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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

FRIT VALG 

Pr. pk.

10,-

Under 
½ prisFastelavnsboller

4 stk.
DYBFROST

Smør
saltet eller 

usaltet
200 g.

Pr. pk.

10,-

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

Tlf. 43 58 48 78 ~ Industriweg 17-19 ~ 24955 Harrislee

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

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

Elkær Maskinstation I/S
Kidingvej 34, Bovrup, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 – Mobil 20 22 32 15

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

• Tømning af septiktank, 
samletank, fedtbrønd, 
og olieudskiller.

• Abonnementstømning
• Tømning af minirenseanlæg
• Kloak TV
• Industrispuling op til 1000 bar
• Rodskæring

Få din Plæneklipper / Havetraktor 
efterset NU!
– Så er den klar til foråret

Vi henter og bringer uden 
beregning i marts

Husk: Vi forhandler 

EN SKARPERE SAV! 
JONSERED CS 2152
Robust allroundsav med hurtig acceleration og aggressivt 
temperament til de krævende opgaver. Smal og  kompakt 
savkrop samt mange brugervenlige detaljer såsom let start, 
turboluftrensning og effektivt vibrationsdæmpningssystem. 
CS 2152 er en del af Ulticor®-serien, som er  specielt udviklet 
til professionelle brugere. Fås mod merpris med  håndtagsvarme. 
51,7 cc, 2,4 kW, 5 kg. 15" sværd. 
Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

SPAR 500,-  

Priserne er incl. moms. 
Copyright © 2009 Jonsered. All rights reserved.

 maskiner
og  special benzin

Få din Plæneklipper / Havetraktor 

– Så er den klar til foråret

Få din Plæneklipper / Havetraktor 

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

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLEREHULMURSISOLEREHULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

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

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 19. februar til og med lørdag den 23. februar 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g 

795
N I E L S E N S 

BAGERI

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

Telefon 74 67 33 34

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Lillebror Ostehaps 18x18 g.

eller Mini Baby bel i net 6x20 g.

SLAGTEREN TILBYDER
1 kg. Entrecote
ca. 6-8 stk.

Skrabeæg
10 stk.
str. M/L

Pr. pk.

100,-

Pr. stk.

17 95

Spar op 

til kr.

13-,

Spar kr.

5990

FRIT VALG

Pr. bk. kun

10,-

Sampak kun

110,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Kartoffelspegepølse + kogt sardel 
+ kødpølse fra Als Pølser
3 x 300 g.

* Maks. 6 liter pr. kunde.
  Tilbud gælder mandage i februar

Ta’ 3 liter

14 95

Änglamark mælk
1 liter. 
vælg mellem let, mini eller skumme

MANDAGS-
TILBUD

FRIT VALG

Løs frugt
vælg mellem bananer, æbler, 
pærer, kiwi, appelsiner

Pr. stk. 

2,-

Fast 
lavpris 

FRIT VALG

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG
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LAMELPARKET RHAPSODY 3-STAV
• 14 x 194 x 2.281 mm • Slidstærk 5 tech mat lak • 2-lock låsesystem, 
for nem og hurtig montering • Velegnet til gulvvarme • 2,66 m2/pk. 
Ask Nr. 121874
Eg Nr. 121875 

TYVERIALARM VILLAPAKKE S6EVO
• 1 x SmartPad • 2 x bevægelsessensor - dyreimmun <25 kg 
• 2 x åbnings kontakter • 2 x fjernbetjeninger • 2 x nøglebrikker 
• 1 x smartbox • 3 x dobbeltsidede præventive alarmmærkater 
• 1 x strømforsyning • 1 x 1-meter Ethernet-kabel • 1 x bruger-
vejledning • 1 x skruer og rawlplugs
Nr. 196614

1.495,-

BRUSETERMOSTAT 
PRECISION START
• 304 mm • C/C: 150 mm 
• Tilslutningsslange: 1/2”
Nr. 177208

59995

GLASFILT 125 G
• Grundet • Til opsætning i tørre 
rum indendørs • 1 x 25 m
Nr. 138043

21995

TRÆMALING HVID
• Vandbaseret overmalbar acrylfugemasse • Acryl maling 
til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs

0,3 L acrylfugemasse Nr. 100417 1495

0,7 L acrylmaling Nr. 126199 14995

3 L acrylmaling Nr. 126195 39995

0,7 L acrylmaling

14995

Fungerer uden abonnement

SPAR
499,-

FØR 1.099,-

Find din nærmeste Bygma på bygma.dk/� nd-bygma

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!

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

Spar
op til30%
på alt lagerført Duka ventilation

Skarp 
pris

Skarp 
pris

Pr. m2

29995

TRAPPENS 
HJEMMESERVICE
& SKORSTENSMONTØR
v/ Andreas Friis, Bomhusvej 28 - Trappen · 6300 Gråsten
Mobil: 21 72 66 40 · Mail: dres_trappen@mail.dk

Vi lever udelukkende 

af tilfredse kunder

Brande-og pilleovne
Lad mig bistå med rådgivning og opmåling

og køb selv på nettet

Salg og montage:
• Gulvplader
• Stålskorsten
• Tagtrin

HUSK! Service af pilleovne

Advokatfirmaet Fischer 
udvider i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

For Niels Erik Nielsen har 
det været en livsstil at 
være advokat. Men efter 
39 år som advokat har 
Niels Erik Nielsen valgt 
at gå på pension.
”Jobbet som advokat har 
fyldt en stor del af mit liv. 
Selv om det kan være en 
følelsesmæssig hård bran-
che, har jeg aldrig taget ar-
bejdet med hjem. Det har 
været gode år i Gråsten, 
som jeg har nydt”, siger 
Niels Erik Nielsen, der 

bor i Alnor, men nu for-
venter at kunne tilbringe 
mere tid i sommerhuset i 
Sydfrankrig.

I de seneste 9 år har han 
været ansat hos advokat-
fi rmaet Fischer, som har 

advokatkontor i Ringgade. 
Advokatfi rmaet består 
af tre advokater - Hans 
Henrik Fischer, Heidi 
Waldemar Østergaard og 
Nicole Schünemann-Føh 
- som på skift  vil være på 
advokatkontoret i Gråsten 
for at kunne yde deres 
klienter i nærområdet god 
juridisk bistand. ■

Advokaterne Hans Henrik 
Fischer, Nicole Schünemann-
Føh og Niels Erik Nielsen.
 Foto Jimmy Christensen

For Niels Erik Nielsen har det 
været en livsstil at være 
advokat.
 Foto Jimmy Christensen
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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

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

MODESHOW
Torsdag den 28. februar kl. 19.00

i BRUHNS
Kom til en hyggelig aft en. 

Der serveres lidt godt til ganen

Samme aft en, eft er modeshowet,
får du mulighed for at shoppe i butikken

Entré 50,- pr. pers.
Billetter kan købes i butikken

De sælges eft er først til mølle princippet

Din lokale optiker 

• Profesionel rådgiving
• Stort udvalg af de nyeste stel
• Linse- og brilleabonnement
• Altid gratis synsprøve

v/ Jens Bundgaard
Borgen Shopping, 6400 Sønderborg
Telefon: 74 44 05 80
soenderborg@thiele.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

Gudstjenester og aktiviteter i februar
Søndag den 24. februar ........ kl. 11.00 ....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Koncerten i 
Gråsten Slotskirke med 
Peter Viskinde nærmer sig!!!
Det er den 7. marts kl. 19.30.

Billetterne kan købes ved 
henvendelse på Kirkekontoret, 
i RådhusKiosken og hos Bruhns.

Fra den kommende weekend kan du � nde vores 
Aktivitetsfolder for marts, april og maj i kirkerne.

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Bil blev beslaglagt
En 52-årig mand fra 
Gråsten-egnen har fået 
beslaglagt sin bil, da han 
forleden kørte rundt i 
slotsbyen.

På Kongevej blev han 
standset af politiet. Da 
han ikke kunne fremvise 
et kørekort, fordi han har 
fået det frakendt i fem år, 

snuppede betjentene både 
bilen og bilnøglerne.
Det var ikke første gang, 
han blev stoppet for at 
køre uden kørekort. 
Derfor blev bilen taget fra 
ham. ■

Skat
Jens Schultz fra Kværs 
vandt forleden turnerings-
aft enen i skatklubben i 
Aabenraa. ■

På valg
Seks bestyrelsesmed-
lemmer er på valg, når 
Kværs-Tørsbøl-Snurom 
Landsbylaug holder ge-
neralforsamling onsdag 
den 20. februar kl. 19.30 i 
Multihallen i Kværs.

