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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

ÅRETS FØRSTE
Fredag d. 15/02 2019
SAUNAGUS

VELVÆRE AFTEN KL. 18:00-22:30

Fra299kr
Få en total oplevelse hvor alle 
dine sanser bliver stimuleret.
Oplev dufteventyr og skønne 

udfordringer med skrub,
 saunagus og kolde gys. Inklusiv 

buffet med forretter, hovedretter
og dessert, entré til
Wellness, badekåbe 

og tøfler.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Tirsdag d. 12/02
Torsdag d. 14/02 
kl. 19.00-21.00

POOLPARTY
Vand-diskotek i badeland med 

fed musik, røg og diskolys. 
Konkurrencer og gode præmier. 

Aldersgrænsen: max 15 år.
Børnene skal kunne 

svømme uden hjælpemidler. 
Pris pr. barn 50 kr

inkl. 1 sodavand
TILMDELING 
NØDVENDIG

Ta’ 3 liter

1495
Pr. pk.

1695
* Maks. 6 liter per kunde
  Tilbud gælder mandage i februar

Spar kr.

20-,
Mælk
1 liter
vælg mellem let, 
mini eller 
skumme

Toiletpapir 8 rl.

eller køkkenruller 4 rl.

MANDAGS-
TILBUD

FRIT VALG 

FRIT VALG 

GRÅSTEN · PADBORG

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 Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

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
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

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk

2770207_visitkort.indd   1 25-01-2019   09:56:41

Sundgade 79  · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47  · www.dgk-egernsund.dk

Egernsund: 7444 2343 – Ulsnæs Centret: 5179 2343

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt
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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

N I E L S E N S 

BAGERI

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

 KUN FREDAG

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

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Stjernekaster
med 2 stegte fi sk, rejer, asparges og pynt

DELIKATESSEN TILBYDER
Stor pizza
fl ere slags

SLAGTEREN TILBYDER
Oksekød gullasch
500 g.

Pr. stk.

35,-

2 stk.

25,-

FRIT VALG

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

Stort udvalg i kød, salat, kartofl er og andet tilbehør

Pr. stk.

20,-

Pr. ½ kg.

39 90

Pr. stk.

50,-

Pr. pk.

49 95

SLAGTEREN TILBYDER
Gammeldags kalvesteg

SLAGTEREN TILBYDER
Tykstegsbøffer
2 stk.
ca. 2 x 150 g.

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

SLAGTEREN TILBYDERSLAGTEREN TILBYDER

Pr. 100 g

795
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*Begrænset parti

*Begrænset parti

NEMT OG 
LÆKKERT

Rød Merrild 103
400 g.

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

Guld barre 5-pak
165 g.

Pr. stk.

12,-

Store fl otte 
sukkulenter
mange slags

Mini planter
stort udvalg

Spar
op til kr.

2895

MÅNEDENS KUP

FRIT VALG

SMAG FORSKELLEN
STOR BAKKE

Rahbek indbagt laksefi let
med spinat eller 

Rahbek indbagte rejer
med asparges & dildsauce
2 stk. 280 g.

Ta’ 3 stk.

25,-

Pr. ps.

30,-
Pr. ps.

14,-

Appelsiner
1,5 kg.
Kl. 1
Spanien

Pr. bk.

20,-
Pr. net

15,-

 Blåbær
250 g.

Ta’ 3 liter

20,-

Matilde kakao skummetmælk
0,5%
1 liter

Pr. pk. kun

20,-

Änglamark fl ydende sæbe, 
shampoo t/ normalt hår 
eller shower gel
1000 ml.

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Pr. stk. kun

20,-
Pr. pk.

20,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 12. februar til og med lørdag den 16. februar 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

På barsel

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@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 
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: 13.430 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.

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Sejrsvej 101•Rinkenæs•6300 Gråsten•Tlf. 7465 0949•www.benniksgaardhotel.dk•info@benniksgaardhotel.dk

Kaffe med Kurt

Foredrag med Journalisten Kurt Leth

Fredag 22. marts 18.30

“Om typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne”

med Kurt fra TV SYD og ”Kaffe med Kurt”

i pausen serveres

Kaffe 
Benniksgaard’s Brødtorte og Ebba’s Kringle

119,- 
pr. person

Billetter købes i receptionen på Benniksgaard mellem 7-16 

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

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

Til nyforelskelsen og
den livslange kærlighed

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A · Telefon 74 65 03 03

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

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

Gør hverdagen ekstra hyggelig

Gudstjenester og aktiviteter i februar
Onsdag den 13. februar ........ kl. 14.30 ...Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

Søndag den 17. februar ......... kl.  9.30 ...Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 17. februar ......... kl. 11.00 ....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Kender vi nogen der vil
Vi kunne tænke os en strikkecafé 
for børn i alderen 9 til 15 år.

Vi forestiller os, at det skal være 
en fast eftermiddag om ugen 
feks i månederne marts og april, 
samt oktober og november.

Her kan håndarbejdsglade børn 
lære at strikke. Menighedsrådet 
sørger for pinde og garn i 
� otte farver, og nogle frivillige 
”strikkedamer” lærer fra sig.

Kunne det have din interesse, 
da kontakt Helle Blindbæk 
på mobil: 40 40 60 77.

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag i Ahlmannsparken den 13. februar kl 14.30.

Kirkeværge i Adsbøl Ruth Gaul Nilum 
binder denne eftermiddag sammen 
med fortællinger, fællessang og kaffe. 

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne (også børn 
der holder vinterferie)!

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

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk
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Helt op til 

6,0 amp. akku

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

TILBUDSPRISERKOM IND OG SE 

DET STORE UDVALG

NYHED I BYGMA GRÅSTEN 
MILWAUKEE 12 VOLT SERIE 

TILBUDSPRISERKOM IND OG SE KOM IND OG SE KOM IND OG SE KOM IND OG SE KOM IND OG SE KOM IND OG SE 

DET STORE UDVALG
DET STORE UDVALG

BOREMASKINE MED 
3 HOVEDER

INKL. LADER OG 
2 X BATTERIER

1.620,-

BOREMASKINE
INKL. LADER OG 
2 X BATTERIER

1.099,-

BOREHAMMER
LØS ENHED UDEN 

BATTERI

1.399,-

BAJONETSAV
LØS ENHED UDEN 

BATTERI

1.220,-

SLAGSKRUETRÆKKER
LØS ENHED UDEN 

BATTERI

1.260,-

STIKSAV
LØS ENHED UDEN 

BATTERI

1.099,-

4,0 amp.

649,-

CP 2,0 amp.

307,-

6,0 amp.

799,-

DOBBELT KAP RUNDSAV
LØS ENHED UDEN 

BATTERI

1.399,-
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Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteterModetøj & specialiteter

100% bomuld

Lavendel og gul

700,-

Schou-Tur på tur 
2019

SOM WEEKENDOPHOLD:
Kaffe m/kage, Schou-Tur menu, 
musik og dans, overnatning i 
dobb. værelse
Fredag til lørdag kr. 825,-
Lørdag til søndag kr. 925,-

Revy
& Show

Jan 
Schou

Susanne
Breuning

Thea Boel
Gjerum

Anna KaackAlexander 
Arli

Februar 2019:
22. - 23. kl. 18.00

Marts 2019:
1. - 2. kl. 18.00

MENU:
Ballotine af spinat og laks m/dressing og sprødt. 

Dertil brød og smør
Oksefilét m/sæsonens grønt, kartoffelkage og skysauce
”Kongen af Danmark” dessert

Priser pr. couvert/person
Schou-Tur menu, musik og dans kr. 525,-
Tilkøb: Kaffe og natmad [aspargessuppe] kr. 68,-
Øl, vand og vin fra kl. 18:30 til kl. 01.00 kr. 368,-
[min. 10 personer og alle i selskabet]

Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg
Tlf. 7445 0111
www.nhhus.dk

Søren Jydholm
Jørgensen

Pensioneret snedker
tilbyder limning af stole,afslibning og lakering af 
møbler. Polstring af stolesæder samt andre små 

opgaver,du mangler at få lavet i hjemmet.

Henvendelse på tlf. 50 71 62 58
Træffes bedst 17.00- 19.00

Schou-tur på Hotel 
Nørherredhus 
Jan Schous professionel-
le show nr. 150 kommer 
nu for første gang på 
Hotel Nørherredhus.

Det 5-stjernede populære 
dinner-show ”Schou-Tur” 
kommer til Nordborg 22.- 
23. februar og 1.- 2. marts 
med revy, variete, musical, 
drags, artister og der ser-
veres en dejlig middag.

Der er tale om en ander-
ledes revy-variete aft en, 
hvor de medvirkende 
er med fra start til slut 
under hele menuen med 
underholdning med alt fra 
en hyldest til Kim Larsen 
og Osvald Helmuth til et 
besøg af Mikkel Hansens 
største håndboldfan og 
et godt grin med ”Rosa 
Kildahl” fra Vild med 
dans og Bagedysten.

Det er et meget musi-
kalsk show med mange 

grin, smukke kostumer, 
elegant artisteri, fanta-
stiske stemmer og et utal 
af skøre påfund for det 
modne publikum.

De medvirkende er Jan 
Schou, Susanne Breuning, 
Alexander Arli, Søren 

Jydholm Jørgensen, Anna 
Kaack Jørgensen, Th ea 
Boel Gjerum og Kenneth 
Sichlaus orkester.

Eft er forestillingen er der 
musik og dans. ■

Stephanie Lose i Kværs
Formand for Region 
Syddanmark og Danske 
Regioner, Stephanie 
Lose (V), deltager ons-
dag den 20. februar 
kl. 19.30 mi Multihallen 
i Kværs i et borgermøde 
og generalforsamling i 
Kværs-Tørsbøl-Snurom 
Landsbylaug. 
Stephanie Lose vil fortælle 
sit syn på regionernes 
berettigelse og hvilke 
aktuelle tiltag, der ar-
bejdes med i Regionen 
Syddanmark". ■

Selskaber ud af hus med eller uden kok, 
Alt lige fra brunch – 3-retters menu – smørrebrød, osv.

Leveres klar til at servere hjemme hos dig.

