med de 
yngste, mens de lidt ældre 
børn kunne glæde sig til 
børnedisco og forfest for 
de unge med livemusik 
indtil midnat. Bestyrelsen 
har lagt vægt på at sam-
mensætte et program til 
alle aldersklasse og det 
afspejlede lørdagen også. 
Her var der dyst i galgerne 
for både voksne til hest 
og børn på cykel, samt 
underholdning med hop-
peborg, tombola og meget 
mere. Lørdagens aften-
underholdning blev den 
velkendte madkurvefest, 
der havde fået godt tilslut-
ning. 180 tilmeldte gæster 
nød en middag sammen 
og festede indtil kl.02 med 
underholdning af det lo-
kale band SJU-BI-DUO. ■

Familien Strange Nielsen 
med naboerne Michael og 
Jessica vandt pokalen for 
deres vilde vest vogntog.
 Foto: Lene Neumann Jepsen

Finansiering på 
plads i Blans
Af Lene Neumann Jepsen

Initiativgruppen kan en 
uge før tidsfristen medde-
le, at de krævede 500.000 
kr til en ny købmand i 
Blans er på plads.

Omkring 150 husstande 
har tilkendegivet, at de 
vil være anpartshavere 
i et nyt købmands-fore-
tagende i Blans. Det har 
været nok til at samle 
de 500.000kr ind, der er 
nødvendige for at starte en 
købmandsbutik op. 

Konkret vil der nu blive 
oprettet et borgerselskab, 
hvis kapital investeres i 
indretning og moderni-
sering af den eksisterende 
købmandsbutik. 

Initiativgruppen bag 
den nye købmand kan 
desuden meddele, at der 
er truffet aftale med en ny 
selvstændig købmand. 

Købmanden vil leje sig 
ind i borgerselskabets lo-
kaler og drive købmands-
forretningen for egen 
regning og risiko. 

Bestyrelsen i og medlem-
merne fra borgerselskabet 
skal fremadrettet være den 
nye købmand behjælpelig 
med sparring og frivillig 
arbejdskraft.

Selvom målet er nået, 
kan man stadig frem til 
15. september tilkende-
give sit ønske om at blive 
anpartshaver. 

Det øger kapitalen 
og dermed mulighe-
derne under renoverin-
gen. Udover derved at 
støtte initiativet, kan man 
dermed også stille op til 
bestyrelsen i borgersel-
skabet ved den stiftende 
generalforsamling. ■
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Hørt i byen
Fakta i Gråsten luk-
kede søndag aften 
butikken, som holder 
lukket de kommende 
10 dage på grund af 
ombygning.

Den altid smilende 
Lene Kock fra Bageriet 
Kock kan fejre 20 års 
jubilæum, og har gen-
nem to årtier solgt 
brød og kager.

Frisør Susanne 
Vesperini er atter fit 
for fight og på fuld tid 
i salonen efter et styrt 
på cykel for nogen tid 
siden.

Mogens Mau er at-
ter udtaget til det 
nye team Rynkeby 
Sønderjylland-hold, 
som skal cykle til Paris 
næste sommer.

Gråsten Rideklub 
vandt søndag eftermid-
dag guld, og kunne 
lade sig hylde som 
Agria DRF-mestre i 
dressur for klubhold 
ved landsstævne i 
Vallensbæk.

Den 34-årige Brian 
Lendzian fra Broager 
skal to år og fire må-
neder bag tremmer for 
at have trukket et over-
savet jagtgevær frem 
og truet fem mænd på 
gaden i Sønderborg. 
Episoden fandt sted 20. 
maj.

1130 mennesker over-
værede fredag aften 
koncerten med det 
tyske band Münchener 
Freiheit.

En 73-årig kvinde døde 
efter en trafikulykke 
på Sønderborg motor-
vejen. Ulykken skete i 
det østgående spor ved 
Gråsten. ■

  

præsenterer

TROMMESHOW
KALLES STORE

Fredag den 14. september
på Torvet i Gråsten
fra kl. 17.15 til 18.00

Stephan og Gitte varmer op fra 15.00-17.15

42 spillede bridge
Gråsten Bridgeklub har spillet velkomstturnering i 
Ahlmannsparken med 42 deltagere. Vindere blev

A rækken
1. Viviane Hansen og 
Th orwald Christiansen 
 126 point
2. Dorthea Madsen og 
Christa Nør  123 point

B rækken  
1. Inger Grethe Otzen og 
Dennis Carlson  133 point
2. Karin Gatting Wad og 
Eike Petersen  130 point

Børn kan tegne sig 
til royale æbletitler
Af Louise Johnsen

Ved åbningen af årets 
Gråsten Æblefestival 
torsdag 11. oktober 
kl. 17 kåres igen i år Årets 
Æble prinsesse og Årets 
Æbleprins. 

Alle seks- til niårige børn 
kan komme i betragtning 
til titlen ved at deltage i 
æblefestivalens tegnekon-
kurrence. Tegningerne 
skal have et æbletema og 
fylde et A4-ark, men ellers 
er der frit slag. Man skal 
afl evere tegningerne til 
Matas i Gråsten senest den 
28. september med navn, 

alder og telefonnummer 
anført på bagsiden. 