Det er Lilian Jensen, som 
ikke modtager genvalg, da 
hun er fl yttet til Rødekro, 
Allan Bjerregaard, 
Gerd Conradsen, Bodil 
Brunsgaard, Hardy 
Johansen og formanden 
Niels Peter Nielsen. ■

Gråsten Handel
Bestyrelsen for Gråsten 
Handel har konstitueret 
sig med Gunnar Hattesen 
som formand, Morten 
Latter som næstformand, 
Allan Gellert som kas-

serer og Jette Pertou som 
sekretær.

De øvrige bestyrel-
sesmedlemmer er Gitte 
Bruhn, Kim Stokholm og 
Benny Gisselmann. ■
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Nybolig
Gråsten

Nygade 11 ·· ·6300 Gråsten
6300@nybolig.dk ·· ·www.nybolig.dk ·· ·Tlf: 73115180

GRÅSTEN - Sandagervej 42

NYHED

En udsigtsvilla af de helt sjældne

Velkommen til en pragtfuld udsigtsvilla i første række til
Flensborg Fjord - velkommen til Sandagervej 42. Villaen
der oprindelig er opført i 1778 har gennemgået en om-

fattende renovering og fremstår i dag som en moderne
villa. Dette ses både på husets arkitektur samt den ind-
vendige planløsning. Sag: 200391

Bolig m² 257

Stue/vær 2/3

Grund 879

Opført 1778/2001

Kontantpris: 4.995.000
Ejerudgift pr. md: 1.936
Udbetaling: 250.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 21.521/18.453

Skal du have solgt i 2019?
Hos Nybolig Gråsten er vi klar til at
hjælpe dig, hvis du går med salgstan-
ker.

Hos os giver vi dig muligheden for, at
have dit hus til salg i to butikker - du
får altså to mæglere for én pris. Samti-
dig annoncerer vi dit hus til salg i Tysk-

land. Kombineret giver dette flest mu-
lige købere muligheden for at se lige
netop dit hus. Interesseret?

Ring til os på 73 11 51 80 - vi giver en
gratis salgsvurdering.

Morten Andersen åbner eget autoværksted i Kværs

Af Gunnar Hat tesen

24-årige Morten 
Andersen har åbnet 
eget autoværksted på 
Lundtoftvej 16 i Kværs.

"Jeg tager imod biler i alle 
mærker og kan lave biler 
til særdeles konkurrence-

dygtige priser. Jeg tilbyder 
også at reparere skader 
og køre bilen til syn for 
kunderne", siger Morten 
Andersen, der stammer 
fra Egernsund. 

For fire år siden købte 
han hus i Kværs, og ved 
siden af har han indrettet 
et autoværksted, hvor han 

glæder sig til at levere ar-
bejde i høj kvalitet til den 
rigtige pris.

Morten Andersen har 
været mekanikerlærling 
hos Auto Lindvang 
i Sønderborg. Som 
svend var han ansat hos 
Bryllemose i Felsted 

og på et autoværksted i 
Rødekro.

"Jeg har sparet penge 
op, så jeg kunne blive 
selvstændig. Det har jeg 
altid drømt om", fortæller 

Morten Andersen, som i 
sin lærlingetid begyndte at 
samle på værktøj.

"Jeg har altid været glad 
for at arbejde. Det er fint 
at være selvstændig. Det 

giver ansvar. Man skal 
træffe sine egne beslut-
ninger", siger Morten 
Andersen, som ser frem 
til at drive værksted i 
Kværs. ■

Morten Andersen har sparet penge op, så han kunne blive selvstændig. Han reparerer alle 
bilmærker i sit eget autoværksted i Kværs. Fotos Jimmy Christensen
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www.graastenforum.dk

 Indkaldelse til

Generalforsamling
i Gråsten Forum

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00
på Marina Fiskenæs
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
3. Beretning og visioner for kommende år ved formanden
4. Kassererens beretning med regnskab og budget
5. Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
Sendes til info@graastenforum.dk

6. Valg
7. Eventuelt

Der serveres kaffe og kage undervejs.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

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

Torsdag den 4. april kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Gråsten

General 
forsamling

Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

Gæst i år 

Anne Hjernøe

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
(Forslag skal skriftligt meddeles 
formanden 14 dage før 
generalforsamlingen)

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er vært med kaffe og kage.

Efter generalforsamling foredrag 
ved Anne Hjernøe

Undgå at blive 
bestjålet
Foreningen KGGO 
- Kørestolsbrugere 
og Gangbesværede i 
Gråsten og Omegn - 
inviterer torsdag den 28. 
februar kl. 15.00 til fore-
drag i Ahlmannsparken 
om, hvordan man undgår 
at blive bestjålet.
Der er kriminelle, der 
kan lure andres pinkoder, 
stjæle hævekortet og 
tømme det.

Der er også ældre men-

nesker, der får besøg af 
falske hjemmehjælpere, 
der stjæler de værdier, 
som de kan få fat i, hvis 
man lukker dem ind.

Og det med at lukke 
fremmede ind i sin bolig 
kan ende med et skræm-
mende hjemmerøveri.

Heldigvis kan man selv 
gøre meget for at undgå 
at blive bestjålet, og det 
vil politiassistent Anette 
Lærke fortælle om på 
mødet. ■

Hussalg
Villa på Stjerneparken 
58, Gråsten, er solgt for 
1.550.000 kr. ■

Peter Matzen fortæller
Af Ingrid Johannsen

Foreningen Fjordbo står 
bag et nyt tiltag med at 
åbne dørene til institu-
tionen Fjordbo i Gråsten.

De inviterer alle interes-
serede til en spændende 
foredragsaft en torsdag den 
28. februar kl. 19.00-21.30 
på Toft evej 21, Gråsten, 

med museumsinspektør 
Mariann Kristensen og 
teglværksdirektør Peter 
Matzen, som vil for-
tælle om Flensborg Fjords 
teglværkshistorie.

Arrangementet er den 
første i rækken af fore-
dragsaft ener, hvor man 
både vil øge genskaber til 
institutionen og belyse et 
nøje udvalgt emne.

På den første aft en vil 
de to foredragsholdere 
komme ind på, hvordan 
teglværkerne igennem 
århundredet har præget 
vores egn og fortsat gør 
det.

Tilhørerene vil høre om 
udviklingen omkring 
Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor fra munkesten til 
nutidens teglindustri.

"Med foredragene ønsker 
vi at skabe et tættere bånd 
til nærområdet", siger en 
af initiativtagerne, Dirk 
Sina.

Der er 16 beboere med 
deres familier samt 30 
ansatte, der snart kan se 
tilbage på det første år i 
en af Danmarks smukkest 
beliggende institutioner.

Det er gratis at deltage 
og kræver ingen tilmel-
ding. Kaff e og kager kan 
købes. ■
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BovAvis

Efter opsamling kører vi over de tre broer 
—Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen- 

og kører til So� ero ved Helsingborg. Det var her 
en lille svensk prinsesse legede i haverne i årene 
efter 1910. Prinsessen hed Ingrid, og hun blev i 

1935 gift med Kronprins Frederik, den senere Kong 
Frederik IX og Ingrid blev Danmarks dronning.

Dronning Ingrid var allerede fra barns ben 
meget interesseret i blomster og forædling.

Vi ser slottet og den smukke blomsterpark, som i 
2010 blev udnævnt til Europas smukkeste park.

Efter besøget på So� ero Slot kører vi til Helsingborg 
og sejler til Helsingør. Vi får en guided tur langs 
Strandvejen og hører om, hvor de kendte og rige 
bor. Vi kører til København, hvor vi hygger os 

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

Pris kr. 850,- som inkluderer bus, ka� e og rundstykker, 
middagsmad, færgefart og entré på So� ero Slot.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion,Sønderborg . . . . . . . . . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . kl. 8.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . kl. 8.20
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . kl. 8.25
P-pladsen ved Kruså Bankocenter kl. 8.35
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved Kliplev  . kl. 9.00
Samkørselspladsen ved Rødekro kl. 9.10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.25

Heldagsud� ugt til

So� ero
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 30. maj

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

KANSAS ARBEJDSTØJ I BYGMA GRÅSTEN
÷25 % RABAT PÅ LAGERFØRTE VARER

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

Tilbuddene gælder til og med torsdag den 28.februar

BovAvis

Holstenske Schweiz
2. påskedag mandag den 22. april

Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre 
over Kiel til Plön i Holstenske Schweiz. Vi 

spadserer en tur forbi det smukke Plön Slot, som 
var ejet af den danske kongefamilie fra 1761-1864.