Jernbanegade 4 (Baghuset)  6300 Gråsten 

kvalitet, hjerte og god dansk mad

Madordning til ældre samt 
alle andre i en travl hverdag

10-turs kort
kr. 500,-

Leveres til din dør hver dag , eller kan afhentes i køkken.
Vælg selv hvor ofte. Ingen binding.

farfars køkken

Kontakt chefkok 
Paw Andersen på 

6013 2813 eller 
5810 4545 eller 

kig forbi køkkenet 
fra kl. 15.00

Foredrag
To forfattere, Tabea 
Petersen og Andreas 
Andreasen, vil torsdag 
den 21. februar kl. 19-21 
på Den Gamle Kro for-
tælle om, hvordan de ska-
ber spændende historier i 
deres bøger. ■

Tak fordi du handler lokalt

6



VÅDRUMSGRUNDER OG VÅDRUMSMALING 
• Velegnet til køkken, bryggers og bad 

Vådrumsmaling Nr. 141358 23995 (SPAR 24000)

Vådrumsgrunder Nr. 141147 27995 (SPAR 10000)

Fra

23995

KAMINOVN 
• LC-32 opvarmer 19-49 m2

• LC-150 opvarmer 25-75 m2

LC-32 Nr. 183890 1.99500

LC-150 Nr. 187735 3.39500

KAMINOLIE PLUS
• Pålidelig og ren brændstoftype 
• Ideel til alle modeller af transportable 
ovne og kaminer • 20 liter

Nr. 183893 32995

1.295,-

SPAR
50,-
FØR 37995

BRUSESTANGSÆT NEW WATERFALL
• Loftsbruser: Ø220 mm • 5 stråletyper: Normal, puls, 
combipuls, soft og pause • ”Self Clean”-effekt • 5 års 
drypgaranti • Leveres ekskl. blandingsbatteri
Nr. 168527

LAMINATGULV 3-STAVS
• 8 x 190 x 1.200 mm • Mat 
overfladestruktur • PerfectFold™ 
kliksystem • 20 års garanti mod 
gennemslid, solblegning og pletter 
Ask Nr. 154234
Eg Nr. 154233 

Frit valg

11995

Find din nærmeste Bygma på bygma.dk/� nd-bygma
Priserne gælder fra mandag den 4. februar til og med søndag den 3. marts 2019, så længe lager haves. Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, 
fejl, pris ændringer og eventuelle o� entlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms. Se den aktuelle tilbudsavis på www. bygma.dk

Bygma har skarpe priser på alt det, du skal bruge til sæsonens projekter.
Kom ind i din lokale Bygma og se endnu � ere tilbud.

Lige nu i din lokale Bygma! 49995

HÅNDVASKARMATUR 
START
• Med løft-op-bundventil 
• Fleksible tilslutningsslanger 
med 3/8” omløber • 5 års 
drypgaranti
Nr. 177207

SPAR
150,-

FØR 64995

Skarp 
pris

SPAR
240,-

FØR OP TIL 480,-

Fra

1.995,-

AUTO ANDERSEN
Indehaver

Morten Holmboe Andersen
Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten

tlf. 27118460 / mha@autoandersen.dk

Udfører alle 
reparationer af alle 

bilmærker.

Taksering af skader 
og bugsering 
af din bil alle 

døgnets timer.

Velkommen til nyt

Autoværksted
i Kværs

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

Bloms Zoneterapi

Stemte sig hjem 
Af Gunnar Hat tesen

Søndag den 10. februar 
var det 99 år siden, at 
sønderjyderne stemte 
sig hjem til Danmark.

Sædvanen tro blev der 
holdt afstemningsfest på 
Den Gamle Kro i Gråsten, 
hvor 60 mennesker hørte 
den danske generalkon-
sul i Flensborg, Kim 
Andersen, som veloplagt, 
indsigtsfuldt og med stort 
engagement fortalte om 
Danmarks generalkonsu-
lats historie i Sydslesvig, 
omtalte aktuelle forhold i 
grænselandet og oriente-

rede om forberedelserne 
til markering af 100-året 
for Genforeningen i 2020.

"Årsagen til at 
1920-grænsen holdt er, at 
den blev folkeligt aner-
kendt som retfærdigt og 
fornuftigt. Resultaterne i 
zone 1 og zone 2 blev til 

efter en fri og demokratisk 
afstemning", sagde Kim 
Andersen, som erindrede 
om statsminister Niels 
Neergaards (V) løfte til 
det danske mindretal syd 
for den nye grænsetale på 
Dybbøl Banke i 1920; "de 
skal ikke blive glemt".

"Det var ord, som satte 
sig. Det var 5 ord, som er 
mejslet ind i det danske 
tankesæt. Og de er blevet 
efterlevet. Danmark står 
vagt om sine historiske 
forpligtelser til Sydslesvig", 
sagde Kim Andersen.

Det var 10. gang i nyere 
tid, der blev holdt afstem-
ningsfest i Gråsten. ■

Der blev lyttet interesseret til 
foredraget fra generalkonsul 
Kim Andersen.
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 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 17. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 17. februar kl 9.30

ved Niels Refskou

KVÆRS KIRKE
Søndag den 17. februar

Vi henviser til nabokirker

BROAGER KIRKE
Søndag den 17. februar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 17. februar

Vi henviser til nabokirker

RINKENÆS KORSKIRKE
Tirsdag den 19. februar kl. 17.00

Stillegudstjeneste 
ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 17. februar kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 17. februar kl. 9.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 17. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 17. Februar, 14 Uhr 

Gottesdienst in Bau

GUDSTJENESTER

Kæmpe tillykke
med sølvbryllyppet 

den 12. februar 2019 
til vores � otte forældre,

Jonna og Erik!

Håret er skrumpet lidt, men 
kærligheden er heldigvis 

stadig den samme.
Knus fra jeres to piger

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

STILLEGUDSTJENESTE
/ AFTENSANG

Tirsdag den 19. februar kl. 17.00
En halv time med musik, 

salmesang og korte tekster 
om forundring og fred.

Rinkenæs
menighedsråd

250 hørte morsom 
Lisbet Dahl
Af Gunnar Hat tesen

Danmarks revydronning, 
revyskuespiller og chef 
for Cirkusrevyen, Lisbet 
Dahl, indtog forleden 
Benniksgaard Anneks i 
Rinkenæs.
Den 73-årige Lisbet Dahl 
holdt foredrag om sin 
erindringsbog ”Undskyld 
jeg blander mig”, og fi k 
gang på gang smilet frem 
hos de 250 tilhørere, som 
slet ikke kunne få nok af 
den underholdende og 
rapkæft ede skuespiller.

Den populære skuespil-
ler underholdt med humor 
og kvikke replikker i et 
foredrag, der til tider fi k 
karakter af teater, når 

hun gik i rolle, blandt 
andet som sin mor og sin 
mormor.

”Jeg var et stærkt elsket 
barn i familien, så det har 
givet mig en masse selvtil-
lid. Min mor og min mor-
mor og jeg var en stærk 
treenighed. De to elskede 
mig til bevidstløshed, men 
de kunne også være vildt 
uenige. En søndag om 
året skulle vi i Tivoli, og 
vi sad der i sporvognen i 
fi nt tøj, og så sagde bedste-
mor, at jeg skulle gemme 
mine hænder, så folk ikke 
kunne se, at jeg havde 
sorte negle. Mor blev tos-
set og sagde: Det fi nder jeg 
mig ikke i. Hun hev mig 
ud ved næste stoppested, 

så jeg kom ikke i Tivoli, 
mindedes Lisbet Dahl, 
mens hun pendlede mel-
lem rollerne.

Lev det liv, du vil
”Du skal ikke tage dig af, 
hvad andre mener og gå 
og gemme dine hænder, 
lærte mor mig. Du skal 
være dig selv. Leve det liv, 
du vil, ikke det liv, som 
andre ønsker, at du skal 
leve. Gør det, du har lyst 
til. Der er masser af ting, 
som man slet ikke behøver 
at være eller gøre i livet”, 
sagde Lisbet Dahl, som 
også fortalte om, hvordan 
det var som ung at ar-

bejde sammen med kendte 
skuespillere som Dirch 
Passer, Preben Kaas, Ellen 
Winther, men ikke mindst 
Ebbe Langberg, som gav 
hende skubbet bag i.

Lisbet Dahl berettede om 
tiden på Ålborg Tearter, 
og især Cirkusrevyen, 
hvor hun har været i 45 år.

På trods af en lang kar-
riere, har Lisbet Dahl 
ingen planer om en 
pensionisttilværelse.

Arrangementet var 
arrangeret af Gråsten 
Handel og LOF Syd, og 
næste foredrag er torsdag 
den 10. oktober med skue-
spilleren Susse Wold. ■

Revydronningen Lisbet Dahl holdt et underholdende foredrag 
i Rinkenæs. Foto Jimmy Christensen

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

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

Fårhus Forsamlingshus

Publikum morede sig undervejs i foredraget, hvor Lisbet Dahl så tilbage på en opvækst med megen kærlighed, frie rammer og 
højt til loftet. Foto Jimmy Christensen
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Mindeord

Tak fordi du handler lokalt 

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 

Jytte Rasmussen 

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

Dødsfald

Dødsfald
Fredag den 01. februar 2019 mistede vi

Edith Nielsen.
Edith var i mere end 33 år en fast og vigtig del af bestyrelsen 
i Kværs Sogns Forsamlingshus, ja hun var selve sjælen i huset, 

det var altid hende vi kunne spørge for der var jo ikke det 
arrangement hun ikke havde oplevet mange gange før.

Det ærgrede hende meget de seneste år at hun ikke havde 
den samme fysik som tidligere og det var meget svært at overbevise 
hende om hendes uvurderlige indsats med viden og planlægning.

Edith kunne vi altid regne med hun var altid den 
første der mødte ind og havde sat ka� en over.

Men Edith var meget mere end det hun var vores ven, vil 
mindes alle de hyggelige timer vi tilbragte med hende både 
i Forsamlingshuset og i hendes altid åbne hyggelige hjem.

Edith vil blive savnet.
Æret være Edith Nielsens minde.

Kværs Sogns Forsamlingshus
Bestyrelsen

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vores mor
Meta Pørksen´s

begravelse.
Stor tak for blomster, hilsener og varme ord.