Vinderne udvælges af 
medlemmer af æble-
festivalens styregrup-
pen, anført af Gråstens 
Æbledronning, kunst-
neren Karin Baum, som 
har været initiativtager til 
byens æblesejlads og æble-
festival. Hun er også den, 
der udråber vinderne ved 
åbningen.

Gråsten Æblefestival 
fi nder i år sted 11.-13. 
oktober på havnen. Fredag 
og lørdag vil der være 
aktiviteter for hele fami-
lie og boder med lokale 
produkter. ■

Gråstens Æbledronning, Karin Baum, med sidste års stolte 
vindere, Thea Thorsen Baum på 8 år og Andreas Johnsen 
på 7 år. Arkiv foto: Søren Gülck . 

Efter opsamling kører vi over grænsen og videre mod Hamborg, 
hvor der er julemarkeder overalt i den indre by.

På den smukkeste plads af dem alle, foran det imponerende historiske rådhus, står de hyggelige 
salgsboder med sukkerbagere, legetøjsmagere, kunsthåndværkere. Hamburger julemarkedet 
ved Mönckebergstraße, pragtfuldt og stort med 150 salgsboder, er også en besøgsmagnet.

”Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg” fascinerer med dets unikke julebelysning. 
Søger man ro og eftertænksomhed, så er julemarkedet ved St. Petri-kirken 

eller i og uden for Michel – Hamburgs vartegn – det helt rigtige. 
Kronen på værket i det julepyntede Hamborg er juleparaden, det festligt 

lysende optog af julemænd, rensdyr, alfer og meget mere.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Pris kr. 375,-
som inkluderer bus, guide og kaffe og rundstykker.

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

JulemarkedJulemarked
i Hamborg

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . kl. 8.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund . . . . . kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten  . . . kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . kl. 9.20
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . kl. 9.25
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . kl. 9.30
P-pladsen
ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 9.35
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Circle-K
ved Industrivej i Padborg  . . . . kl. 9.50

BovAvis

Lørdag den 1. december

DALSMARK PLEJEHJEMS VENNEKREDS
søger lopper

Lørdag den 27. oktober på 
Dalsmark Plejehjem, Dalsmark 5 Rinkenæs.

afholder Vennekredsen på Dalsmark Plejehjem

DEN ÅRLIGE BASAR
I år vil vi gerne have et loppemarked med.

Derfor søger vi lopper, så har du ting og sager i gemmerne (dog ikke møbler), 
som vi må overtage, kan de a� everes på Dalsmark Plejehjem. 

Kan du ikke selv a� evere, afhenter vi gerne hvis du ringer 
på 74680433 eller 29866324.

Overskud fra loppemarkedet går til aktiviteter for beboerne på 
Dalsmark Plejehjem. 

De ting, der ikke sælges den 27., går videre til Padborg Genbrug, 
der giver overskuddet til JULEMÆRKEHJEMMET.

1 9



 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  &  V A L U A R  M D E

Estate Kjeld Faaborg

Vi ved hvad der gør din bolig til noget særligt...Estate Kjeld Faaborg · 74650933

Her går det godt!
Vi har haft en rekord sommer i år, med over 40
solgte boliger! Her er blot et udpluk af sommerens
handler.

Skal vi også sælge din bolig?

Kontakt Estate Kjeld Faaborg, for en gratis og
uforpligtende salgsvurdering.
Måske er vi billigere end du tror.

SOLGT

"Villa med 1 sal og kælder. Dejlig udsigt.
Tæt ved Flensborg fjord. Lys udestue.
Carport med redskabsrum." 

Villa med en dejlig udsigt

EGERNSUND
LÅGMAJVEJ 23

SOLGT

"Villa nær havneområde. Velholdt
andelsbolig. Pensionist venlig. Kig til
vandet. Fin terrasse og have." 

Andelsbolig i skønne omgivelser

EGERNSUND
SUNDET 3

SOLGT

"3 pæne lejemål med fjordudsigt.
Mulighed for køber at bebo 1 salen. Stor
baghave hovedsageligt udlagt i græs. Nyt
tag fra 2016. Kort afstand til Gråsten."

Udlejningsejendom ved "Nybøl
Nor"

EGERNSUND
HAVNEVEJ 10

SOLGT

"Beliggenhed med udsigt til marker. Ved
enden af et lukket vænge. Fjernvarme fra
2017. Stisystem til indkøb og skole. Kort
afstand til Gråsten og Sønderborg."

Arkitekttegnet villa centralt i
Broager

BROAGER
BAKKEVÆNGET 18

SOLGT

Skøn patriciavilla beliggende i Broager by.
Fra ejendommens høje beliggenhed er der
udsigt over byen, samt kig til både marker
og Flensborg Fjord

Ejendom med mange
anvendelsesmuligheder!

BROAGER
VESTERBAKKE 18

SOLGT

"Nyt ståtækt tag fra 2015. Gulvvarme i
størstedelen af huset. Godt lokalmiljø med
årlig gadefest. Idyllisk beliggende. Kort
afstand til Gråsten med indkøb m.m.."