Efter en god middag sejler vi på de fem søer til 
den mondæne kurby Malente. Derefter kører vi 

til Eutin, hvor Katarina den Store opholdt sig 
på Eutin Slot hver sommer, da hun var en ung 
pige. Rosernes by var et yndet feriested for rige 
danskere i 1920’erne. Byen er da også nævnt i 

sangen “Den sidste turist i Europa”, som Mogens 
Dam skrev i 1948, og som Lulu Ziegler gjorde 

til en evergreen. Vi ser slottet og kirken, og 
hører om den gamle bys spændende historie.

Kr. 695,- som inkluderer bus, guide, 
middag, sejltur på de fem søer og ka� e.

AFGANG FRA
Guderup Aktivitetscenter . kl. 7.25 
OK-tanken, Augustenborg .... 7.35 
Alsion, Sønderborg ................ 7.45
Nybøl Kirke .........................  8.00
Broager Kirke .......................  8.05
Elektrikeren Egernsund ........  8.10
Ahlmannsparken, Gråsten ....  8.15
Bageren Rinkenæs ................  8.20
Bankocenter, Kruså ..............  8.35
Bov Kirke .............................  8.45
Circle-K i Padborg................. 8.50

Tilmelding på tlf. 2116 0683

2. påskedag mandag den 22. april

695,-
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FORNYELSE i FEBRUAR 

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

inspiration
Bolig
inspiration
Bolig
inspiration

.

Når du ser på et nyt køkken, bad eller garde-
robe, så kan det være svært at finde et 
design, der netop opfylder dine ønsker og 
behov – men sådan behøver det ikke at være.

Få en snak med os om dine indretnings-
drømme, oplev vores designløsninger og stil 
skarp på kvalitet og detaljer. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen og 
hjælpe dig godt i gang.
  

ÅBENT HUS
SØNDAG 24. FEBRUAR KL. 10-15

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

COTTAGEGARDEN 
OG HAVEPLANER

Havearkitekt Hanne Nippin fortæller 
om cottagehaver og haveplaner

Onsdag den 27. februar 
kl. 19 i Ahlmannsparken

Pris for medlemmer/ikke medlemmer: kr. 25/50,-

Hanne viser os et inspirerende billedshow om 
cottagehave i ind- og udland og før- og efterbilleder 
af haver hun har tegnet haveplaner til. Efter pausen 
vil Hanne Nippin vise og fortælle os om, hvordan 

vi udnytter haven kvadratmeter allerbedst.

I pausen holder vi generalforsamling.

Se mere på Facebookgruppen: 
Haveselskabet Gråsten og omegn

Alle er velkommen
Gråsten og omegns havekreds

AUTO ANDERSEN
Indehaver Morten Holmboe Andersen

Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten
tlf. 2711 8460 / mha@autoandersen.dk

Velkommen til nyt

Autoværksted
i Kværs

REPARATION AF ALLE BILTYPER

Loppemarked blev 
tilløbsstykke i Gråsten
Kræftens Bekæmpelse 
loppemarked i 
Ahlmannsparken blev et 
tilløbsstykke med over 
1.000 besøgende.

Ialt havde 107 udstil-
lere købt en stand, som 
Sønnichsen Ure og 
Smykker var behjælpelige 
med at styre inden dagen 
oprandt.

Kl. 9.45 bød formand 
for lokaludvalget, Orla 

Skovlund Hansen, alle 
udstillere velkommen og 
ønskede dem et godt salg.

Parkeringspladsen blev 
hurtigt fyldt med biler og 
hundredvis af mennesker 
fandt i løbet af søndagen 
vej til lopperne.

Atter i år fandtes alt hvad 
hjerte kunne begære; LP-
plader, tøj, bøger, vaser, 
legetøj og antikviteter.

En privat giver havde 
doneret forskellige ef-

fekter, som Kræft ens 
Bekæmpelse solgte fra 
deres bod.

Mille, en teenager med 
hjertet det rette sted, har 
lavet stearinlys til det gode 
formål, som også kunne 
købes i boden.

Det blev en god dag, 
hvor der kunne handles, 
hyggesnakkes og tyndes 
ud i gemmerne. ■

Der var livlig handel rundt ved de 107 stande ved loppemarkedet i Ahlmannsparken.

Tak fordi du handler lokalt

Hans Munk Hansen 
optræder på DK 4
For tiden kan man på 
DK 4 se udsendelsen 
"Dansk-tysk med 
Matlok". Denne gang 
er Siegfried Matlok på 
besøg i et af Københavns 
dejligste, historiske huse 
i Toldbodgade i det indre 
København.
Der møder han en 89-
årig mand, Hans Munk 
Hansen, der stammer fra 
Rinkenæs.

Munk Hansen har selv 
bidraget til bevarelsen af 
Københavns gamle bybil-
lede, bl. a med restaure-
ringen af Det Gule Pakhus 
som bolighus i 1978.

Matloks vært er arkitekt 
i fi re verdensdele. Hans 
Munk Hansen har vun-
det stor anerkendelse og 
modtaget de fornemmeste 
priser for sit virke, fx C. F. 
Hansen-medaljen, en pris 
fra Kronprins Frederik 
Fonden og EU's medalje 
for sit livsværk.

Professor Hans Munk 

Hansen var en nær 
medarbejder og en 
personlig ven af Jørn 
Utzon. Sammen byggede 
de i 1959 en bygning til 
Nationalbanken i Teheran. 
Senere gik Munk Hansen 
sine egne vegne - med stor 
kærlighed til Mellemøsten 
og Middelhavet. Mange 
danskere har i øvrigt 
også besøgt og beundret 

Dansk Folkeferies ferieby 
på Malta, der også er et 
af Munk Hansens mange 
udenlandske værker. 
Munk Hansen besøger 
om kort tid Malta for at 
markere feriebyens 25 års 
jubilæum.

Tegnestue  
I over 40 år havde Munk 
Hansen en meget interna-

tional engageret tegnestue 
i København, og i 1986 
blev han udnævnt til 
professor med restau-
rering som fagområde 
ved Kunstakademiets 
Arkitektskole i 
København, hvor han 
selv fi k sin uddannelse i 
1950'erne.

Når Munk Hansen er 
oplagt deltager i program-
rækken "Dansk-tysk med 
Matlok" hænger det sam-
men med, at han er født 
i 1929 i Rinkenæs. Han 
gennemførte en hånd-
værkslære som murer 
og tømrer og har i sine 
unge dage også oplevet 
modsætningerne mellem 
dansk og tysk.

Den dag i dag betragter 
Munk Hansen sig nær-
mest som Slesviger. Han 
tilbringer en stor del af 
sommeren i sit skipperhus 
i Dalsgårde ved Flensborg 
Fjord, og i programmet 
erfarer man også, hvad de 
dansk-tyske rødder har 
betydet for Hans Munk 
Hansen, som Matlok 
betegner som en af det 
dansk-tyske grænselands 
største sønner. ■

Hans Munk Hansen, der stammer fra Rinkenæs, er en af det 
dansk-tyske grænselands største sønner.
 Arkiv foto Jimmy Christensen
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Det lille Teater, Gråsten 1972-2019 47 år med teater

www.lilleteater.dk

Generalforsamling
Det lille Teaterhus & Det lille Teater

Tirsdag den 19. marts 2019
hhv. kl. 19,30 & 20,15 

på Det lille Teater
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen må være formanden for 
Det lille Teaterhus i hænde senest 8 dage før. 

Det lille Teater 3 dage før.

 

 

Mød op til en glad aften hvor både stress og lattermusklerne bliver rørt ☺ 
 

Tirsdag den 5. marts 2019 i 
Kværs Hallen, Avntoftvej 8, 6300 Gråsten 

Fra kl. 19.00 til 21.30 
    Billetter købes ved at sende en sms til Svenja Ivanhoe Karstensen på tlf.: 25 34 35 49  
 
                                              Pris: DKR 125,- inklusive kaffe og kage  
 
(Alt overskud går til eleverne fra Kværs Idrætsfriskole og deres lejrtur) 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
Annies Kiosk, Sønderhav ......  9.30
Elektrikeren i Kollund ..........  9.35
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

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 49
Lis Ehmsen på tlf.: 61 78 47 18 

På bestyrelsens vegne
Karin Margrethe Sørensen

Foredrag om stress i Kværs
Har du stress eller bare 
for travlt, så mød op til 
et foredrag med Lisbeth 
G. Petersen tirsdag den 
5. marts kl. 19.00 i Kværs 
Hallen.
Her bliver stress og latter-
musklerne bliver rørt, når 
Lisbeth G. Petersen giver 
inspiration til en hverdag 
med mere arbejdsglæde, 
energi til jobbet, familien 
og ikke mindst dig selv.