På familiens vegne
Erika, Inga og � omas

Edith Nielsen, 
Kværs, er død, 67 år. ■

Kathrine Bidstrup, 
Dalsmark Plejehjem, 
Rinkenæs, er død, 92 år. ■

Ellen Møller, 
Gråsten, er død, 76 år. ■

Didde Andresen, 
Dynt, er død, 83 år. ■

Rita Asmussen, 
Broager, er død, 73 år. ■

Jens Arne Hansen,
Broager, er død, 78 år. ■

Vera Betzer, 
Broager, er død, 91 år. ■

Preben Østergaard, 
Egernsund, er død, 61 år. ■

Ole Willy Bay Jensen, 
Broager, er død, 70 år. ■

Kirsten havde et kæmpe hjerte
Det er med stor sorg, at vi 
d. 25.01.19 mistede vores 
alles Kirsten Heissel.

Kirsten drev med sin 
mand, Knud Erik Heissel, 
vognmandsforretningen 
Knud Erik Heissel A/S. 
Kirsten var en meget 
vellidt og engageret ar-
bejdsgiver. Hun havde et 
enormt overblik og var 
altid parat til, at lytte. 
"Mor chef" eller "driver 
mor", som mange af de 
ansatte i gennem tiden, 
har kaldt hende.

Kirsten havde et kæmpe 
hjerte. Hun var utrolig 
empatisk, rummelig og 
hjalp til hvor hun kunne.

Familien – især børne-
børnene - fyldte rigtig 
meget i Kirstens liv. 
Mange weekender blev 

brugt på hyggestunder 
med børnebørnene.

Kirsten holdt meget af, at 
rejse, især den årlige tur til 
Th ailand, hvor hende og 
Knud nød varmen og den 
thailanske kultur.

Sommerhuset på Rømø 

blev fl ittig benyttet i 
weekenderne, hvor hun 
slappede af.

Hun var utrolig social og 
vellidt på arbejdspladsen, 
såvel som i det private.

Kirsten vil af familien 
altid blive husket for, at 

være den der samlede os 
og skabte traditioner, fæl-
lesskabelse og gode dejlige 
minder.

Det værste savn er det 
savn, man har til en man 
ved man aldrig ser igen.

Man opdager nemlig den 
værdi, det menneske har 
haft . 

Ære være Kirsten 
Heissels minde.

Familien Heissel i 
Gråsten ■

Kirsten Heissel blev 61 år.

Stort følge til Kirsten Heissels 
begravelse
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Slotskirke var 
lørdag helt fyldt med men-
nesker, der var kommet 
fra nær og fj ern for at vise 

den sidste afdøde Kirsten 
Heissel den sidste ære.

Hen ved 300 mennesker 
var mødt op i slotskirken, 
og adskillige måtte stå op.

De blev vidne til, at 
Kirsten Heissel fi k en både 

smuk, bevægende og ære-
fuld begravelse.

Det var sognepræst 
Helle Domino Asmussen, 
Kværs, som holdt talen.

Det store og tavse følge 
bevægede sig dereft er ud 

til Gråsten Kirkegård, og 
mange steder var fl aget på 
halvt.

Eft er begravelsen var der 
mindesamvær på Marina 
Fiskenæs. ■
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Gråsten Ringriderforening får ny formand
Af Esben Cronbach-Christensen

Andreas Thomsen Nøhr 
er blevet valgt som ny 
formand for Gråsten 
Ringriderforening. 
Han afl øser Bo Hansen, 
der eft er otte år på posten 
ikke ønskede genvalg. 
Andreas Th omsen Nøhr 
har indtil nu været 
næstformand.

Inspirationen til at stå 
i spidsen for ringrider-
foreningen, har han ikke 
fra fremmede. Hans far 
var nemlig også meget 
aktiv og engageret i den 
sønderjyske nationalsport, 
og Andreas har derfor fra 
barnsben kunnet følge 
forberedelsen af adskillige 
ringriderfester på helt tæt 
hold. 

Andreas Th omsen Nøhr 
red selv som barn, og har, 
udover at organisere ring-
riderfesten, i sinde at sætte 
sig i sadlen som rytter 
til Gråsten Ringridnings 
optog.

Ansat i bank
Også i sin dagligdag har 
Andreas Nøhr en frem-
trædende position, idet 
han i Sydbanks Aabenraa-
fi lial er ansat som afde-
lingsleder. Hjemme i huset 
på Dyrkobbel i Gråsten 
bor han med konen 
Camilla og deres tre børn 
Filippa, Alberte og Elias 
på henholdsvis 6, 9 og 
11 år. I sin fritid holder 
formanden sig beskæft iget 
med badminton i Gråsten 
Badmintonklub, hvor han 
senest var i Herning for at 
spille.

Lokalsamfundet
Andreas Nøhr mener, at 
det er vigtigt at bidrage til 
lokalsamfundet.

”Det er dejligt at se, at 
folk har det fedt til ringri-
derfesten – og det er også 
vildt sjovt under forbere-
delserne”, siger Andreas 
Nøhr.

”Det er en fantastisk 
følelse, når fl ere måne-
ders arbejde resulterer 
sig i en weekend spæk-
ket med gode oplevelser 
og glade mennesker”, 
siger den nyvalgte 
formand for Gråsten 
Ringriderforening. ■

Det lille Teater, Gråsten 1972-2019 47 år med teater

”De evige højder”
Forfatter Kaj Nissen

Søndag den 24. februar kl. 15.00
Mandag den 25. februar kl. 19.30

Billetpriser: kr. 70,- inkl. kaff e
Billetbestilling: www.lilleteater.dk eller 74 65 37 67

afholder

FORÅRSFEST
Lørdag den 9. marts kl. 12.30

på Marina Fiskenæs
Underholdning ved Arne Smallbro 

Pris pr. person kr. 160,-
Tilmelding senest den 1. marts til:

Karin M. Sørensen på tlf.: 21 40 96 48
Lis Ehmsen på tlf.: 61 78 47 18 

På bestyrelsens vegne
Karin Margrethe Sørensen

MODESHOW
Fredag den 15. marts kl. 10.00

i Ahlmannsparken
Fri entre og alle er velkomne.

Med venlig hilsen 
bestyrelsen

Rinkenæs AftenskoleRinkenæs Aftenskole
TV 2’s kriminalmagasin 

STATION 2
kommer ti l Rinkenæs, 
i hvert fald kommer værten 

Kristi an Bech 
fra STATION 2,
med et livsbekræft ende 
foredrag om livet som strømer 
og ti l TV-vært på STATION 2. 

Hør alle de sjove, skræmmende 
og hjerteskærende episoder fra 
hans ti d i politi et. Foredraget er 
fyldt med humor, men også alvor, 
når ubehagelige emner berøres.

ONSDAG den 20. februar kl. 19 på Benniksgaard.
Vi skal hygge os på Høloft et, hvor kaff e 
eller andet, kan købes i pausen.

Tilmeldelse på post@aft enskolerne.com eller 7465 1187

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 7. marts kl. 19.30 
på Benniksgaard

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal 

være formanden skriftligt i hænde.
 Senest 8 dage før mødet.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
 Gunnar Jepsen og Peter Bo Christiansen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 På valg er Jørgen Andersen.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Søndag den 17. februar 2019
Kl. 10.00 – 15.00

Kræftens Bekæmpelse Gråsten 
- afholder igen i år

Loppemarked
- denne gang med 107 stande i 

Ahlmannsparken.

Køb af borde/stande til 100,- kr. hos: 

Sönnichsen Ure og Smykker

Slotsgade 7, 6300 Gråsten

Kræftens Bekæmpelse
Lokaludvalget for Gråsten og Omegn

Deltagergebyr går ubeskåret til:

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

I anledning af at vi � ytter vores klinik 
til det nye sundhedshus den 1. marts 2019 

skifter vi navn til

FAMILIELÆGERNE 
I GRÅSTEN

Alle patienter vil få tilsendt nyt sundhedskort.

Med venlig hilsen
Tine Hermann, Rikke Ellegaard 

og Per Iversen
(Tidligere Lægerne Ulsnæs 4)

Andreas Thomsen Nøhr har 
fået ringridning ind med 
modermælken.

Gensyn med de 
evige højder
På Det Lille Teater i 
Ladegårdskov opfører 
gruppen Teater om 
dagen forestillingen 
”De evige højder” af Kaj 
Nissen. Det sker søndag 
den 24. februar kl. 15.00 
og mandag den 25. 
februar kl. 19.30.
”Teatret har valg at lave en 
eft ermiddagsforestilling 
og en aft enforestilling til 
deres genopsætning af 
skuespillet ”De evige høj-
der”, fortæller formanden 
Ole Gaul Nilum.

Stykket er skrevet af den 
kendte manuskriptforfat-
ter Kaj Nissen, Sønderhav, 
som gennem årene har 
skrevet mange stykker til 
både professionelt teater 
og amatørteater.

Kaj Nissen var således 
forfatter til de store egn-
spil ”Obersten” og ”Torpff . 

Billetter til De evige 
højder koster kr. 70 
inkl. kaff e og kan bestil-
les på 74 65 37 67 eller 
www.lilleteater.dk ■
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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

Tak fordi du handler lokalt 

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

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

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.� scher-advokat� rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Tømrer med speciale i 

restaurering og renovering 

af fredede huse, bygninger, 

kirker og bindingsværkshuse. 

CVR 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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Læserbrev
Ahlmannsparken har brug 
for flere mødelokaler
Vi er mange brugere af 
Ahlmannsparken, der 
kommer der jævnligt og 
fl ere gange ugentligt i for-
skellige sammenhæng.

Glæden over at kunne 
have sine fritidsaktiviteter 
i nærområdet er stor og 
har gennem lang tid op-
vejet, at Ahl manns parken 
er nedslidt af fl ittigt brug. 
Dertil kommer også, at 
Ahl manns parkens perso-

nale altid er imødekom-
mende og afh jælpende i 
forskellige situationer.
Byrådet har fundet penge 
til en delvis renovering og 
en ny multisal. Det er vi 
glade for og vi har ventet 
længe i spænding på at se 
tegningerne.

Foreninger og brugere 
af Ahl manns parken har 
netop været inviteret til 
fyraft ensmøde, hvor byg-

geplanen blev fremlagt. 
Det er et stort projekt til 
mage millioner og områ-
det har brug for det.