Idyllisk ejendom med udsigt
over marker

BOJSKOV
BOJSKOVSKOV 5

SOLGT

Flot sommerhus med 3 soverum, flere
terrasser samt skøn udsigt til Flensborg
Fjord og kun 250 meter fra badestrand.

Sommerhus med skøn udsigt!

RENDBJERG
BREDMAJ 44

SOLGT

"Sommerhus til totalrenovering. 573 m2
grund med gode muligheder. Mulighed for
at bygge drømme-sommerhuset. Få
hundrede meter fra vandkanten."

Beliggende med udsigt til
Vemmingbund

VEMMINGBUND
BIRKEVEJ 6

SOLGT

"Gulstensvilla på 176 m2.. Rummelig
familievilla. Badeværelse fra 00erne.
Muret garage/hobbyrum. Kort afstand til
motorvejstilkørsel."

Rummelig familievilla med mur-
et garage

ULLERUP
ROSENVEJ 37

SOLGT

Gulstensvilla beliggende i et dejligt
parcelhus kvarter i Padborg, med kort
afstand til gode indkøbsmuligheder, skole,
børnehave og meget mere.

Klassisk parcelhus i
børnevenligt kvarter

BOV
ELLUNDVEJ 3

SOLGT

Ejendom beliggende med grund direkte
ned til Gråsten Slotssø og med udsigt til
Gråsten Slot og Gråsten Statsskov.  Huset
trænger ude som inde til totalrenovering.

Ældre ejendom med have til
Slotssøen

GRÅSTEN
BORGGADE 10 & 12

SOLGT

"Lejlighed i 1. parket til vandet. Unik
panoramaudsigt. Spændende indretning.
Ingen bopælspligt. Mulighed for god
lejeindtægt ved udlejning."

Unik ejerlejlighed uden
bopælspligt

GRÅSTEN
ØSTERSØVEJ 10

SOLGT

"Udsigt til Flensborg Fjord. Beliggende
ved Alnor Strandpark. Stor have
hovedsageligt udlagt i græs. Gåafstand til
indkøb m.m.. Kort afstand til Sønderborg
og Aabenraa"
Ældre villa beliggende ved
Alnor Strandpark

ALNOR
GL FÆRGEVEJ 57

SOLGT

"Unikke muligheder for drømmehuset.
Rolig beliggenhed med udsigt til fjorden.
Næsten 7000 m2 stor grund. Naturgasfyr
og varmepumpe fra 2016."

Unikke ejendomme på skøn be-
liggenhed

KOLLUND
ØSTERSKOVVEJ 38 

SOLGT

"Bo i ”hjertet” af Gråsten. Hyggelig 2.sals
lejlighed. Udsigt til grønt område. Egen
garage og kælderrum. Centralt til alt."

Hyggelig ejerlejlighed centralt i
Gråsten

GRÅSTEN
ELLEYGADE 25

SOLGT

"Mulighed for at opføre drømmeboligen.
Uforstyrret panoramaview over fjorden.
Ejendom med mange muligheder. Få min.
kørsel til Rinkenæs og Gråsten."

Fantastisk beliggenhed ved
Flensborg Fjord

SANDAGER
SANDAGERVEJ 20

SOLGT

"Fantastisk udsigt til Flensborg Fjord.
Privat sti til Gendarmstien og strand.
Charmerende og velindrettet sommerhus.
Ugeneret og rolig beliggenhed."

Idyllisk sommerhus på en helt
unik beliggenhed

RINKENÆS
STRANDERØD 21

SOLGT

Ældre bolig/erhvervsejendom med synlig
beliggenhed ud til Aabenraavej, ligger
denne ældre rødstensejendom som
trænger til gennemgående renovering.

Stor ejendom med mulighed for
erhverv

HOLBØL
AABENRAAVEJ 38

SOLGT

Butiksejendom med synlig placering, midt
i et butiksmiljø. Butikken er udlejet til en
malerforretning, til kr. 6640 ex. moms i
måneden.

Butiksejendom i Tinglev
Centrum

TINGLEV
HOVEDGADEN 17

SOLGT

Kvalitetsvilla på en rolig beliggenhed i
Rinkenæs, tæt på både børnehave, skole
og golfbane. Fra ejendommen er der kort
afstand til Gråsten by.

Kvalitets familievilla i rolige og
naturskønne omgivelser

RINKENÆS
GL KIRKEVEJ 4

SOLGT

"Bo i naturskønne omgivelser. Uudnyttet
underetage med stort potentiale. Egen
aflukket have med garage. Cykelafstand
til Harrislee by."

Stor lejlighed i historiske
omgivelser

PADBORG
HARALDSDALVEJ 39

SOLGT

Flot arkitekttegnet villa, med skønne
maritime detaljer, symboliseret ved det
store sejl, der fungerer som overdækning
til den store flisebelagte gårdhave.