Lisbeth G. Petersen er 
uddannet sygeplejerske og 
har haft  egen virksomhed 
i 30 år. Hun har 14 kon-
sulenter tilknyttet, der 
arbejder med trivsel på 
alle niveauer.

Lisbeth G. Petersen er en 

aktiv foredragsholder og 
kursusleder på virksomhe-
der i hele Danmark, hvor 
man gerne vil have fokus 
på personaletrivsel. Hun 
har 3 huse ved Rendbjerg, 
hvor man kan få hjælp til 
stresshåndtering, parpro-
blemer eller personlige 
kriser og et ungekoncept, 
der hjælper unge mellem 
18 og 28 år, der er kommet 
helt skævt ind voksenlivet. 
Hun er desuden forfatter 
til bogen om arbejdsglæde 
og stjernestunder. ■

Lisbeth G. Petersen holder 
foredrag om stress i Kværs 
Hallen.

Ny næstformand
Bestyrelsen i Gråsten 
Ringriderforening har 
konstitueret sig med 
Torben A. Beyer, Kliplev, 
som ny næstformand. 

Han afl øser 35-årige 
Andres Th omsen Nøhr, 
Gråsten, der eft er to år i 
bestyrelsen er blevet ny 
formand eft er Bo Hansen, 

der dog ikke slipper be-
styrelsesarbejdet. Han 
fortsætter som menigt 
medlem.

Sekretær er Ditte 
Daarbæk Kjær, Gråsten og 
kasserer er Kim Vagner, 
Sønderborg.

Pladskommandant er Keld 
Jørgensen, Gråsten, mens 
Hans Heissel, Gråsten, er 
pladsassistent.

Gråsten 
Ringriderforening afvikler 
ringriderfesten nummer 
112 i dagene 18.-21 juli. ■

9



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 24. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 24. februar

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 24. februar

Vi henviser til nabokirker

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.30 

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 9.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 24. februar kl. 10.30
ved Ullerup Sogns konfirmander

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 24. februar 
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

BABYSALMESANG
I RINKENÆS KORSKIRKE

Nyt hold begynder 

onsdag den 6. marts 
kl. 9.30 i Korskirken.

Babysalmesang er for babyer 0-12 mdr. 
og deres forældre. Det er gratis at deltage. 
Medbring et tykt tæppe/dyne til dit barn.

Den musikalske del varer 30-45 min. Dere� er er 
der mulighed for en kop ka� e eller te.

Tilmelding nødvendig på 
lisbeth@bomose.net

Der skal være mindst 
8 tilmeldte, for at der 
kan oprettes et hold.

KVINDESYNET I DET 
GAMLE TESTAMENTE

Foredrag af valgmenighedspræst 
Margrethe Dahlerup Koch 

i Rinkenæs Korskirkes kon� rmandstue

Onsdag den 27. februar kl. 19.00
Velkommen til en spændende fortællea� en om 

nogle af kvindekræ� erne i Bibelen.

Margrethe Dahlerup Koch har 
været præst i 26 år og er kendt 

som en fremragende 
formidler.

Menighedsrådet

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

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)

POLITIET 
FORTÆLLER

GRATIS

Annoncen er 
sponsoreret af

Torsdag den 28. februar kl. 16.00 
i Ahlmannsparken, Gråsten

Politiassistent Anette Lærke fortæller 
om hvordan du forebygger falske 

hjemmehjælpere, tricktyve, indbrud, 
lænsning af hævekort, IT-kriminalitet

Tilmelding på politi@kggo.nu eller mobil 61 71 46 07

Fjordboaften
Torsdag den 28. februar 2019 

kl. 19 - 21.30 på Fjordbo 

Alle interesserede inviteres til 
en spændende foredragsaften med 

museumsinspektør Mariann Kristensen 
og teglværksdirektør Peter Matzen om 

Flensborg Fjords teglværkshistorie. 

Gratis adgang, ingen tilmelding.
Kaffe og kager kan købes.

Bofællesskabet Fjordbo ∙ Toftvej 21 ∙ 6300 Gråsten 6300 Gråsten

Se mere på bofællesskabetfjordbo.dk

 Vel mødt ! 
Foreningen Fjordbo

Bilsammenstød 
på Ulsnæs

To biler var lørdag formiddag impliceret i et biluheld på 
Ulsnæs. Der skete kun materielle skader ved uheldet.
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Dødsfald

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

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Håbet og kærligheden er 
vigtige for vores liv 
- men hvilken rolle spiller troen, når livet slutter?

Vi træffes hele døgnet 

Uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej, vil 
de værdier, der gav mening for dit liv, også være en 
naturlig del den måde, du siger farvel. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
ydet bistand til alle trosretninger. Vi står altid til 
rådig hed for en uforpligtende personlig samtale, hvor 
vi lyt ter til dine ønsker og herefter nøje forklarer, 
hvordan vi kan hjælpe.
Du kan læse mere om “Min sidste vilje” på 
www.helmichbegravelse.dk
Jytte Rasmussen Gråsten og Omegns Begravelsesforretning

Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

Pris fra kr. 9.995,-

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved min Mor
Edith Nielsens

bisættelse den 9. februar i Kværs kirke.
Tak til alle for kærlig støtte og omsorg, det varmer i vores hjerter.

På familiens vegne
Bente & Lars Frilund

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Ellen Møllers
begravelse.

Mange tak for blomster og de varme hilsener 
og tak til M41 i Sønderborg og det palliative team.

Familien Møller
Gråsten

Af hjertet tak
Vi i familien vil gerne takke for venlig deltagelse, 

de mange blomster, hilsener, besøg og kondolencer vi har fået 
i forbindelse med begravelsen af min kære hustru, vores mor, 

svigermor, farmor og bedstemor
Kirsten Heissel.

En stor tak til sognepræst Helle Domino Asmussen, Kværs
for den � otte tale i kirken.

På familiens vegne
Knud, Hans, Tina, Mads, Stephanie, Anders, Linette, 

Lucas, Emilie, Julie, Lars, William, Elliot og Freja

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Rita Asmussens
bisættelse.

Stor tak for blomster hilsner og varme ord.
På familiens vegne 

Peter Asmussen 

Birthe Marie Andersen, 
Gråsten, er død, 78 år. ■

Didde Givskov, 
Broager, er død ■

Annelise Wind, Augustenborg, 
tidligere Vester Sottrup, 
er død, 84 år. ■

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Didde Andresens

bisættelse.
Stor tak for blomster, hilsner og varme ord.

På familiens vegne
Husmand

Biogasanlæg i 
Snurom er usikker
En politisk melding om 
drastiske nedskæringer i 
tilskuddene til biogasan-
læg kan ramme biogas-
anlægget i Kværs.
Antallet af tilskudsberet-
tigede biogasanlæg er så 
høj, at forligskredsen på 
Christiansborg har beslut-
tet at skære i tilskuddene.

Kun de anlæg, der når 

at komme på nettet inden 
årsskift et, får tilskud 
eft er gældende ordning. 
Dereft er reduceres de 
væsentligt.

Det kan ramme det 
planlagte biogasanlæg i 
Snurom, der er betegnet 
som et af verdens største 
med en årlig tilførsel af 
biomasse på 800.000 ton. ■

Fjernvarmepris 
stiger
Fjernvarmeprisen i 
Gråsten vil stige med 300 
kroner for et såkaldt stan-
dardhus. Det er defi neret 
som et hus på 130 m2

og et varmeforbrug på 
18,1 MWh.

Gråsten Varme og 
Sønderborg Fjernvarme 
fusionerede sidste år. ■

Havearkitekt fortæller 
om cottagehaver
Gråsten og Omegns 
Havekreds får onsdag 
den 27. februar kl. 19.00 i 
Ahlmannsparken besøg 
af havearkitekt Hanne 
Nippin, som vil fortælle 
om cottagehaver og 
haveplaner.
Først vises et inspirerende 
billedshow om cottage-
haver. Der er fotos fra 
Barcelona, London, Sild, 
Bornholm, Fur og Skagen, 
som er mixet med masser 
af inspirerende fotos fra 

Chelsea Flowershow, hvor 
netop denne havestil er 
elsket og meget anvendt i 
udstillingerne år eft er år.

"Bageft er viser Hanne 
Nippin et par meget for-
skellige cottagehaver, som 
hun har tegnet havepla-
nerne til. Se haverne helt 
fra bar bund til frodige 
og færdige haver med 
hytter og bede", fortæller 
Tina Bonde Andersen 
fra Gråsten og Omegns 
Havekreds.

Eft er pausen skal 
tilhørerne kigge på 
"Haveplaner" og snakke 
om, hvordan man kan 
udnytte havens kvadrat-
meter allerbedst.