Der er dog fl ere ting, 
der har givet stof til 
eft ertanke; Multi salen 
har ingen adgang til 
køkkenfaciliteter.

De tre nye mødelokaler 
kan ikke variere i stør-
relsen, da der er mure 
imellem. Det bevirker, at 

mange møder skal afh ol-
des i multisalen.

Behov for mødelokale
Selve indgangsområdet 
med caféborde, er et 
kæmpeareal, som kom-
mer til at lægge dødt hen. 
Der skeles til Multi huset 
i Sønder borg – nuvel, 
de mennesker der søger 
Ahlmanns parken ”hæn-
ger” ikke så oft e ud inden 
deres aktivitet. Det kan 
mange tomme kvadrat-
meter ikke ændre på. Brug 
gerne nogle af de kvadrat-
meter til et mødelokale 
mere – der er stort behov 
for det.

Vi så ikke, der var 

hcp-faciliteter i forbin-
delse med den udendørs 
trappe foran multisalens 
sydvindue.

Ovenstående er blot nog-
le af de elementer, der bør 
kigges på, inden byggeriet 
kommer i licitation.

Det virker som om, at 
brugen af Ahlmanns-
parken og behovet for lo-
kaler ikke har været ana-
lyseret. Har brugerne (og 
her tænkes på foreninger) 
kunnet komme med idéer/
ønsker eller kunnet orien-
tere om problemstillinger, 
man kunne tage højde for 
i et kommende byggeri?

Der skal ikke herske tvivl 
om, at vi glæder os over 

den kommende ombyg-
ning. Vi appellerer dog 
til, at ombygningen sker 
med omtanke og behov in 
mente, fremfor at skabe 
et delvis uanvendeligt 
monument.

Kunne man forestille sig 
en høring om byggeriet, så 
alle gode idéer og behov, 
der kan tænkes ind, kom-
mer med?

På vegne af
Håndboldklubben Egene, 
formand Annet te Jørgensen
Gråsten Skakklub,
formand Hans Jørgen Clausen
Gråsten Skatklub,
formand Ejnar Marquar t
Gråsten Bridgeklub, formand 
Helle Blindbæk

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
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B R O A G E R

Se alti d mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus
”De 5 onsdage”

Den 20. februar kl.19.30 kommer Mikkel Snedker Hartmann 
fra Brew Parts i Vemmingbund og fortæller om hvordan øl 

produ-ceres helt fra bunden og hvordan øl bl.a. har indvirkning 
på det danske sprog og meget mere. Undervejs vil man blive 

præsen-teret for 6 forskellige øl med hver deres smag og 
historie herti l serveres der diverse lækkerier der passer ti l.

Aft enens musikalske underholdning leveres af Vise Versa 
der leverer en perlerække af irsk inspirerede sange m.m.

Der indbetales kr. 200,- pr. deltager ti l konto 
nr. 9797 -0001333992 i Broager Sparekasse 

senest den torsdag den 14. februar 2019. Husk 
at oplyse navn og antal pers. i.f.m. indbet.!

Husk - sidste frist for ti lmelding er onsdag den 13. februar.

Tilmelding på Broagerhus@Broager.dk eller tlf. 2673 8130

Har du/I ti d og lyst, ti l at arbejde med træ på Broagerhus, kan 
man kontakte Gert Bargum Petersen på mob. tlf. 2023 2340.

Husk KIK IND er åben hver onsdag fra kl. 9.30 ti l 12.30.

Onsdag den 13. februar er der Familiedag med hyggelig 
samvær, kortspil, brætspil, puslespil og meget mere!!

Broagerhus
Indbyder til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 27. februar kl. 19.30 

på Broagerhus

Dagsorden ifølge vedtægter!

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest 2 dage inden 
generalforsamlingen. Kan sendes til e-mail 

Broagerhus@Broager.dk

Efter generalforsamlingen er Broagerhus 
vært ved kaffe og kage.

Vel mødt
Bestyrelsen

Medalje fra 
Dronningen
Hoff et meddeler, at 
Dronningen har tildelt 
pædagogmedhjælper 

i Guderup Børnehave, 
Conni Lorenzen, Broager, 
fortjentsmedaljen i sølv. ■

Indbrud
Der har været indbrud 
i en villa på Havnevej i 
Egernsund, hvor en tyv er 
kommet ind i huset via en 
terrassedør. ■

Røde 
Kors
Røde Kors Broager får 
et kommunalt tilskud på 
7.000 kr. til nørklegruppen 
samt kaff e i Broagerhus. ■

Cykler
Seks elever på Adventure 
Efterskole i Skelde fik forle-
den stjålet deres cykler. ■

Brovej ændres 
fra fire til to spor
Sønderborg Kommune 
har i budgettet 2017-2020 
afsat i alt 600.000 kroner 
til trafiksikring af Brovej, 
Egernsund og selve 
Egernsundbroen.

I løbet af 2019/2020 vil 
Brovej blive ændret fra 
fi re til to spor, og der 
vil blive indarbejdet et 
vigespor. Ud over dette 
arbejder kommunen på et 
forslag, så det bliver mere 
sikkert at krydse over 

Egernsundbroen for bløde 
trafi kanter.
Bilernes hastighed på 
den dobbeltsporede del 
af Brovej i Egernsund er 
generelt for høj. Det har 
jævnligt skabt farlige 
situationer, og borgere 
har gennem årene gjort 
Sønderborg Kommune 
opmærksom på, at der 
sker ulykker og opstår 
farlige situationer ved 
udkørsler og krydsning af 
Brovej.

På et borgermøde i no-
vember 2018 gav borgerne 
input til kommunens for-
slag til trafi ksikring. Der 
var fokus på at sikre, at 
hastigheden på vejstræk-
ningen og broen bliver 
sænket, og at de bløde 
trafi kanter (fodgængere 
og cyklister) ikke skal 
krydse vejbanerne så oft e, 
som det sker i dag. På 
baggrund af borgernes 
input tager Sønderborg 
Kommune nu første skridt 
til trafi ksikring af Brovej 
og vil udarbejde et projekt 
for krydsning af broen.

"Det er vigtigt, at vi får 
gjort strækningen og 

selve Egernsundbroen 
mere trafi ksikker. Der 
er mange forhold at tage 
hensyn til, og derfor har 
det været så værdifuldt at 
få borgernes input med i 
vores løsningsforslag, så vi 
kan nå frem til den bedst 
mulige løsning", siger Aase 
Nyegaard (Fælleslisten), 
formand for Sønderborg 
Kommunes Teknik- og 
Miljøudvalg.

Foreløbig er det besluttet 
at ændre Brovej fra fi re til 
to spor. Denne ændring 
iværksættes i forbindelse 
med slidlagsarbejder i 
2019/2020.

Der arbejdes videre 
på et projektforslag for 
strækningen fra 
Sildekulevej til Brillevej/
Sundgade med fokus på 
forbedring af adgangen 
til Egernsundbroen på 
den sydlige side og etab-
lering af signalanlæg ved 
Brillevej/Sundgade.

"Jeg er glad for, at vi 
nu kan tage det første 
skridt og komme i gang 
med projektet, så vi kan 
få hjulpet trafi kanter og 
borgere i Egernsund. 
Samtidig ser jeg frem til 
at se projektforslaget til de 
yderligere tiltag til trafi k-
sikring", siger Stefan Lydal 
(DF), næstformand for 
Sønderborg Kommunes 
Teknik- og Miljøudvalg. ■

Hyggelig afstemningsfest 
i Broager
Af Gunnar Hat tesen

Broager fejrede søndag 
den 10. februar 99 års 
dagen for afstemningen 
i 1920.

Godt 80 mennesker var 
mødt op i Broagersalen, 
hvor der var pyntet med 
dannebrogsfl ag ved 
bordene.

"Jeg tror aldrig afstem-
ningen vil gå i glemmebo-
gen, men afstemningsfe-
sterne vil ende på et tids-
punkt", mente formand 
for Broager Nationale 
Udvalg, Marianne 
Tychsen.

Festtaler var fh v. borg-
mester i Broager, Jørn 
Lehmann Petersen (S), der 

er medlem af regionsrådet 
for Syddanmark.

Han fortalte om far-
moderen fra Skelde, 
der mistede en bror i 1. 
Verdenskrig og fi k en an-
den bror hjem med store 
ar på sjælen.

"Derfor blev der aldrig 
talt om 1. Verdenskrig, 
og vi bragte aldrig min-
dretalsproblematikken 

eller det tyske op, når hun 
var i nærheden", sagde 
Jørn Lehmann Petersen, 
som aktuelt kom ind på 
nødvendigheden af et 
forpligtende europæisk 
samarbejde i EU.

Sædvanen tro under-
holdt Alssund-koret 
og akkompagnerede 
fællessang.

Afstemningsfesten 
i 2020 holdes søndag 
den 9. februar. ■

99-året for Sønderjyllands 
Genforening med Danmark 
blev markeret med en 
afstemningsfest i Broager.
 Foto Jimmy Christensen
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Gråsten - Rinkenæs
Højmark

Stor og rummelig familievilla!
Her er en utroligt rummelig bolig, på
en rolig beliggenhed i det fine villa-
kvarter Højmark.
En villa, der har meget mere at byde
på end man først antager, når man

står i det børnevenlige kvarter, på den
blinde villavej. Højmark ligger på en
højderyg, så man flere steder fra boli-
gen, nyder godt af en meget betagen-
de udsigt over Flensborg fjord.

 
Villaen byder på et samlet areal på
hele 298 m2! Heraf er 226 m2 i stue-
plan og 72 m2 i underetagen, der er
velegnet (og godkendt) til bolig.

På nuværende er 35 m2 i underetagen
registreret som erhverv. Her er et stort
kontor - perfekt til den selvstændige el-
ler hjemmearbejdende.