Arkitekttegnet villa med
havudsigt og bådebro

EGERNSUND
HAVNEVEJ 62

2 0



Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7 - 21
• Pariserbøf
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 11. Mexicosteak med salat

ONSDAG den 12. Boller i karry med ris og wook tai

TORSDAG den 13. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 14. Mørbradbøf med champignonsovs og sommergrøntsager

LØRDAG den 15. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 16. Burger med pommes frites

MANDAG den 17. Hamburgerryg med aspargessovs og tricoloremix

Kun 69,-

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

Kontakt os for tilbud på 

Mobil 40 45 20 61
eller karm@mail.tele.dk 

Ha’ en rigtig god dag

BC Vinduespolering
Etplanshus

fra kr. 90,-
+ moms.

Firmaer efter aftale.

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Bov IF udnævner to 
nye æresmedlemmer
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF har udnævnt to 
nye æresmedlemmer. 
Det drejer sig om hoved-
afdelingens kasserer 
Yvonne Jespersen og 
fodboldafdelingens kas-
serer Birgitte Liljegren.

Udnævnelsen skete i 
forbindelse med Sportens 
Dag i Grænsehallerne i 
Kruså.

Yvonne Jespersen har 
i over 30 år været en 
del af Bov IF, dels som 
kasserer i håndboldaf-

delingen og som aktiv i 
E-sportsafdelingen.

Birgitte Liljegren har væ-
ret aktiv i en Bov IF afde-
lingsbestyrelse lige siden 
hun var 18 år gammel. 

I mange år var hun 
kasserer i håndbold-
afdelingen, siden i ho-

vedafdelingen og nu i 
fodboldafdelingen.

Både Yvonne Jespersen 
og Birgitte Liljegren har 
altid været at finde som 
engerede medlem i Bov IF.

Begge har været ak-
tive håndboldspillere, og 
Birgitte Liljegren spil-
ler stadig håndbold på 
oldgirls-holdet.

Grænsecup
Både Yvonne Jespersen og 
Birgitte Liljegren har væ-
ret en uvurderlig hjælp i 

forbindelse med afholdelse 
af både Grænsecup og 
Grænsefester. 

Man går aldrig forgæves, 
hvis man spørger de to 
om en hjælpende hånd, og 
Birgitte Liljegren fik for 
nogle år siden hædret med 
Sydbanks pris for sit store 
engagement.

Yvonne Jespersen 
tager udover kasse-
rerarbejdet aktiv del i 
Grænsehallernes udvik-
ling. Hun er pensioneret 
bankassistent og bor i dag 

sammen med sin mange-
årige kæreste Leif Petersen 
i Frøslev. 

Birgitte Liljegren er gift 
med Jørgen Liljegren. 
Hun er revisorassistent i 
Aabenraa og bor i Bov. ■

Formand for Bov IF, Betina 
Jessen, overrækker blomster 
og æresmedlemsskab 
til Yvonne Jespersen 
og Birgitte Liljegren.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 16. september kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 16. september kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 16. september kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen

28 på bustur til Fanø
Af Julius Bock

28 frivillige fra Kirkens 
Korshær i Padborg var 
forleden på guidet tur på 
Fanø
På Fanø � k deltagerne en 

rundvisning i Nordby.Der 
blev fortalt historier om 
byens fortid, og hvordan 
det var at leve på Fanø i 
gamle dage.

Here� er gik turen 
til Sønderho, hvor de 

frivillige kom ind og så 
Sønderho, som rummer 
15 kirkeskibe Kirke. Inden 
bussen kørte tilbage til 
færgen, blev deltagerne 
budt på den berømte Fanø 
kringel. ■

De frivillige fra Kirkens Korshær fran et gammel hus i Sønderho. Foto Julius Bock

Biskop beder om ro i Holbøl Sogn
På baggrund af de 
seneste ugers medie-
omtale vil jeg tillade mig 
bede om, at man lader 
Holbøls afgåede menig-
hedsrådsmedlemmer 
og sognepræst Kristian 
Ditlev Jensen i fred, så at 
kirkelivet i Holbøl sogn 
kan komme ind i en god 
hverdag. 
”Holbøl-sagen” drejer sig 
om personlige forhold og 
om menneskers oplevelse 
af og forventninger til 
hinanden. De afgåede me-
nighedsrådsmedlemmer 
har af personlige hensyn 
valgt ikke at sige andet, 
end at de på baggrund 

af nogle personlige ople-
velser har mistet tilliden 
til sognepræsten og ikke 
mener, at de kan samvirke 
med ham. 

Jeg har som tidli-
gere skrevet ikke fundet 
grundlag for, at disse op-
levelser skulle give årsag 
til, at sognepræsten skulle 
forlade sit embede. Det 
er sandt, at der ikke har 
været nogen direkte kom-
munikation mellem sog-
nepræsten og menigheds-
rådet om menighedsrådets 
årsag til at ville gå af. Men 
menighedsrådet har over 
for mig oplyst årsagerne, 

og jeg har oplyst årsagerne 
over for sognepræsten.

Det er årsager, som ikke 
egner sig til o� entlighe-
dens lys, fordi de involve-
rer personlige forhold.

De valgte menigheds-
rådsmedlemmer har nu 
valgt at trække sig, og et 
nyvalg ilt menighedsrådet 
er i gang. Der for synes 
jeg , at man skal lade 
alle involverede parter  i 
fred, da der jo netop ikke 
er sket nogen ændring i 
sognepræstens ansættelse 
i Holbøl. 