Hanne Nippin vil for-
tælle om og vise forskel-
lige plantegninger og 
resultater eft er haveejernes 
arbejdsindsats.

Der er generalforsamling 
i pausen. ■

 Arkiv foto: Johnny Schou
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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

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

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

Pensionistforening i god gænge

Af Gunnar Hat tesen

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening har 
et højt aktivitetsniveau, 
mange medlemmer og 
en aktiv bestyrelse.

På foreningens ge-
neralforsamling i 
Ahlmannsparken 
kunne formanden Karin 
Margrethe Sørensen foran 
80 mennesker oplyse, 
at pensionistforeningen 

kom ud af 2018 med 366 
helårs-medlemmer og 50 
lottomedlemmer.

"Vi har været ude med 
gaver til 54 fødselarer, 
som er fyldt 75 år. I 2019 
er der 69 fødselarer, som 

får besøg", nævnte Karin 
Margrethe Sørensen.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Bitten Sørensen, som 
afl øser Hans Bock, som 
ikke ønskede genvalg. 
Nyvalgt blev desuden 
Bodil Hansen, som afl øser 
Jette Christensen.

Suppleanter blev 
Vera Hansen og Birthe 
Hundrup. ■

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening samlede 
80 medlemmer til generalfor-
samling i Ahlmannsparken.
 Fotos Jimmy Christensen
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B R O A G E R

Man bliver glad i låget af at komme her

Åben 7 dage om ugen fra 6.00 til 22.00
Læs mere på: www.broagermotionsklub.dk

eller på Facebook: motionsklubben 2018

Motion – livsglæde – velvære og humor hører sammen
Her hos os har du mulighed for at dyrke det du har lyst til:

Sqvat og 
dødløft

Ryg – mave 
træning

Fitness/kondi 
træning Styrketræning Spinning 

2 gange ugentligt

Generalforsamling
Mandag den 11. marts 

kl. 19.00 på Broagerhus

AFLYST

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Aktiviteter i Broager Sognegård
Sogneaften

”Nu skal du bare høre”
Torsdag den 28. februar kl. 19:00

Ved Marianne Østergaard Petersen, sognepræst i Rinkenæs
Vi fortæller! Det, vi oplever og erfarer, forsøger 
vi at komme til rette med ved at fortælle om 
det. Det har mennesker altid gjort. På den 
måde prøver vi at forstå os selv og andre 
mennesker og skabe sammenhæng i og 

mening med det, der sker i vores liv. ”Nu skal 
du bare høre”, og så fortæller vi. Fortællinger er 
vigtige og har magt. De kan lukke os op, men 

de kan også låse os fast. Det at fortælle om sig 
selv og sin historie og det at lytte til andres har betydning for vores forståelse 

af os selv, vores fællesskab og vores evne til at sætte os i andres sted.
Vores tro og tvivl, vores livsmod og håb præges af de fortællinger, vi lever med 

og lever i – både på det personlige plan og i samfundet omkring os. 
Med nogle gode historier og lidt fantasi og teori vil jeg tage 

jer med ind i fortællingens forunderlige univers.
Entré og ka� e: 25 kr. Alle er velkomne

Sognehøjskoledag 
Søndag den 10. marts 

■ Kl. 10:30 Gudstjeneste, hvor prædikanten er Kathrine Lilleør. 
■ Kl. 12:30 - efter gudstjenesten - er der fællesspisning i Sognegården.
■ Kl. 13:30 Foredrag ved Kathrine Lilleør:

”Fristelse, tvivl og kærlighed”
Et collageforedrag om kønnenes forskellighed, om 

tvivl, tro og kær-lighed, som jeg møder det som 
sjælesørger, i mit eget liv og i Biblens fortællinger.

Kathrine Lilleør er sognepræst ved Sankt Pauls i Nyboder, 
ph.d. på en afhandling om H.C. Andersens Eventyr og tidligere 
medlem af Det Etiske Råd. Hun er landskendt for sine klummer 

i Berlingske, sit forfatterskab, der tæller flere bestsellere som 
”Kvinde, hvorfor græder du” og for sine nytårsprædikener i DR.

■ Ca. 14:45 Ka� e og afslutning.
Alle er velkomne

Der er brug for tilmelding, da sognegården kun kan rumme 80 personer. 
Tilmelding og betaling på tlf. 7444 0755 -KIRKEKONTORET 

Storegade 1 i Broager senest tirsdag den 5. marts.
Pris: 120 kr. som dækker: fællesspisning (landgangsbrød) 

med øl eller vand, foredrag, ka� e og småkager.

Sogneaften
”En anden gren” ved Jesper Wung Sung

Torsdag den 21. marts kl. 19.00

Sognecafé
Fra militære udfordringer 

til vinbonde
Fredag den 22. februar kl. 14:30 – 16:30

Ved Iver Dall, Skelde.
Militære udfordringer hjemme og i international 

sammenhæng. Udsendelse i Afghanistan og 
tjeneste som skadet veteran, samt udviklingen 

fravininteresse til aktiv vinbonde i Skelde. 
Ka� e og kage: 25 kr. Alle er velkomne

Fra Sønderjylland, over København, Ribe, 
Kolding, Grønland til Brunsnæs.

Fredag den 29. marts kl. 14:30 – 16:30
Ved Eva Frederiksen, Klør 4, Brunsnæs.

En rejse fra min barndom og ungdom, mødet med 
min mand, Christian, og vores liv sammen. 

Vi er begge de yngste i 2 store familier, henholdsvis nr. 9 og nr. 7.
Ka� e og kage: 25 kr. Alle er velkomne

Danmark rundt i ord, 
billeder og sange

Fredag den 26. april kl. 14:30 – 16:30
Ved Ingeborg og Georg Pedersen

Vi skal rundt i Danmark og finde de steder, som komponister 
og tekstforfattere har lovprist. Sønderjylland, Midtjylland, 

Nordjylland, Fyn, Øerne, Sjælland – hele kongeriget.
Ka� e og kage: 25 kr. Alle er velkomne 

Sæsonafslutning
Fredag den 24. maj kl. 14:30 – 16:30

 Sæsonafslutning i Præstegården hos Birgitte og Stefan
En eftermiddag hvor Højskolesangbogen flittigt skal bruges.
Der bliver også tid til en tur i haven samt gode fortællinger.

Ka� e og kage: 25 kr. Alle er velkomne

Højskolesangbogen
8. marts / 22. marts / 5. april / 3. maj 

Fredage fra kl. 10.00-11.30 
Ka� e/te mm. 10 kr.

Preben Beck, Egernsund, 
er død, 55 år.
Han var født i Rendbjerg 
og gik på Broager Skole.

I mange år var han chauf-
før hos vognmandsfi rmaet 
Erik Moldt i Skodsbøl. 
Senere blev han ansat ved 
BaneDanmark.

I sin fritid var han 
veteranbils-entusiast.

Han ejede en Ford 
Mustang, som blev pu-
set og poleret, så den 
var klar til at deltage i 
Oldtimerløbet.

For fi re år siden blev han 
uhelbredeligt syg.

Han eft erlader sig konen, 
Belinda, som han blev 
gift  med i 1997, og to 
piger, Pernille, der bor i 
Broager, og Trine, der bor 
i gråsten. ■

Dødsfald
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Broager Lokalbestyrelse

ÅRSMØDE MED DAGSORDEN JF. VEDTÆGTERNE
13. marts kl. 14.00. Broagerhus. Lokaleadgang fra kl. 13.15 kun for 
medlemmer. Alle medlemmer har modtaget dagsordenen sammen med 
bladpakken i december 2018. Evt. Forslag sendes til formanden 14 dage før 
årsmødet. Der indlægges kaffepause for kaffe / the og 2/2 boller efter mødet 
vises ”året der gik i billeder” kl. ca. 17.00 Frisk suppe med boller og ris 
deltagerbetaling for traktementet kr. 30,- .Der betales ved indgang. Tilmelding 
til Mona Rathje tlf. 5135-9550. Fra torsdag kl. 10.00 senest 08. marts.

FREDERICIA TEATER SHU-BI-DUA 2020. 
EFTERMIDDAGSFORESTILLING

29. marts 2020. Afgang Broager kirke kl. 12.30 Sædvanlig opsamling. 
Vi har en begrænset periode forhåndsreserveret billetter forrest i næstbedste 
kategori. Tilmelding torsdag fra kl. 10.00 til Mona Rathje tlf. 5135-9550. Sidste 
frist for tilmelding og betaling er 14 marts, pris medlemmer kr. 650,- Ikke 
medlemmer er velkommen til kostprisen kr. 700,-. Betaling til Broager 
sparrekasse reg. 9797 kt. 000-06-77183. Med i prisen er buskørsel , billet, 
sandwich, 1 øl eller vand inden hjemturen. Forventet retur Broager kl. 20.00.