NYHED
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Energi

VILLA

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.704
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.724/7.472
Sag: 703-01347 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Melskovvej

Fritliggende i ordets bedste forstand
Drømmer du om at bolig sådan virkelig
for dig selv og dog bo centralt mellem
Sønderborg, Aabenraa og Flensborg,
så har vi her villaen til dig. Når du
kører på den nyasfaltede Melskovvej,

kommer du til nr, 17, hvor vi kører op
til ejendommen via en længere idyllisk
markvej. I svinget toner ejendommen
frem med sin hvidpudsede facade og

røde tegltag. ler bedste vis, rammer
dig.
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VILLA

Kontantpris 1.395.000
Ejerudgifter pr. md. 2.140
Udbetaling 70.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.120/5.240
Sag: 703-01331 Tlf: 74441698
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VILLA

Kontantpris 750.000
Ejerudgifter pr. md. 1.534
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.307/2.830
Sag: 703-01310 Tlf: 74441698

Gråsten - Tørsbøl
Løgtoft

Flot villa i landlige omgivelser
Her en en skøn villa i landlig idyl i Tørsbøl.
Villaen er opført i 1927 og har med sin
hvidmalede facade og røde sten som kon-
trast et meget flot udtryk.

NY PRIS
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LEJLIGHED

Kontantpris 2.095.000
Ejerudgifter pr. md. 2.894
Udbetaling 105.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.156/7.842
Sag: 703-01302 Tlf: 74441698

Gråsten
Bellevue

Flot udsigtslejlighed
En velindrettet lejlighed med udsigten i
fokus. Lejligheden er en del af det ikoni-
ske Bellevue-byggeri, der er beliggende
langs den flotte Gråsten Havnefront helt
ud til Nybøl Nor.
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LEJLIGHED

Kontantpris 1.745.000
Ejerudgifter pr. md. 2.037
Udbetaling 90.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.623/6.529
Sag: 703-01355 Tlf: 74441698

Gråsten
Bryggen

Lejlighed i første parket ved Gråsten Hav-
nefront
Her er en helårs/fritidsbolig i stueplan på
Bryggen 17 ved Gråsten Havnefront, hvor
beliggenheden er helt i top.

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...
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

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

BovAvis

AFGANG FRA
Guderup Aktivitetscenter .....  8.30
OK-tanken, Augustenborg ...  8.40 
Alsion, Sønderborg .............. . 8.50
Nybøl Kirke .........................  9.05
Broager Kirke .......................  9.10
Elektrikeren Egernsund ........  9.15
Ahlmannsparken, Gråsten ....  9.20
Bageren Rinkenæs ................  9.25
Bankocenter, Kruså ..............  9.40
Bov Kirke .............................  9.50
Circle K, Padborg ...............  10.00

Onsdag den 20. marts

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683

Efter opsamling kører vi til Rødding Højskole, 
som er verdens første højskole, grundlagt i 1844.

PROGRAM

Kl. 11.00 Tidligere højskoleforstander 
Georg Bendix holder foredrag om 
“Mit liv i et historisk perspektiv”

Kl. 12.00 Middag
Kl. 13.00 Afgang til Ribe Kunstmuseum, hvor 

vi ser udstillingen “Michael Ancher 
og kvinderne fra Skagen”

Kl. 15.00 Ka� e på Hotel Dagmar
Kl. 15.45 Rundvisning i Ribe Domkirke

Vi er hjemme ved 18-tiden.

Pris kr. 595,- som inkl. bus, ka� e og 
rundstykke, foredrag, middagsmad, entre 
på Ribe Kunstmuseum, eftermiddagska� e 

og besøg i Ribe Domkirke.

595,-
Michael Ancher og 
kvinderne fra Skagen
Stor soloudstilling med 
den kendte skagensmaler.

Højskoledag på Rødding Højskole
og besøg på Ribe Kunstmuseum

Indvielse af cykler i Blans Børnehuset i Eckersberg 
Børneunivers havde for-
leden cykelindvielse af to 
Christiana Bikes til en værdi 
af 70.000 kroner.
Indvielsen foregik ved, at 
cyklerne var gemt væk under 
en presenning, og børnene 
fik lov at trække den væk. De 
to cykler fik navnene Trille og 
Torden.

Nydamskolen holdt læsemaraton
Nydamskolen i Vester 
Sottrup holder for 7. 
år i træk læsemaraton 

torsdag-fredag op til 
vinterferien.

Maratonen er for ele-
verne i 4. til 8. årgang, 
men i dagtimerne er der 
også noget for de yngste. 
Formålet er at give ele-
verne gode læseoplevelser, 
læselyst og læsehygge - og 
på den måde gøre læsning 
sjovt og let.

I år fi k eleverne besøg 
af børnebogsforfatterne 
Bjarke Schjødt Larsen, der 
bl.a har skrevet Ghost-
serien, og Jørn Jensen, 
som har skrevet mange 
bøger om fodbold, heste, 
gys og meget, meget mere.

Eleverne fra 1. årgang 
læste højt for deres bed-
steforældre, og 2. og 3. 

årgang fi k besøg af Karla 
fra Sønderborg Bibliotek, 
der læste højt for dem. 

Fredag morgen kunne 

forældrene hente deres 
belæste og trætte børn 
hjem til en velfortjent 
vinterferie. ■

I løbet af døgnet talte eleverne deres læste sider og lavede et 
samlet regnskab over læste sider.

Nye boliger i Nybøl
Som led i Sønderborg 
Byråds vision om udvik-
lingen af bæredygtige byer 
og lokalsamfund udlæg-
ges Borggård-området ved 
Nybøl Nor til et nyt bo-
ligområde. Det kræver en 
ny lokalplan, hvor borgere 
inddrages og er med til at 
sikre en lokal forankret 
udvikling.

Interessen for nye byg-
gegrunde er stor, og 
derfor har Sønderborg 

Kommune erhvervet 
et større område ved 
Borggård i Nybøl.
Planen er, at området 
skal udstykkes til byg-
gegrunde, så både borgere 
og tilfl yttere kan realisere 
boligdrømmen med nær-
hed til indkøb, sports-
plads, skole og motorvej.

Udstykningen af 
Borggård-området kræver 
en ny lokalplan, og her 
laves en udvidet borger-

inddragelsesproces, så 
områdets udvikling sker 
i samspil med borgere og 
andre aktører.

Det nye boligom-
råde, som har en central 
placering med udsigt 
over Nybøl Nor, vil 
forventeligt kunne have 
plads til op mod 25 nye 
parcelhusgrunde.

Dialogmødet afh oldes i 
starten af marts. ■
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Hørt i byen
Der er allerede solgt 
over 100 billetter til 
Kvindemessen 14. 
marts.

Kim Stokholm og 
Annette Brøndum er 
netop hjemvendt fra 2 
ugers ferie i Thailand.

Billetsalget til kon-
certen den 7. marts 
med Peter Viskinde i 
Gråsten Slotskirke er 
godt igang.

Asger Fink, Fiskbæk, 
har netop rundet et 
skarpt hjørne, men 
den 70-årige fortsætter 
ufortrødent sine mange 
aktiviteter.

Kræftens Bekæmpelse 
har fået adskillige 
effekter foræret, som 
sælges på loppemar-
kedet på søndag i 
Ahlmannsparken.

Vedtagelsen af at gøre 
Brovejen i Egernsund 
énsporet har udløst en 
større debat.

Helle Blindbæk er i 
øjeblikket i gang med 
en uddannelse som 
Event-Manager på IBC 
i Kolding.

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening 
har fået et kommunalt 
tilskud på 85.000 kr. til 
ældre på indkøb.

Gråsten Badminton-
klub er indstillet 
som årets forening i 
Sønder borg Kommune, 
mens Bent Rasmussen 
fra Gråsten Sejlklub 
er indstillet som årets 
ildsjæl. Vinderne kåret 
ved fritidsfesten 22. 
marts i Humlehøj-
hallen i Sønderborg.

KGGO har fået et 
kommunalt tilskud 
på 10.000 kr. til et 
el-scooterkursus. ■

Tak fordi du handler lokalt

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.

Ring og få en gratis salgsvurdering.

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

Estate Kjeld Faaborg 7465 0933
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

Boliger
STOR LEJLIGHED

Ledigt i centrum af Gråsten
Stor lejlighed på 1. sal med separat børneafdeling

Husleje kr. 6.500,- ingen husdyr

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63

LEJLIGHED I BROAGER
3-værelses lejlighed på 78 m2 beliggende i Broager tæt på 

centrum og busstation udlejes fra den 1. marts 2019.

Mdl. husleje kr. 3600,- + forbrug mdl. kr. 1000,-

Depositum 3 mdrs. husleje.

Udlejes til rolig lejer. Ingen husdyr.

HENVENDELSE TLF. 22 12 05 57
(BEDST EFTER KL. 16.30)Årsmøde

Onsdag den 6. marts kl. 14.30 – ca. 16.30
i Ahlmannsparken

Dagsorden efter Ældre Sagens vedtægter, 
valg til bestyrelsesmedlemmer.

Stort gratis kaffebord.

Kun for medlemmer, husk medlemskort.

Der udleveres bestilte billetter til Varde Sommerspil.

TILMELDING ER NØDVENDIG 
SENEST DEN 4. MARTS KL. 12.00

Anne Køcks tlf. eller SMS 23 34 09 05

Søndagscafé 
Søndag den 3. marts kl. 12.00 – 14.00

i Ahlmannsparken, Gråsten
Dagens middag: Wienerschnitzel med brasede karto� er.

1 glas vin, øl eller vand og en kop kaffe.

Pris: kr. 100,- for medlemmer
Kr. 120,- for ikke medlemmer

For 60+ som gerne vil hygge sig og 
spise sammen med andre.

TILMELDING SENEST 
ONSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 18.00

til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 gerne sms

Gråsten

SKØN ANDELSBOLIG PÅ 
SMEDELØKKE I BROAGER SÆLGES
106 kvm fordelt på stue, køkken, bad, entre og 3 værelser. 
Derudover er der værksted, disponibel uderum og carport.

Fra stue og udestue er der udsigt over Flensborg fjord.
Den er beliggende i en sund og veldrevet 

forening med sund økonomi.
Kan evt. indgå i et mageskifte med hus beliggende i Broager.

KONTAKT MORTEN PÅ TLF. 2728 3789
ELLER SMEDELOEKKE7@GMAIL.COM

VED INTERESSE ELLER YDERLIGERE INFO

53 spillede 
skat
Gråsten Skatklub samlede 
53 skatspillere til klubaf-
ten i Ahlmannsparken.