De afgåede menig-
hedsrådsmedlemmer 
har handlet e� er deres 

overbevisning, og det skal 
man ikke klandre folk for, 
selvom man er uenig.

Marianne Christiansen 

Biskop i Haderslev Stif t .

Læserbrev

 Biskop Marianne Christiansen

Friedrich Peter Momme, Bov, 
er død, 85 år. ■

HPT fejrede 100 jubilæum
Af Dit te Vennits Nielsen

Fra nær og � ern. Fra syd 
og nord. Gamle ansatte, 
arbejdspartnere, borg-
mester, kommunaldirek-
tør, repræsentanter fra 
speditør� rmaer, ledere, 
chefer og mange mange 
� ere kiggede forbi H. P. 
� erkelsen for at gratulere 
med 100 års jubilæet.

Stemningen var munter 
blandt de 300 indbudte 
gæster, som for langt de 

� estes vedkommende var 
mænd. 

Fra scenen blev der spil-
let hyggemusik, og ved 
teltets indgang blev de 
specielt indbudte gæster 
taget imod af Sønderborg 
Garden. 

Det var et par stolte di-
rektører Peter � erkelsen 
med hustruen Lene og 
Mogens � erkelsen med 
hustruen Helen, der 
bød de mange gæster 
velkommen. ■

Direktør ved E3 Per Jørgensen fik en snak med Christian V. Therkelsen, Customer Service fra 
Krone Fleet. Foto af Dit te Vennits Nielsen

2



Hørt ved Lyren
Neighbours Pizza på 
Nørregade i Padborg 
har været lukket i 
en lang periode. Det 
skyldes, at indehaveren 
Mehmet er kommet til 
skade med sin hånd.

Jens Boddum fra 
Kragelund er en rigtig 
"Bonderøv", som udfø-
rer skrælpløjning med 
plov og hestespand.

Bov IF serie 5 i herre-
fodbold vandt 1-0 over 
Gråsten Boldklub på 
Grænsestadion. 

Piger mellem 14 år 
og 60 år kan lære at 
forsvare sig selv hos 
WSK Kampkunstcenter 
i Padborg, hvor der er 
træning i selvforsvar 
alle tirsdage i oktober. 

De fem lokale byråds-
medlemmer Michael 
Christensen(SF), Jan 
Riber Jakobsen(K), 
Lars Kristensen(V), 
Ditte Vennits 
Nielsen(V) og Jens 
Wistoft(V) deltog 
i byrådets 2-dages 
budgetseminar på 
Sandbjerg Slot.

Ronald Mossom 
Band fra Padborg 
gav lørdag koncert 
på Rådhuspladsen i 
Sønderborg.

Hos Local Fitness i 
Padborg er der kommet 
nye hold med alsidig 
træning. Der er ud-
dannede træner på alle 
holdene.

I weekenden var der 
motorcykeltræf i Sofie-
dal med 20 motorcyk-
ler, som dystede i ring-
ridning. Efter følgende 
var der 78 deltagere 
til fællesspisning. Det 
var Brian Nielsen, 
Sofiedal, som stod for 
arrangementet. ■

Gratis 
entré

Du vil blive underholdt af 4Dance og Mette Ingwersen

Der er musik mens du spiser og der 
spilles op til dans kl. 19.00

Øl, vand og vin - grillpølser - kaff e, 
the og kage KAN købes.

Der er denne gang mulighed for at bestille 
en uspecificeret Høstfestplatte for 2 personer 

for kun kr. 80,- i SuperBrugsen og 
platten får du så udleveret i skoven 

mellem kl. 18.00 og 19.00

Bestilling/betaling skal ske 
senest onsdag den 12. september 

til SuperBrugsen’s delikatesse.

Arrangementet er støttet 
af Sydbank Fonden

Kom til

Høstfest
på Padborg Friluftsscene

Fredag den 14. september kl. 18.00

Der skal være følg. rettelser:
Onsdag den 26.9.  (i  stedet for onsdag den 12.9).

Tilmelding senest fredag den 21.9. inden kl. 14 

Vi besøger

Mekanisk Museum 
Sønderjylland

i Hokkerup
Onsdag den 26. september

Vi mødes på Valdemarshus kl. 14.00.
Herfra vil vi, efter at bilerne er fyldt op, 

i fællesskab køre til Hokkerup

På Mekanisk Museum får vi en rundvisning, hvor man 
vil forklare os de forskellige effekters brug og historie.

Efter rundvisningen er der dækket op til kaffe og kage.

Vi forventer at være hjemme igen ved 16.30 tiden.

Prisen for denne hygge eftermiddag er kr. 35,- pr. 
deltager. Prisen inkluderer kørsel, entre, kaffe og kage.

Der gives kørselsgodtgørelse til chaufførerne.

Tilmelding til Irmi på tlf. 20 99 49 09
senest fredag den 21. september inden kl. 14.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fredag den 14. september kl. 14.00
på Valdemarshus

Alle er velkomne

DSI Valdemarshus, Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Tilmelding til Karin i køkkent eller tlf. 73 76 84 67
senest den 12. september

Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, 
der har forrettet 40 års tjeneste i Dansk Politi.