Næste annonce uge 10

Sønderjyske 
Turistfart

Tlf: 74 63 09 68 · Fax: 74 63 05 15

Bus rejser

Aabenraa

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

indkalder ti l

Generalforsamling
Onsdag den 6. marts kl. 19.30

i Broagerhus, lokale 205
Dagsorden ifl g. foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen/formanden 

i hænde senest den 1. marts.
Eft er generalforsamlingen vil Jørn Lehmann Petersen 

fortælle om sin ti d som borgmester i Broager 
og sit nuværende politi ske virke.

Bestyrelsen
www.broagerlandsarkiv.dk

Denne annonce er sponsoreret af

Gråsten - Sønderborg

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Søndag den 24. februar kl. 14.30
Amazing Grace
Gospel koncert

Entre kr. 100,-

Koncert
i Broager kirke

BROAGER HALLEN
indkalder hermed til

Ordinær 
Generalforsamling
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30

i Broager Hallen
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Årsberetning ved formanden, Aksel Nielsen 

og revideret regnskab ved Herman Møller.
3. Valg af medlemmer til repræsentantskab, 

valg af 2 suppleanter.
4. Valg af eksternt revisionsfi rma.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden 

i hænde senest tirsdag den 5. marts.
Ved generalforsamlingen 2017 blev der vedtaget 

nye vedtægter. Nuværende og evt. arvede 
halbeviser skal ændres til medlemsbeviser.

For yderligere information venligst kontakt til 
Broager Hallen tlf 2372 0095 eller 2989 7395

Bestyrelsen

Hussalg
Villa på Nejs Bjerg 37 
D i Broager er solgt for 
1.755.000 kr.

Villa på Dyntvej 85 er 
solgt for 300.000 kr. ■

70 år
Statsautoriseret revisor 
Uff e Bruhn Hansen, 
Juelsminde, fyldte lørdag 
70 år.

Han tilbragte det meste 
af sin barndom og tidlige 
ungdom i Egernsund.

Siden 1998 har han 
drevet selvstændig råd-
givningsvirksomhed med 
bestyrelsesposter i en 
række virksomheder. ■

Indbrudstyv 
i Broager
En 68-årig kvindelig be-
boer fi k sig natten til tors-
dag i sit hus på Skolevej 
i Broager en alvorlig 
forskrækkelse.

Mens hun lå og sov i sit 

soveværelse opdagede hun 
pludselig, at der var en 
indbrudstyv i huset.

Tyven stak af uden at 
stjæle noget. ■

Ny formand
Karsten Schlei Rewitz er 
indtrådt som formand for 
Vesterled Teglværk A/S, 
der er en del af Egernsund 

Tegl. Han afl øser Poul 
Erik Hansen. Bente 
Bjerre Basse er indtrådt i 
bestyrelsen. ■

SuperBrugsen i Broager bliver 
bygget om for millioner
Af Gunnar Hat tesen

SuperBrugsen i Broager 
bliver moderniseret. For 
tiden er håndværkere 
i gang med et større 
ombygningsprojekt.

"Jeg forventer, at den nye 
dagligvarebutik kan blive 
indviet til påske", siger 
uddeler Michael Næsby, 

der tiltrådte chefstillingen 
sidste sommer.

Det projekt der er igang-
sat vil føre SuperBrugsen 
i Broager helt til tops, når 
disciplinen er butiksind-
retning og udbud af frem-
tidens madvarer.

"Ombygningen vil koste 
mellem 7 og 8 millioner 
kroner", siger Michael 
Næsby om brugsforenin-

gens hidtil største økono-
miske satsning.

Mange varegrupper får 
nye placeringer. Overalt 
i butikken udskift es 
det nuværende køle- og 
fryseinventar. Også ekspe-
ditionsdiskene ved bager, 
slagter og delikatesse bli-
ver udskift et.

SuperBrugsens medar-
bejdere vil i de kommende 
måneder gøre deres bedste 
for, at ombygningen gene-
rer kunder og medlemmer 
så lidt som muligt. Det er 

besluttet, at holde butik-
ken og alle afdelinger åbne 
i hele byggeperioden. ■

SuperBrugsen i Broager får 
et ansigtsløft, som vil bringe 
dagligvarebutikken helt i top. 
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 19. februar til og med lørdag den 23. februar 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

SPAR OP TIL
23,95

Flydende Neutral 
eller Biotex

Gråsten 
bearnaise 
sauce

990/ 1070 ML

1500

400 G

1000
6 FL.

15000

Gråsten 
ketchup

Begrænset
parti

Zendium 
tandpasta

Skrabeæg
Str. M/L

375 G

200

2 X 2 PK

2500
10 STK

1200

Boonaburra
Australsk rød 
eller hvidvin
Pr fl . 64,95

SPAR 44,90

SPAR 7,95

SPAR 19,95

SPAR 17,75

UNDSKYLD VI RODER
men vi arbejder for at få en ny moderne butik.

Vi har åbent under hele ombygningen 
og har som altid mange gode tilbud.

Har du spørgsmål er vi klar til at hjælpe.

UNDSKYLD VI RODER
men vi arbejder for at få en ny moderne butik.

Vi har åbent under hele ombygningen 
og har som altid mange gode tilbud.

Har du spørgsmål er vi klar til at hjælpe.

UDVALGTE 
PRODUKTER

Broager
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S U N D E V E D

Februar

24. februar kl. 9.00
Gudstjeneste i Nybøl, 
ved Vibeke Fosgerau

24. februar kl. 10.30
Gudstjeneste i Sottrup, 
ved Vibeke (Fastelavn)

Marts

3. marts kl. 9.00
Gudstjeneste i Sottrup, 

vedVibeke Fosgerau

3. marts kl. 14.00
Gudstjeneste i Nybøl, 
ved Vibeke (Fastelavn)

10. marts kl. 9.30
Gudstjeneste i Sottrup, 

ved Mette Carlsen

17. marts kl. 9.30
Gudstjeneste i Nybøl, 
ved Vibeke Fosgerau

24. marts kl. 10.30
Gudstjeneste i Sottrup, 
ved Vibeke Fosgerau

24. marts kl. 9.00
Gudstjeneste i Nybøl, 
ved Vibeke Fosgerau

31. marts kl. 9.00
Gudstjeneste i Sottrup, 
ved Vibeke Fosgerau

31. marts kl. 10.30 
Gudstjeneste i Nybøl, 
ved Vibeke Fosgerau

April

7. april kl. 10.30
Gudstjeneste i Nybøl, 
ved Vibeke Fosgerau

7. april kl. 16.00
Gudstjeneste i Sottrup, 

ved Kim Larsen

7. april kl. 19.00
Gudstjeneste i Sottrup, 

ved Kim Larsen

Gudstjenesteliste:

Arrangementer:

Fastelavnsgudstjeneste
i Sottrup Kirke

Søndag den 24. februar kl. 10.30
Efter en kort, og børnevenlig gudstjeneste slår

vi ’Katten af tønden’ i Det nye sognehus.
Der er plads til små og store, og vi glæder os til at se jer.

Vel mødt!

Sogneeftermiddag 
i Sottrup Sognehus

Tirsdag den 5. marts, kl. 14.30 – 16.30.
Gartner Gert Jensen fortæller om sine år som 
gartner for Gråsten Slot og Danfoss Univers. 

Der er kaffe og kage til 10 kr.
Vel mødt!

Spaghetti-gudstjeneste 
i Sottrup kirke

Torsdag den 28. marts kl. 17.00
Vi starter med en kort og børnevenlig gudstjeneste.

Kl. 17.30 spiser vi lækker mad sammen.
Hjemad går det igen mellem kl. 18.30 og 19.00.

Tilmelding til sognepræst
Vibeke von Oldenburg:

SMS: 20 57 51 10 eller mail: vfvo@km.dk

Byggegrunde i 
Vester Sottrup
Byrådet bør fremme 
arbejdet med at sikre nye 

byggegrunde i Vester 
Sottrup. 

Det gav Jørgen Holm 
udtryk for på generalfor-
samlingen i Sundeved 
Venstre, som blev 
holdt på Det Gamle 
Bibliotek på Bakkensbro 
Aktivitetscenter i 
Ullerup. ■

Afstemningsfest i 2020
Af Gunnar Hat tesen

For første gang i mange 
år bliver der 10. februar 
2020 afstemningsfest 

i Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup.