1. runde
1. Gerd Sørensen,
Gråsten 128 point
2. Lorenz Jefsen,
Aabenraa 117 point
3. Rainer Hugger,
Flensborg 109 point
4. Luke Petersen,
Gråsten 102 point
5. Johan Eskildsen,
Felsted 101 point
6. Peter Speck
Kruså 100 point

2. runde
1. Sven Eirdorf,
Gråsten 150 point
2. Jens Lorenzen,
Broager 149 point
3. Klaus G. Petersen,
Broager 131 point
4. Peter Speck,
Kruså 119 point
5. Finn Lorenzen,
Gråsten 117 point
6. Hans Jørgen Clausen,
Egernsund 1161 point

Fra politibetjent til tv-vært
TV-værten Kristian Bech, 
der står i spidsen for 
TV2’s kriminalmagasin, 
Station 2, kommer 
onsdag den 20. februar 
kl. 19.00 til Rinkenæs for 
at holde et foredrag på 
Benniksgaard Hotel.

Han vil fortælle om sit liv 
fra politibetjent til livet 
som vært på Station 2. 
Man kan blandt andet 
høre sjove, skræmmende 
og hjerteskærende epi-
soder fra hans tid som 
politibetjent.

Foredraget er arrangeret 
af Rinkenæs Aft enskole 
og man kan tilmelde sig 
på tlf. 7465 1187 eller 
post@aft enskolerne.dk. 
Det koster 125 kroner. ■

Importør: JESSEN DANMARK
Trapgade 6, Trappen • 6300 Gråsten • kimjessen@live.dk • tlf. 20 30 49 75

Hunde- og kattefoder
Vi har foder til alle hunde og hvalpe – også små poser

Laks og ris
Normalpris 649,-

20 kg

Kun 359,-

Regular Ekstra
Butikspris kr. 589,-

20 kg

Kun 299,-

Åbningstilbud i hele februar
Køb direkte ved importøren og spar penge

GRATIS LEVERING I FEBRUAR 
i post nr. 6300 - 6340

*Tilbuddet: 1 pose pr. 
hustand af 20 kg.

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. 2799Fjerbolde

162 ungdomsspillere var i 
weekenden til badminton-

stævne i Ahlmannsparken 
og Gråsten Badmintonhal.

Sidste år deltog 200 bad-
mintonspillere i stævnet, 
men formand for Gråsten 

Badmintonklub, Carsten 
Clausen Kock, er godt 
tilfreds med antallet. ■

1 5



1 6



Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 11 - 21.30
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.30
TIRSDAG den  12. Svensk pølseret med rødbeder

ONSDAG den  13. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

TORSDAG den  14. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  15. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

LØRDAG den  16. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  17. Burger med pommes frites

MANDAG den  18. Medister med rødkål

Kun 69,-

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

Torsdag den 14. februar
fra kl. 17.30-21.30

Menu

Aperitif

1 glas prosecco

Forret

Avocado med rejer
hvidløgsbrød med laks

Hovedret

Oksemørbrad med kæmpe rejer 
i champignonsauce med tilbehør

Dessert

Hjemmelavet Tiramisu

Inkl. 1 flaske vin

Valentinsaften

Tøndervej 58 · 6330 Padborg
Tlf. 74 67 67 34 · Mobil 81 74 19 34 · post@toscana-ristorante.dk

Pr. par

699,-
Husk bordbestilling

Italiensk
live

musik

Industrivej 11C, Padborg · Telefon 73 67 07 75
Motor-optimering.dk

Rullefelt-test
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Mobiltelefon salg og reparation

Chiptuning

kr. 3000,-

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 4, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

M  e  n  u
RESTAURANT

P I Z Z A R I A  &  G R I L L
Flensborgvej 1A

6340 Kruså

Ring på tlf. 8893 5090 eller mobil 5310 2030

Køb af 3 pizzaer til afhentning og få 1½ ltr. cola gratis

menu pizza krusaa
Gratis levering
ved køb for over kr. 100,-

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Kyllingeretter

Oksekød*
*8,- €

Mandag- fredag

7,- €

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

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

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Mellem ZOB 
og gågaden

Dansk 
menukort

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

Sangstafet skaber fællesskab

Af Dit te Vennits Nielsen

Hvis man ikke var glad, 
inden man trådte ind 
af døren på Holbøl 
Landbohjem, blev man 
det i hvert fald af at høre 
Annemette Hess vidun-
derlige sangstemme. 
Annemette Hess havde 

forleden valgt en perle af 
dejlige sange til sangstafet. 
Hun blev akkompagneret 
på klaver og guitar af sin 
mand Peter Riis.

Det er Bov og Kollund 
kirker, der er arrangør. 
Traditionen har varet i 
11 år.

Den første sangstafet 

blev fostret af den da-
værende formand for 
menighedsrådet, Marius 
Nørgaard, fhv. uddeler i 
Holbøl, Peter Hell, og di-
rektør Mogens Therkelsen 
som udvalgte sangene. 

I de efterfølgende år har 
det været forskellige lokale 
borgere, der har fået tildelt 

stafetten og givet den 
videre.

De 50 deltagere nød for-
stander på Frøslevlejrens 
Efterskole, Annemette 
Hess, valg af sange, som 
var i et sanghæfte. Hver 
sang fik en lille historie 
med på vejen. ■

Annemette Hess havde valgt 
et bredt udvalg af smukke 
sange. Hun blev akkompag-
neret af sin mand Peter Riis.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 07 12. februar 2019 11. årgang



Aktiv modstandsmand 
er død, 94 år
Ernst Christiansen, 
Kollundbjerg, er død, 
94 år.

Han var en af de 
sidste personer, der 
havde været med i 
modstandsbevægelsen.

Ernst Christiansen 
var født på gården i 
Kollundbjerg. Han var 
ganske ung, da Danmark 
blev besat i 1940, men 
han kom med i en ter-
rænsportsgruppe i Holbøl, 
hvor det med modstanden 
mod tyskerne ligesom lå 
underneden. Gruppen fik 
efterhånden nogle våben, 
som de sad og rensede på 
et halmloft.

I 1943 til 1944 tjente han 
på en gård på Sjælland, 
men derefter kom han 
hjem til forældrene 
på Kollundbjerg. Her 
oplevede familien 11. 
januar 1945 pludselig 

maskinkanonild. Man 
fandt senere ud af, at det 
var en tysk jager, der for-
fulgte en engelsk Halifax. 
Englænderne ville smide 
miner i Flensborg Fjord, 
men på grund af tyskerne 
faldt minerne i stedet 
omkring gården. Den ene 
landede for enden af stal-
den. Trykbølgen ødelagde 
hele gården. Heldigvis 
kom ingen til. Hverken 
dyr eller mennesker.

Men gården lå i ruiner, 
og familien flyttede sam-
men med køerne ned til 
en anden familie på en 
gård i Kollund Østerskov, 
som havde en tom stald.

Her kom han til at 
snakke med man-
den på gården, Hans 
Andersen, der var aktiv i 

Modstandsbevægelsen. På 
den måde kom han med i 
en gruppe i Kollund.

Sprænge bane
Den 9. februar 1945 cyk-
lede gruppen ud til jern-
banen ved Bajstrup, hvor 
de skulle sprænge banen i 
stykker. For englænderne 
ville forhindre tyskerne i 
at sende troppeforstærk-
ninger til fronten i Europa 
fra Danmark og Norge.

Nogle få dage senere 
blev han taget af tyskerne. 
De omringede gården i 
Kollund Østerskov. Der 
var nemlig en, der havde 
stukket ham.

Han blev af tyskerne sat 
i arresten i Aabenraa, og 
han blev afhørt, mens han 
fik slag af en knippel.

Ernst Christiansen blev 
1. maj 1945 overført til 
Frøslevlejren, og der var 
her, han oplevede befriel-
sen den 4. maj om aftenen. 
Dagen efter blev der rejst 
en flagstang af en lokal 
tømrer, og Dannebrog 
kom op. Selv gik han hjem 
til Kollundbjerg den 5. maj 
om eftermiddagen.

Siden blev hans ødelagte 
barndomshjem bygget op 
igen. 

Han blev gift med Edith 
fra Kværs i 1953, og året 
efter overtog de gården. 
Han mistede sin kone for 
14 år siden. Parret fik fire 
børn, hvoraf kun de tre 
lever endnu. ■

Taksigelser Mindeord

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 17. februar kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 17. februar kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 17. februar kl. 10.00 
ved Kristian Ditlev Jensen 

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430
LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
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.

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

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

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

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg Tel. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Folkekirken Bov sogn

Taizé-andagt
Onsdag den 20. februar kl. 19.30 i Bov Kirke
En gudstjeneste båret af lys, smukke og meditative 

sange, stilhed, ro og tid til fordybelse.

Sogneindsamling
– Folkekirkens Nødhjælp

Tilmeld dig på www.nødhjælp.dk og bliv indsamler 
søndag den 10. marts.

Vi samler ind fra Kollund kirke kl. 10.30 
og Kirkeladen i Bov kl. 12.00

Alle er velkomne

En stor tak

for al venlig deltagelse ved

F. Ernst Christiansens

begravelse

Tak for blomster og kranse

Familien

Kollundsbjerg
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HUSK VALENTINSDAG
Torsdag den 14. februar

Torvegade 16 • 6330 Padborg • Tlf. 7467 3333

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 • Lørdag kl. 9.30 - 12.30

Bestil gerne i god tid

PADBORG
SuperBrugsen Padborg 

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

Pr. liter

695

ÄNGLAMARK MÆLK
Mini, let eller skummet. Frit valg

VALENTINE HUSK DEN 14. FEBRUAR

995,- SPAR 1.000,-
HVIDGULD VEDHÆNG 

MED 1 DIAMANT*

995,- SPAR 1.000,-
GULD VEDHÆNG 
MED 1 DIAMANT*

1.495,- SPAR 1.000,-
ØRESTIKKER I HVIDGULD

 MED 2 DIAMANTER

1.495,- SPAR 1.000,-
ØRESTIKKER I GULD
 MED 2 DIAMANTER

aagaard

byaagaard * Halskæder i sølv og forgyldt sølv medfølger til prisen

Kampagne

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
Landsdækkende bytteservice

Udklædte fastelavnsbørn 

Børnene på Deutsche Schule Pattburg fejrede forleden fastelavn, hvor børnene naturligvis var 
udklædte. Foto Dit te Vennits Nielsen

Valentinsdag i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Den 14. februar er 
Valentinsdag. Og det 
markerer butikkerne i 
Padborg Torvecenter.
Hos Klokkeblomsten er 
det typisk mændene, der 
køber blomster til deres 
koner eller kæreste. Det er 
røde og lyserøde blomster, 
der går flest af, og gerne 
roser. 