Fra gadebetjent til et liv i PET

Kaffe og kage
Pris pr. deltager kr. 75,-

Foredrag
af Christian Medom

PADBORG
HAVEKREDS

INSPIRATION TIL
EFTERÅRS / 

VINTERSALATER
Onsdag den 19. september 
kl. 19.30 på Bov Bibliotek

Kom og hør, kom og se, kom og føl, 
og ikke mindst, kom og smag.

Tove fortæller om og tilbereder dejlige salater.

Entre: Medlemmer gratis,
ikke-medlemmer kr. 50,-

Der er amerikansk lotteri

Petanquestævne
Bov IF Petanque 
havde i forbindelse med 
familiesportsdagen 
ved Grænsehallerne 
i Kruså arrangeret 
et petanquestævne 
-  ”Græspetanque” - hvor 
39 spillere fra forskellige 
klubber deltog.

Følgende kunne tage hjem 
med vinpræmier:

Inga Reimers, Søgård, 
Gunner Jensen, Hjordkær, 
Frede Søby, Aaig, Heidi 
Søby, Aaig 

Anne Grethe Jørgensen, 
Bov IF, Karin Grave, 
Hjordkær, Ester Dam, Bov 

IF og Birthe Sørensen, Bov 
IF. 

Efter spillet blev delta-
gerne inviteret til kage-
bord i multisalen. ■

Boliger

Få en gratis salgsvurdering
FRA DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

Estate Kjeld Faaborg  7465 0399
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E
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Statsskuddet til det 34. 
Grænseløb
Af Gunnar Hat tesen 

Lørdag den 15. sep-
tember kl. 14.00 lyder 
startskuddet for 34. 
gang til til det traditions-
rige store motionsløb 
Grænseløb med start i 
Kruså.
Formand for Bov IF, 
Betina Jessen, nævner, at 
tilmeldingerne myldrer 
ind. Arrangørerne kan 
allerede nu se, at der at-
ter i år vil være mange 
deltagere fra skolerne i 
lokalområdet.

Over grænsen
Grænseløbet er et græn-
seoverskridende løb, hvor 
man på den lange rute 
på 11,5 km, kan blive 
grænseløber for en dag, da 
den dansk-tyske grænse 
passeres ved det smukke 
Kobbermølle, og videre 
i naturskønne Kollund 
Skov.

“Efter utallige positive 
tilbagemeldinger fra lø-
berne på den lange rute, 
har vi valgt at beholde 
den ændrede rute gennem 
Kobbermølle”, fastslår 
formanden Betina Jessen, 
som glæder sig over, at 
Grænseløbet tiltrækker 

hundredvis af løbere år 
efter år.

Der er også en rute på 
fem kilometer, hvor der 
ligeledes løbes gennem 
Kollund Skov.

“Vi håber og forventer, 
at nå sidste års deltagelse, 
som var 950 løbere”, siger 
Betina Jessen.

Starten går fra 

Grænsehallen, hvor der vil 
blive uddelt blandt andet 
spurtpræmier, medaljer 
til alle børnene og forplej-
ning efter løbet, ligesom 
der vil være mulighed for 
at få et diplom med hjem.

“I år kan vi som noget 
nyt kan tilbyde, at Lene 
D Nielsen fra FitNfun, 
sammen med hendes crew 

efter løbet vil sørge for 
gratis massage af ømme 
ben”, siger Betina Jessen. 

Hjertebus
Desuden vil 
Hjerteforeningen komme 
med deres hjertebus, hvor 
alle kan få målt deres 
blodtryk.

Betina Jessen lover et 
hyggeligt løb med levende 
musik, god stemning, 
gode præmier og mulig-
hed for at købe en sønder-
jysk ringriderpølse og en 
fadøl. ■

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

Norman 
Rudbeck

VI ØNSKER ALLE ET 
GODT GRÆNSELØB

SDS Padborg ∙ Industrivej 19 ∙ 6330 Padborg
Tlf. 76 15 32 00 ∙ www.sds.dk

Vi ønsker alle et 
godt grænseløb

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Vi ønsker alle et godt grænseløb

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Vi ønsker alle 
et godt grænseløb

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

LUKKET 

 Torsdag den 20. 
og fredag den 21. 

september.

Til gengæld holder 
jeg åbent mandag 
den 17. september.

Nicole Hertz
Hypnose ”når dårlig trivsel 
fl ytter ind og du vil have 
livsglæden tilbage”

Tlf. 22 36 36 69
nhertz@hotmail.com

Hypnoterapeut, 
Mindfulness

Brunbjergvej 300, 6200 Aabenraa
www.nicolehertz.com

Tilbyder:
• Almen behandling
• Vaccination, mikrochip og pas
• Mindre operationer
• Tandrensning

Læs mere på www.esr-vet.dk

Åbningstilbud:
Få en GRATIS 
sundhedsundersøgelse af din hund 
eller kat (ring og få en tid)
Tilbuddet gælder til og med 
den 14. september 2018.

Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

Vi ønsker alle et 
godt grænseløb

H. P. Therkelsen A/S • DK-6330 Padborg • www.hpt.dk

Transport • Lager • Logisti k -25oC/+25oC
Vi ønsker alle 

et godt grænseløb

KL Auto ApS · Okslundvej 6, 6330 Padborg                  

Tlf. 74 67 20 03

GRÆNSELØBET Lørdag den 15. september 2018 — start kl. 14.00

Arrangørerne forventer, at Grænseløbet vil samle op imod 1.000 løbere. 
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Vi ønsker alle et godt grænseløb

Plantagevej 3, 6330 Padborg • Tlf. 74 67 02 00
Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf. 74672790 

www.harm-mammen.dk  | post@harm-mammen.dk

VI ØNSKER ALLE ET 
GODT GRÆNSELØB

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

VI ØNSKER ALLE ET
GODT GRÆNSELØB

Vi ønsker alle et 
godt grænseløb

DØGNÅBEN
A la carte menu kl. 7 - 21.00

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203 Alt frisklavet til dig

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Møllegade 2B, st.
6330 Padborg
Tlf. 74 67 15 15

padborg@revisor.dk

REVI
SION
SCEN
TRET

Vi ønsker 
alle et godt 
grænseløb

VI ØNSKER ALLE ET GODT GRÆNSELØB

Hærvejen 11 • 6330 Padborg, Bov • tlf. 8844 2470

Møllegade 3, DK-6330 Padborg, Tlf. 74 37 60 90

Vi ønsker alle et 
godt grænseløb

CS Auto ApS | Bovvej 27A | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 30 38 | E-mail: cs@cs-autotransport.dk

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Landsdækkende bytteservice

Jensen
URE - GULD - SØLV

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Vi ønsker alle et
godt grænseløb

Jeg ønsker alle et godt grænseløb

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

SUNDAX INTERNATIONAL A/S
Molevej 2-4, Kollund • 6340 Krusaa

Tlf. +45 73 67 07 00 • sundax@sundax.com

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Sækko Solutions ApS · Thorsvej 11, 6330 Padborg · Tlf.: 35 55 50 50

v/ malermester
Per Møller Ihle

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Ved Gruben 22 · 6340 Kruså · Tlf. 22838965
www.sabineszoneterapi.dk · sabineszoneterapi@mail.dk

Sabines Zoneterapi
 online 

booking via 
hjemmeside

JEG ØNSKER ALLE ET 
GODT GRÆNSELØB

PADBORG

ÅBENT ALLE DAGE KL. 7.00-19.00 · Telefon 74 67 31 36

Vi ønsker alle et 
godt grænseløb

Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil +45 21914455

Alter Kirchenweg 83 ∙ D - 24983  Handewitt

mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Vi ønsker alle et godt 
grænseløb

Harkærvej 3 • Kruså

Købmand
Kim

Nicolajsen
Vi ønsker alle et
godt grænseløb

GRÆNSELØBET
Lørdag den 15. september 2018 — start kl. 14.00
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

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

Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland* Tilbuddet gælder t.o.m. 30.09.2018 på udvalgte stel og kun ved samtidig køb af enten enkeltstyrke-brilleglas fra 900,– kr. eller glidende 
overgangsglas fra 2.000,– kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort. Gyldig fra mandag den 29.08.2018 (ordre dato).

    200,–KUN 

Top Mærkestel
kr.

*

Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet Med                         brilleglas af høj kvalitet 

––––– *

Aftal en tid nu: www.optik-hallmann.com

ØJEBLIKKELIG UDSALG

   Aabenraa, Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70
   Padborg, Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70
   Sønderborg, Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd   1 17-10-2017   10:04:07

KOLLUND SENSOMMERFEST
Vi vil hermed gerne sige 

tak til vore sponsorer:

• Fleggaard Holding • Rema 1000 Kruså • Palle | Sport 1 
• DK Company • B & K Service A/S • The Gun Room A/S 

• Kontor Syd A/S • Jan Jensen • Kollund Negle • Matas Padborg 
• A-T Boligservice ApS • Rie Meyer • Shell Kruså 

• Vivian Hede • Lindegaarden Kollund • Hebru Møbler/ 
De Sønderjyske Møbelhuse A/S • Lones fodpleje og zoneterapi 

• Fjordens Perle • Restaurant Bind • Euro Nor A/S NOR A/S 
• GF Forsikring • Johannes Provstgaard A/S • HLK Consult 
• Bygma Padborg • Sign me up • Krone Fleet Danmark A/S 

• La Perla • Sydbank Padborg • Avifauna • Asger Tylak 
• OHL Logistics A/S • Sønderjyllands revision 

• Grænsebowling • Annies Kiosk • Contino Transport A/S 
• E3 Spedition-Transport A/S • H.P. Therkelsen • Lauge Transport 
• Naturmælk • Skifter Lastbil • Dansk Transport Kompagni A/S 

• Downunder Wines / Nordwein • Sundax lnternational A/S 
• Kollund Auto • Malermester Momme • Kollund Møbler 

• Krusa EI-Service ApS • Bindzus El • Privathospitalet Kollund 
• Viking Logistik & Spedition • Jyske Bank • Dekoprint A/S 

• Bov Avis • Fakkelgaarden • Megawash • New Works 
• LT Natur • Royal Unibrew • Slagter Lampe

Rykind hos forstander Af Dit te Vennits Nielsen

Forstander på 
Frøslevlejrens 
Efterskole, Anne Mette 
Hess, fejrede sin 50 års 
fødselsdag med en 
hyggelig reception. 