"Vi ønsker at mar-
kere 100-året for 
Sønderjyllands 
Genforening med 

Danmark i 2020, og er 
gået i gang med forbere-
delserne", siger formand 
for Forsamlingsgården, 
Mogens Dinsen. ■

På jagt efter tre 
bestyrelsesmedlemmer
Af Gunnar Hat tesen

Forsamlingsgården 
Sundeved skal fi nde tre 
nye bestyrelsesmedlem-
mer, når der er general-
forsamling onsdag den 27. 
februar kl. 19.30.

På forhånd har for-
manden Mogens 
Dinsen, næstformanden 
Ann Grandt og menigt 
bestyrelsesmedlem Tina 
Nielsen meddelt, at de 
ikke ønsker genvalg.

Bestyrelses-

medlemmerne Ingrid 
Jørgensen og Egon Fogt er 
villige til genvalg.

Eft er generalforsam-
lingen er forsamlings-
huset vært ved et let 
traktement. ■

Præstegård er solgt

Den tomme præstegård 
i Vester Sottrup er blevet 
solgt.

Ifølge ejendomsmægler 

Kjeld Faaborg, Estate i 
Gråsten, der har stået for 
salget, er det en ung bør-
nefamilie, der fl ytter ind.

Familien har købt den 

236 kvadratmeter store 
præstegård for 1,9 millio-
ner kroner og fl ytter ind 1. 
marts. ■

Præstegården i Vester Sottrup er solgt, og pengene fra hussalget tilfalder sognet.
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Tilmelding på 
FACEBOOK

eller i butikken 
senest

den 22. februar

3 STK 5 STK

Højsvej 1, Ullerup •  6400 Sønderborg  •  tlf. 33 68 53 85

eller i butikken 

den 22. februar

hos Land & Fritid 
Sundeved
Lørdag den 23. februar
kl. 10.00
Vi slår katten af tønden og
fejrer katte konge- og dronning,
samt bedst udklædte.
Efter tøndeslagning vil der blive serveret lidt godt til ganen.

SPAR 17475

SPAR 3995

SPAR 17985

PREMIUM SOLSIKKEFRØ 
TIL VILDFUGLE, 10 KG
Normalpris 114,95

Ta 5 poser 400,-

VERSELE LAGA VILDFUGLEFODER 
PREMIUM, 15 KG
Normalpris 219,95

Ta 3 poser 480,-

TØRREDE MELORME, 
1 KG
Normalpris 199,95

160,-
* Tilbuddene er gældende fra 
den 21 februar til den 23 marts.

Generalforsamling
 Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i salen 

Støt Forsamlingsgaarden
 BLIV MEDLEM 

Indbetal 50.00 kr. på kontonr.: 
5953-8039922 eller mobilpay 53208 
(Husk navn) og send en mail til 
medlem@forsamlingsgaarden.dk 
med navn, adresse og tlf. nr. 
Ønsker du at modtage vores 
nydhedsbrev, kan du tilmelde dig på 
medlem@forsamlingsgaarden.dk, 
husk navn, adresse og tlf.nr.

@

 Søndag den 7. april Arbejdsdag 
på Forsamlingsgaarden

Skt. Hans
 Søndag den 23. juni kl. 21.00 
Båltale ved borgmester 
Erik Lauritzen.
Musik ved Michael Vogensen 
og Morten Petersen.

Sussi og Leo
 Fredag den 1. november kl. 20.00 
Så er den helt rigtige julegave klar til bestilling 
Vi bliver kaldt kitch? 
Vi bliver kaldt kult?
Vi bliver kaldt dårlig smag? og 
vi bliver kaldt genier, legender 
og den dynamiske trio?
Vi er i følge verdenspressen 
både umusikalske, 
nyskabende, forrygende 
underholdere, grimme 
og de smukkeste 
mennesker i Danmark.”
Billetter kan købes på: 
billetten.dk og biblioteket.

Billetpris: KUN 175 kr.

Vi bliver kaldt dårlig smag? og 
vi bliver kaldt genier, legender 

Vi er i følge verdenspressen 

Billetpris: KUN 175 kr.

Kathrine Lilleør
 Onsdag den 13. marts kl. 19.30 
Et collageforedrag om tvivl, 
bekymring, død, håb og liv med 
Kathrine Lilleør, der ud fra de store 
fortællinger i litteraturen og Biblen 
og med referencer til sit eget liv 
vil vise, hvordan mennesket til 
alle tider har kæmpet med frygt. 
Kathrine Lilleør er sognepræst 
i Sankt Pauls Kirke i Nyboder. 

Hun er tidligere medlem af Det Etiske Råd og er 
landskendt for sine meninger, sin faste klumme i 
Berlingske samt sit forfatterskab, der tæller � ere 
bestsellere, herunder ”Kvinde, hvorfor græder du”.
Arrangementet holdes i samarbejde 
med Biblioteket V. Sottrup.
Billetter kan købes på biblioteket i 
V. Sottrup og på billetten.dk

Entre 100 kr. med kaffe og kage. 

Herrefrokost
 Lørdag den 30. marts 
Ambassadører: 
Lars Bertram  
Lars Bukhave 
Jeppe Michelsen
Brian Alnor 
Tage Schmidt 

Karsten Hansen 
Jesper Johannsen
Dagli’ Brugsen, V. Sottrup
Ole Høi
Karsten Østergaard

Syng foråret ind
 Onsdag den 24. april kl. 19.30 
Sangaften med Anne 
Ernst og Vise Versa. 
Salgssteder: Billetten.dk 
og biblioteket V. Sottrup.

Entre 80 kr. med kaffe og kage.

Alle, der har betalt 
kontingent for 2019 - kr. 50, 
pr. person -har adgang 
til generalforsamlingen, 
hvor bestyrelsen er vært 
ved et let traktement.

Foreningen for Forsamlingsgaarden Sundeved

Det sker på
Forsamlingsgaarden Sundeved

Aktivitetscenter
 Mandag kl. 9.00 - 12.00  ......Samvær, aktiviteter, 

ud� ugter og 
stolegymnastik.

 Onsdag kl. 14.00 - 16.00  .....Samvær og lotto 
den 3. onsdag
i måneden.

 Onsdag kl. 18.30 - 22.00  .....Kreativ cafe, hver 
3. onsdag i måneden.

 Torsdag kl. 14.00 til 16.00  ...Kortspil; der spilles 
Whist eller skat.

 Torsdag kl. 19.00 til ???  ......Sangkor.

 Mandag den 4. marts kl. 10.30  ......Generalforsamlig

Værkstedet er åbent hver dag. Kontaktperson.
Hans Christian Sørensen. 20 15 85 38.
 Sensommerfest den 16. september 

Fastelavnsfest hos 
Land & Fritid i Ullerup

Af Claus Frederiksen

Land & Fritid i Ullerup ta-
ger forskud på fastelavn 
og holder fastelavnsfest 
for børnene lørdag den 
23. februar.

De udklædte børn starter 
med at slå katten af tønder 
kl. 10.00. Der skal fi ndes 
både en kattekonge og 
kattedronning. Det er 
selvfølgelig også en fl ot 
præmie til den bedst 
udklædte.

Eft er tøndeslagningen 
vil der også blive serveret 
noget at spise til de ud-
klædte børn.

Land og Fritid har 
samme dag også en række 
gode tilbud i butikken til 
de voksne

Børnene skal tilmelde 

sig til fastelavnsfesten 
enten direkte i butikken 
eller på facebook senest på 
fredag. ■

Udklædte børn kan på lørdag 
slå katten af tønden i Ullerup.
 Arkiv foto
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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

I/S Vester Sottrup Vandværk
afholder

Ordinær
generalforsamling

Mandag den 11. marts kl. 19.00
på Forsamlingsgården Sundeved

(krostuen)

Med følgende dagsorden:

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse
• Budget for det/de kommende år 

forelægges til godkendelse
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

Den seneste årsrapport kan ses på 
www.vestersottrup-vand.dk

Telefonisk tilmelding senest den 7. marts 
på tlf/sms 22 18 63 63 eller 

mail mk@vestersottrup-vand.dk

Bestyrelsen

Genvalg 
i Venstre
På generalforsamlingen 
i Sundeved Venstre blev 
Ellen Marie Christensen, 
Nybøl, og Kristian 
Bonefeld, Snogbæk, 
genvalgt til bestyrelsen.

Rikke Steger-Sølund blev 
genvalgt som revisor.

Troels Lyck blev 
genvalgt som vælger-
foreningens formand. 
Generalforsamlingens 
dirigent var Kathrine 
Svane Christiansen.

Kontingentet er på 
350 kr. 