"Vi når slet ikke op i høj-
derne som på mors dag, 
men vi har rigtigt mange 
udbringninger af buketter 
og chokolade", fortæl-
ler indehaveren Pernille 
Hansen. 

Hos Jensen-ure-guld-
sølv er der nogle kvinder, 
der allerede har købt en 
lille kærlig gave til deres 
mand eller kæreste.

"Mændene kommer 

først i dagene op til 
Valentinsdag, fortæller 
Bitten Haase, der er inde-
haver af guldsmedebutik-
ken i Padborg. Hun sælger 
specielt mange småhjerter.

På den italienske restau-
rant Toscana ved Fårhus 
byder man på en roman-
tisk italiensk middag med 
livemusik. ■
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Krondiamantbryllup i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Ruth og Hans Hansen 
i Padborg har ons-
dag den 13. februar 
krondiamantbryllup.
De har kendt hinanden 
siden 15-års alderen, 
hvor de mødtes til et bal i 
Flensborg. De fik et godt 
øje til hinanden og blev 
som henholdsvis 18 og 
19 år.

"Dengang var man 
jo først myndig, når 
man fyldte 21 år, så vi 
måtte have et såkaldt 
kongebrev", husker Hans 
Hansen. 

Der gik da også kun et 
par måneder, så blev deres 
datter Birthe født, og 
krondiamantbrudeparret 

har siden fulgtes ad i tykt 
og tyndt.

Efter giftemålet bosatte 
de sig i Vejbæk, hvor de 
boede i 4 år. Her kom 
deres søn Bent til verden. 
Hans Hansen var ansat 
i kommunen, og de fik 

derfor tilbudt en bolig i 
Padborg. Hans blev i job-
bet lige til sin pension.

Foruden at passe hus og 
hjem var Ruth i mange 
år en kendt og afholdt 
kollega i hjemmeplejen. 
I 1965 kom der en lille 
efternøler, Preben, til ver-
den, og han bor som den 
eneste af børnene stadig i 
Padborg sammen med sin 
kone Joan.

Julemand
Hans Hansen var i mange 
år børnenes bedste ven 
som julemanden. Han 
måtte stoppe på grund af  

helbredet, og det var han 
meget ked af. Han er sta-
dig med i Frøslev Sangkor. 

Ruth har i de seneste 
3½ år boet på Rønshave 
Plejehjem, men hver ene-
ste fredag ved 15-tiden 
henter Hans hende hjem 
til deres fælles bolig på 
Jernbanegade, hvor de 
elsker at hygge sig med 
gode venner og familie.

Ægteparret har 6 bør-
nebørn og 12 oldebørn. 
De skal alle sammen med 
til festen, som holdes på 
Holbøl Landbohjem. ■

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

Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 VojensBOOK DIN TID ONLINE: www.optik-hallmann.com   Aabenraa, Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70

   Padborg, Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70
   Sønderborg, Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00
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 1.000,– 
VINTERBONUS

kr.

GAVEKORT

Gælder til og med d. 28.02.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på 1.990,– kr. 
for brillestel og brilleglas. Klip ud og a� ever i din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. 
Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger. 

Flerstyrke-
brille

 før 5.500,–*

   3.500,–kr.
fra

Afstands-/
Læsebrille

 før 3.300,–*

   2.400,–kr.
fra

PÅ TILBUD
DESIGNERBRILLER

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ............................ 100 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 125 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

Lad os hente de møbler, du ikke 
længere har brug for
– til glæde for andre

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af 
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt. 
få afhentet. 

1/2 pris på al beklædning, fodtøj, 
tasker og billeder
den første lørdag i hver måned.

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.

Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg. 
Tlf. 3091 3028.

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

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

Hip Hip Hurra.
Vores far, mand, bror og søn

Henrik Pørksen Schmidt
har fødselsdag den 14. februar.

Vi glæder os til at fejre dig.
Knus og møs fra 

Johan, Basse, Christina, 
Bettina, � omas og Helga.

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller mpdamgaard@gmail.com

Kollundhus Dit forsamlingshus

Ruth og Hans Hansen fejrer 
krondiamantbryllup. 
De fik i 1953 kongebrev, 
så de kunne blive gift.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Euro Master
Lauge Transport A/S
Garant
Palle/Sport 1
Toldboden
Fodterapeut Lone Bakowsky
Hermann & Sögaard
Frisør Cut’n Tot
Loppehuset
La Perla
Hærvejens Købmand
Flügger Farver
Guldsmed Rie Meyer
Frisøren Nørregade
Kontor Syd
CS Auto Aps

Avifauna
GF Forsikring
Sundax
Kollund Auto
Grill House
Shell
Arla
Rema 1000
Grænsehallerne
Fuglsang
SuperBrugsen
Nielsens Bageri
Sydbank
Aniara
Kruså Blomster
Bov Kro

Fodterapeut Pia Rosson
Salon Skrænten
Frøslev Træ
Jensen Ure-Guld-Sølv
Apoteket
Bentes Shop
Optik Hallmann
Klokkeblomsten
Matas
Aut. El-installatør HH Jensen
H.P. Therkelsen A/S
Akupunktur og Velvære v/ Majbritt Skovbjerg
Modesalon Søs
Farveheksen

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg · Tlf. 73 76 84 67

Private sponsorer og alle brugere af huset

Valdemarshus siger TAK
Et stort tak til alle vore sponsorer til vort

åbent hus arrangement den 1. december 2018

Kloakrotten.net

74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

Kloakrotten.net

74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

Åbent hus
i Hønsnap

I anledning af min 40 års fødselsdag 
vil min familie og jeg gerne invitere familie,

venner og forretningsforbindelser
til at fejre det.

Jeg har sørget for lidt mad og drikke.

Der er åbent hus torsdag den 14. februar 
fra kl. 12.30 på Bygaden 2, Hønsnap.

Med venlig hilsen
Henrik Pørksen Schmidt

Iværksætter fylder 40 år
Af Gunnar Hat tesen

Entreprenør Henrik 
Pørksen Schmidt, 
Hønsnap, fylder torsdag 
den 14. februar 40 år.

Da han kom til verden 
i 1979, lå der store sne-
driver ved slægtsgården 
i Hønsnap, men faderen, 
Frederik Schmidt, banede 
sig vej gennem sneen hen 

til flagstangen for at hejse 
flaget. Det var en festdag 
på gården, der har været i 
slægtens eje i fire genera-
tioner siden 1909. 

Henrik Schmidt er en 
dygtig og virkelysten er-
hvervsmand, som driver 
en sund virksomhed.

Han er uddannet på både 
Gråsten Landbrugsskole 
og Kalø Landbrugsskole, 
og begyndte i 2006 som 
selvstændig entreprenør 
og kloakmester. Tre år 
senere købte han slægts-
gården i Hønsnap.

Han laver kloakopgaver 
og belægning for private 
og om vinteren klarer han 
snerydning og saltning.

I fritiden slapper den 
arbejdsomme entreprenør 
af ved at gå på jagt.

Han er gift med 
Christine, og sammen 
har de sønnen Johan, der 
er seks år. I juni er en ny 
arving på vej. ■

Henrik Pørksen Schmidt fejrer sin 40 års fødselsdag med 
åbent hus på gården. 
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Hørt ved Lyren
Klokkeblomsten i 
Padborg har i nogen tid 
måttet undvære Sonja 
Lander, da hun har haft 
brækket armen.

Bov og Kollund kirker 
står for sogneindsam-
ling til Folkekirkens 
Nødhjælp, hvor man 
samler penge ind til 
folk, der er i nød grun-
det klimaforandringer. 
Frivillige indsamlere er 
velkomne.

Børnehuset Evigglad, 
der åbnede som-
meren 2018, har fået 
tildelt CSR mærket fra 
Aabenraa Kommune. 

Nogle bamser har 
været forsvundet fra 
gravsteder på kirke-
gården i Bov. Mysteriet 
er nu løst. Det var et 
egern, som har taget 
bamserne med op i sin 
egernhule. 

GaZVæRK gav torsdag 
aften intim koncert 
i Flensborg med stor 
succes.

Padborg Park deltager 
med en bilpark på 
messecentret i Herning 
i forbindelse med 
Motorshow 2019.

Karin Frost 
Christensen fra 
Kruså kan fejre 25 års 
jubilæum ved Dansk 
Alderdomshjem i 
Flensborg.

Loise Søndergaard 
Sørensen er blevet valgt 
som ny formand for 
Padborg Rideklub. Hun 
afløser Arno Gormsen, 
der har været formand 
i en årrække. ■

General-
forsamling

Torsdag den 28. februar kl. 19.00 
på brandstationen i Frøslev

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag sendes til formanden. 

En kop kaffe og et let traktement.

Vel mødt!
Bestyrelsen i F.R.E.M

Den 18. & 19. februar – Kl. 18.30-21.30

Gratis deltagelse – Værdi 160 kr. 

2 retter mad, kaffe & sanghæfte

HUSK BORDBESTILLING! Først til mølle!

NB! Da det er gratis at deltage og vi ønsker at give så 
mange som muligt chance for at deltage opkræver vi 

kr. 200,- pr. plads der ikke benyttes. Dette opkræves 
samme aften ved den bordansvarlige. 

Afbud indtil 15. februar kl. 20.00 accepteres.

Fredagsbuffet 
en aften i børnehøjde

Fredag den 1. marts kl. 18.00 

Temabuffet · “Lidt for alle” buffet  
Børnebuffet & Salatbuffet

Kl. 19.00 finder vi sækkestolene  
frem til Disneysjov og fredagsslik.

75 kr. for børn 3-10 år · Børn 0-2 år gratis

Stegt flæsk
Hver onsdag i februar fra kl. 18.00 
Stegt flæsk m. kartofler, kålrabi og persillesovs.