Gratulanter fra nær og 
fjern mødte op og blandt 
dem var tidligere elever, 
ansatte, venner, familie og 
naboer. 

Gæsterne blev budt på 
en lækker buffet, mens 
den nyligt ansatte vice-
forstander Mikkel Blønd 
Vestergaard underholdt 
på flyglet. ■

Forstander Anne Mette Hess 
tager imod gratulanter.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Tak fordi du 
handler lokalt

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

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

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

Nyhed

Enigma 545
Ny sort udgave 
Design: Shoichi Uchiyama

I butik fra september

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Modeopvisning hos Hermann & Sögaard

Af Dit te Vennits Nielsen

Det var gang i den, 
da dametøjsbutikken 
Hermann & Sögaard 
over for 50 damer viste 
de nyeste rober.
Lokale mannequiner, var 

iført lækkert og mode-
rigtigt tøj og viste mange 
forskellige dessiner frem.  

Efter hver gang klappede 
damerne af modellerne, 
og noterede sig, hvad de 
senere skulle købe.

I pausen blev der ser-

veret forfriskninger og 
udloddet præmier på 
indgangsbilletten.

Pernille Hansen fra 
Klokkeblomsten delte 
smagsprøver på lækker 
chokolade ud. ■ Hermann & Sögaard havde stablet et flot modeshow på benene. 

 Fotos Ditte Vennits Nielsen
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Skulderklap til idrætsfolk På Sportens Dag uddelte 
Bov IF diploner og blom-
ster til Årets spillere og 
trænere.
Fra venstre ses æres-
medlemmerne Birgitte 
Liljegren og Yvonne 
Jespersen, årets Bov IF'er 
Søren Johansen, årets mest 
sociale indsparker Mike 
Mortensen, årets senior-
spiller Birthe Sørensen, 
årets seniortræner Inge-
Merete Rump Andersen 
og årets ungdomstræner 
Leif Nielsen, som ikke 
var tilstede, så prisen blev 
modtaget af formanden 
for badminton Kim Kjær)
og årets ungdomspiller 
Sultan Shah, som var syg 
og derfor blev modtaget af 
formanden Betina Jessen, 
som sidder foran. ■

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

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

Alt under ét tag til din

CAMPINGFERIE 
Find os i 

Scandinavian 
Park

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

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

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

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

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

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

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC 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

Dr. Bent Borg • Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Ny pris
Ved prisuddelingen ved 
Bov IF Sportsdag var der 
indstiftet en ny pris til 
en person, som er med 
til at gøre et socialt ind-
spark overfor de unge. 
Modtageren blev Mike 
Mortensen, som gør et 
stort stykke arbejde for de 
U-16 fodbolddrenge, som 
han er en del af. ■

Rønshaves Venner
afholder

RØNSHAVELØBET
Lørdag den 29. september kl. 10.30

For beboere, pårørende og 
lokalbefolkningen samt alle der 

har lyst til at være med.
Ruter: 4,2 km eller 300 m.

Deltagergebyr: 
voksne: kr. 50,- børn kr. 25,-

Tilmelding senest den 
20. september til:
Kirsten Vinther 21529441 
(mobilepay)
Jonna Skau 74671904
Birgit Petersen 74672694

Overskuddet går til Rønshaves Venner. 

Der vil 
være boder, 
grillpølser, 
vand ka� e 
og kage. 

Overraskelse 
til børnene.

Skatspil
Padborg Skatklub samlede 
19 skatspillere til klubaf-
ten på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 A. C. Petersen, 
Padborg, 1196 point
Nr 2 Manfred Klein, 
Padborg, 1155 point
Nr 3 Hans Bonde, Bov,
 1147 point
Nr 4 Detlef Jensen, 
Padborg, 894 point

2 runde
Nr 1 Aage Juhl, Padborg, 
 1133 point
Nr 2 Svend Åge Jessen, 
Aabenraa, 1024 point
Nr 3 Kris Nissen, Bov, 
 970 point
Nr 4 Kurt Nielsen, 
Padborg, 939 point

Bov IF diploner og blomster til Årets spillere og trænere. Foto Jimmy Christensen

Kunstbane blev indviet
Af Dit te Vennits Nielsen

Selv om vejret drillede, 
var der stort fremmøde, 
da Bov IF lørdag indviede 
den nye kunstbane ved 
Grænsehallerne i Kruså.

I silende regn klip-
pede borgmester Thomas 
Andresen snoren.

Og herefter blev der spil-
let en opvisningskamp 
mellem Bov IF og FC 
Kolding, som blev ovevæ-
ret af over 300 tilskuere.

Det var en stolt formand 
for Bov IF Fodbold, Frank 
Thietje, som sammen 
med Michael Justesen og 
Birgitte Liljegren har væ-
ret drivkræfterne bag den 
seks år lange projekt. ■

Regnen silede ned, da borgmester Thomas Andresen klippede 
snoren til kunstbanen. Foto Jimmy Christensen
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