Holbøl Landbohjem · Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83

Følg os på 
facebook!

Jubilæums al-sang

GRATIS
deltagelse

Pr. kuvert kr.

95,-

Pr. kuvert kr.

125,-

Dilettanterne
præsenterer i 

Fårhus Forsamlingshus

AFHOLDS-
HOTELLET

GENERALPRØVE
10. marts kl. 15.00. Entré kr. 30,-

OBS. Betaling ved entré  Børn under halv pris

PREMIERE
16. marts kl. 19.00. Entré kr. 50,-

Betaling ved forudbestilling.
Bestilling af snitter a kr. 25,- bestilles samtidig.

Betaling kan ske på mobilepay 71 11 53 71

Alle er velkomne
Tilmelding er nødvendig til premieren, og 
kan ske på mail jan.jessen@live.dk eller 
telefon 71 11 53 71 senest den 8. marts

Se mere på www.faarhus.com

Generalforsamling
i Kruså vandværk

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00
Grænsehallerne - Harkærvej 13 - 6340 Kruså

Tlf.: 81 40 67 47 • Mail: krusaavand@gmail.com

Indbrud på 
værksted
Bilværkstedet i Hokkerup 
var forleden udsat for 
indbrud. 

Der blev stjålet en sort og 
gul højtryksrenser. ■

Sønderhav og Omegns Mødehus’ Legat
Ansøgninger om tilskud af Legatets midler skal senest 

den 28. februar 2019 sendes til formanden

Ib Krogh-Nielsen
Fjordvejen 76A

Sønderhav
Kruså

Ifl g. fundatsen er legatets formål at yde 
støtte til folkekirkelige, danske eller 

kulturelle formål, fortrinsvis i Holbøl sogn.

Fællesspisning

Nørkleklubben på Valdemarshus holdt forleden fællesspisning med 48 deltagere. Efter mid-
dagen var der lotteri, og de fremmødte fik en rigtig hyggelig aften med fællessang og god snak.

Fremgang i Bov IF Fodbold
Af Dit te Vennits Nielsen

Der er kommet 22 
nye medlemmer i Bov 
IF Fodboldafdeling. 
Klubben er nu oppe på 
439 medlemmer.
Det kunne formanden 
Frank Thietje oplyse 
på fodboldafdelingens 
generalforsamling. 

Frank Thietje kunne se 
tilbage på et godt år, hvor 
kunstgræsbanen efter 
5 års hårdt arbejde blev 
indviet den 8. september i 

forbindelse med Bov IF's 
Sportsdag.

Økonomien er i sund 
gænge. Det skyldes ind-
tjening fra både Grænse-
cuppen og hjælp til flere 
arrangementer.

Bestyrelsen består ud-
over formanden Frank 
Thietje af de genvalgte 
bestyrelsesmedlemmer 
Birgitte Liljegren, Erik 
Elmholt, Jacob Hytting, 
Poul Pedersen og Lars 
Johnsen. Ud trådte Preben 
Maass, da han er flyttet fra 
kommunen.

Suppleanter blev Erling 
Bressen og Carsten Mørk. 
Som revisorer blev Martin 
Christensen og Jan 
Pedersen valgt. Suppleant 
er Michael Mørk.

I bestyrelsen for kunst-
græsbanen blev følgende 
valgt: Frank Thietje, Søren 
Johansen, Dan Andresen 
og Michael Justesen. 

Suppleanter blev Henrik 
Lind og Jakob Hytting, 
mens Folke Kryger blev 
revisor og suppleant blev 
Karsten Skøtt. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

Tak fordi du handler lokalt 

…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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Tak fordi du 
handler lokalt

 Nyhed

 PH 3/2 
 Metalliseret Messing
 Design: Poul Henningsen

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

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

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

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

KRUSÅ HUSMODERFORENING
HUSK

Generalforsamlingen
Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00

i Grænsehallernes Multisal
På bestyrelsens vegne

Giesela Paulsen

Varnæs Vandværk
afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 13. marts kl. 19.00
på Den gyldne løve Varnæsvig vej 50

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vandværket er efter generalforsamlingen 

vært ved et mindre traktement.
Tilmelding på tlf. 2674 0538

Bestyrelsen

70 til afstemningsfest på 
Frøslev Kro
70 mennekser havde 
søndag aften trodset 
regnvejr og februarfor-
kølelser og var mødt op 
for at deltage i den tra-
ditionsrige afstemnings-
fest på  Frøslev Kro.
Aftenens taler var forfat-
ter Linda Lassen, der 
talte om "Men sko må jeg 
ha’ - om vandrelærerin-
den Henriette Gubi", der 
var en af de græsrødder, 
der ydede en indsats for 
den danske sag under 
Fremmedherret.

Folk kom syd og nord 
for grænsen, og Henriette 
Gubi var repræsenteret 

med flere familiemedlem-
mer. Bl.a. blev fælles-
sangen akkompagneret  

af Marius Nørgaard, hvis 
morfar var broder til 
Henriette Gubi.

Puplikum var lydhørt, 
Stemningen var god og 
debat og spørgelysten stor. 

Og naturligvis var 
der nogle, der ville 
høre om Linda Lassens 
nyudkomne roman 
“Tysklandsarbejderen 
– Frederiks valg”, der jo 
berører de mange dansk-
tyske dilemmaer, der ikke 
ophørte, selvom det meste 
af Sønderjylland stemte 
dansk i 1920. ■

Tilhørerne var lydhøre, da 
forfatteren Linda Lassen 
holdt festtalen ved afstem-
ningsfesten på Frøslev Kro.

7



Politisk comeback til Leif Andersen
Tidligere speditør og 
byrådsmedlem Leif 
Andersen, Smedeby, er 
tilbage på den politiske 
scene.

På generalforsamlingen i 
Bov Venstre blev han valgt 
som ny formand. Han af-
løser Michael Gabrielsen, 
der ikke ønskede genvalg 
af arbejdsmæssige årsager.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Torben Nissen, 
Fårhus, og Allan Jacobsen, 
Vilsbæk. Ud trådte Birgit 
Mogensen, Kollund, 
som gennem mange 

år har ydet en indsats i 
vælgerforeningen.

Bestyrelsen består des-
uden af Lone Bakowsky, 
Jens Wistoft, Jens 
Boddum, Lars Kristensen 
og Ditte Vennits Nielsen. 

Venstres syd- og sønder-
jyske kandidat til Europa-
Parlamentet, Asger 
Christensen, fortalte om 
sine mærkesager til valget 

til Europa-Parlamentet 
søndag den 26. maj.

Folketingskandidat 
Mogens Dall fandt det er 
forkert, at 108 ud af 179 
folketingsmedlemmer 
er akademikere. Han 
mente, Folketinget har 
brug for flere medlem-
mer, som har praktisk 
erhvervserfaring. ■

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

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

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

Aperander Str. 37  •  24939 Flensburg  •  tlf. 0049 151 246 342 56

w w w.b a l l o ons-more .de

10% rabat på hele sortimentet

ÅBNINGSTIDER:      Mandag, onsdag og fredag kl. 13.00-18.00 
        Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 10.00-13.00

Partytilbehør, dekoration og events

LUMAS SHOP 
BALLOONS
& MORE

Ballonarrangementer til enhver anledning!

Vi sælger:
heliumflasker, alle slags folieballoner - f.eks.

tal og diverse figurer ballonguirlander og meget andet

Vi kommer også ud og pynter op til din fest 
Kig forbi i vores butik

Kvalitet og eksklusivitet til rimelige priser

Valentinstilbud

Vi modtager dankort 

Siden 2001

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141

Kroatisk restaurant med speciale i balkan- 
og middelhavsretter samt pasta- vegetar- 

og årstidsbestemte retter.

Cevapcici
Restaurant

Åbent: Tirs- Søndag kl.17.00 - 22.30
 & Søndage kl.12.00 - 14.30

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

Skatspil
Padborg Skatklub samlede 
22 spillere til klubaften på 
Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Vagn Christiansen, 
Aabenraa 1051 point
Nr 2 Torben Jørgensen, 
Padborg 948 point
Nr 3 Benny Stensdal, 
Padborg 942 point
Nr 4 A. C. Petersen, 
Padborg 930 point

2. runde
Nr 1 Torben Jørgensen, 
Padborg 1072 point
Nr 2 Svend Aage Jessen, 
Aabenraa 1033 point
Nr 3 Jes Peter Hansen, 
Gejlå 1029 point
Nr 4 Kaj Hansen,  
Kollund 1002 point

Bov IF Badminton i fare 
for at lukke
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Badminton har 
brug for nye bestyrel-
sesmedlemmer, hvis 
afdelingen skal overleve.
Fire bestyrelsesmedlem-
mer har siddet i mange år, 
og der skal findes mindst 
to nye bestyrelsesmedlem-
mer, hvis badmintonafde-
lingen skal fortsætte.

Årsagen er, at bestyrel-
sen ønsker arbejdsop-
gaverne fordelt på flere 

hænder. Lykkes det ikke 
har bestyrelse besluttet, at 
foreningen lukker.

"Det vil være meget 
sørgeligt, også for de 
omkring 100 medlem-
mer, som klubben består 
af",fortæller formanden 
Kim Kjær. .

Bestyrelsen opfordrer 
folk til at møde op til 
generalforsamlingen man-
dag den 25. februar for at 
bakke op om foreningen, 
der senere på året holder 

Grænsecup, som har 
40 års jubilæum. 

Skulle der komme 
tilgang af nye bestyrel-
sesmedlemmer vil både 
formanden og kasseren 
gerne fortsætte det gode 
arbejde.

Interesserede kan skrive 
til Kim Kjær på mail 
kimpk2703@gmail.com 
eller ringe på mobil 
5189 1749. ■

Petanque
Bov IF Petanque har holdt 
præmiespil, hvor følgende 
kunne tage en flaske vin 
med hjem:

Mie Petersen, Dieter 
Greisen, Anne Marie 
Christiansen, Lis 
Johansen, Annegrethe 
Jørgensen, Ellen Dölle 

Jytte Matthiesen og Lili 
Tychsen. ■

Folketingskandidat Mogens Dall gav en aktuel politisk orientering, som fangede deltagernes 
interesse.
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