Eft er generalforsam-
lingen talte det nyvalgte 
byrådsmedlem Heidi 
Frederikke Jørgensen (V), 
Stolbroløkke, om sit ar-
bejde i Sønderborg byråd, 
hvor hun er en stigende 
politisk stjerne. ■

Bestyrelse på plads
Sundeved Venstre har 
konstitueret sig med 
Anne Loff  Østergaard 
som næstformand, 

Carsten Andersen 
som kasserer, Kristian 
Bonefeld som sekretær 
og Arne Brændmose, 

Ellen Marie Christensen 
og Kathrine Svane 
Christensen som menige 
bestyrelsesmedlemmer. ■

Tak fordi 
du handler lokalt

Faldne soldater mindes 
ved Bøff elkobbel
De Danske 
Forsvarsbrødre og 
Hjemmeværnet gennem-
fører mindehøjtidelighed 
ved graven i haven ved 
Bøff elkobbelhuset på 
Amtsvejen til Nybøl.
Højtideligheden fi nder 
sted fredag 22. februar 
kl. 11.00, som et samar-
bejde mellem De Danske 
Forsvarsbrødre og 
Hjemmeværnet. Der læg-
ges kranse og buketter fra 
Forsvarsbrødrene, Hæren, 
Sønderborg Kommune og 
familie til den ene af de 
faldne.

Talen i år gennemføres 
af Flemming Pallesen, 

der er formand for Jydske 
Landsoldater..

Højtideligheden afsluttes 
med sangen “Slumrer sødt 
i Slesvigs jord”.

To faldne
Mindehøjtideligheden 
gennemføres til minde 
om de to faldne, der er 
begravet i haven tæt på 
amtsvejen. Her blev de 
begravet for 155 år siden, 
da kampene fandt sted i 
1864.  

Graven i haven er 
blandt Sønderjyllands 
mange smukke histori-
ske mindesmærker og 
Bøff elkobbelhuset med 
“Graven i Haven” indtager 
en særlig plads.

Et værdigt minde om to 
danske soldater, infante-
risten Hans Hansen fra 
Kyse og dragonen Jens 
Christensen fra Spjellerup. 
To danske soldater der 
gav deres liv i kamp mod 
en preussisk overmagt for 
155 år siden under anden 
slesvigske krig i 1864.

Alle er meget velkom-
men til at deltage i højti-
deligheden, hvor der også 
er mulighed for at bese 
det meget omdiskuterede 
Bøff elkobbelhus indefra. 
Huset er stadig er under 
renovering, men er godt 
på vej mod det færdige 
resultat. ■Tilmelding til 

Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Minikrydstogt på 
KielerkanalenKielerkanalenKielerkanalen
Søndag den 19. maj

Afgang
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.40
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.45
Egernsund, elektrikeren . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.50
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . kl. 7.55
Rinkenæs, Bageren  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 8.20
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.25
OK-tanken ved omfartsvejen i Padborg . kl. 8.30

Det er en ud� ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895, 

den er 98 km. lang og her sejler 
ca. 50.000 skibe igennem om året. 
Efter opsamling kører vi direkte til 
Kiel. Her går vi ombord på skibet. 

Kursen sættes mod Rendsborg, hvor vi 
undervejs skal nyde en dejlig bu� et. Vores 

spændende sejltur tager knap. 4 timer. 
Vores bus venter på os i Rendsborg, 
hvor vi får en guided rundvisning.

Mæt af dagens indtryk kører vi over 
Slesvig og er hjemme ved 18-tiden.

Pris kr. 695,- som dækker bus, 
guide, sejltur og bu� et.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

OK-tanken ved omfartsvejen i Padborg

695,-
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Hørt i byen
Thomas Machoreck 
er én af de mange 
Gråstenere, der benyt-
tede vinterferien til, at 
tage på skiferie med 
hele familien.

Gråsten Løbeklub 
havde alle pandebånd 
på, under søndagens 
løbetur. Dette for at 
mindes den kendte lø-
ber Henrik Jørgensen, 
hvilket iøvrigt blev 
gjort i hele landet.

Søndag dansede 150 
glade kvinder og 
mænd til fordel for 
Julemærkehjemmet 
i Kollund. Der var 
inviteret til Ballroom 
fitness med en profes-
sionel instruktør på 
Egernsund Skole.

Mandag starter 
Helle Blindbæk som 
butiksleder i Neye, 
Sønderborg. Stillingen 
er et barselsvikariat.

Torsdag aften kan man 
på Den Gamle Kro i 
Gråsten opleve to lo-
kale forfattere fortælle 
om deres arbejde.

Sognepræst Hanne 
Christensen vendte 
søndag glad tilbage 
til prædikestolen i 
Gråsten Slotskirke 
efter operation for en 
diskusprolaps. Der var 
48 kirkegængere til 
højmessen.

Indvielsen af det 
nye sundhedshus i 
Ulsnæs-Centret er 
udsat et par måneder. 
Sundhedshuset skulle 
oprindeligt have været 
indviet 1. marts.

Keld Jørgensen vender 
1. marts tilbage til 
Knud Erik Heissel 
A/S efter et par år 
hos Meldgaard i 
Aabenraa. ■

Boliger
LOKALER I GRÅSTEN

Ca. 100 kvm. til kontor, lager eller andet.
Billigt til leje kr. 3000,-

+ forbrug

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63

Stillingsannoncer
ALT-MULIG-MAND / 

HAVEMAND (M/K) SØGES
6-10 timer pr. uge til havearbejde og forefaldende 

arbejde på lystejendom i Vemmingbund.

TLF. 51 28 29 12

Hundefoder til fast lav pris
Lam og ris. 20 kg.  . . . . . . . . . . . . FAST PRIS kr. 409,-
(Allergifoder mod bl.a. kløen)

Laks og ris. 20 kg. . . . . . . . . . . . . FAST PRIS kr. 459,-
Kylling til aktive hunde. 20 kg.  . FAST PRIS kr. 399,-
Hvalpefoder. 20 kg. . . . . . . . . . . . FAST PRIS kr. 409,-
Kattefoder. 10 kg. . . . . . . . . . . . . . FAST PRIS kr. 249,-

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

I FEBRUAR FRATRÆKKES 100 KR. 
PR. POSE HUNDEFODER.

Gråsten Ringridning 
bliver endnu bedre
Af Esben Cronbach-Christensen

Gråsten Ringrider-
forening har store 
ambitioner omkring 
årets ringriderfest.
Den nye formand, 
Andreas Th omsen Nøhr, 
har i sinde at give Gråsten 
Ringridning et nøk opad.

”Musikken vil blive 
prioritereret højere, og til 
optoget vil der lørdag og 
søndag være henholdsvis 
2 og 3 bands med”, siger 
formanden, der endnu 
ikke vil løft e sløret for, 
hvem der kommer til at 
optræde til optoget eller 

i teltet om aft enen fredag 
og lørdag. Han garanterer 
dog, at kvaliteten bliver 
”mindst ligeså god eller 
bedre.”

Beergarden
Andreas Nøhr understre-
ger, at de centrale tradi-
tioner omkring Gråsten 
Ringriderfest selvfølgelig 
skal bevares, men at der 
er plads til nye tiltag ved 
siden af disse. Et af de nye 
tiltag vil være en beergar-
den på pladsen ved siden 
af festteltet, hvor man 
skal kunne nyde sin øl i 
den danske sommersol 

under parasollernes kølige 
skygge.

Bestyrelsen har desuden 
i den nye strategi sat sig en 
målsætning med tilnavnet 
”3 gange 300”.

Der går ud på, at der 
skal være 300 deltagere til 
borgerballet, 300 delta-
gere til damefrokosten og 
endelig 300 ryttere over 
weekenden. 

Andreas Nøhr kalder 
selv målsætningen for am-
bitiøs, men tror på, at den 
er fuldstændig realistisk. ■

Optog til Gråsten Ringridning, 
hvor der var to bands med. I 
år får den endnu et nøk med 
et ekstra band søndag.

Scooter blev stjålet
En metalrød scooter af 
mærket PGO Hot 50 er 
blevet stjålet i Nygade i 
Gråsten.

Scooteren er fra 2015 og 
har en nummerplade med 
registreringsnummer BT 
2375. ■

90 årig med fuld 
fart på
Bodil Morville, Alnor,  
kunne lørdag fejre sin 
90 års fødselsdag.
Trods den pæne alder, 
spiller hun stadig bridge 
fl ere gange ugentligt.

Bodil Morville ar-
bejdede i mange år på 
Dommerkontoret i 

Gråsten, og var gift  med 
skovrider Paul Morville.

Senere dannede Bodil 
Morville par med tand-
læge Jørgen Skensved.

Fødselsdagen blev fejret 
med familie og venner i 
hjemmet i Alnor. ■

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

Egnsspil fik mange 
skuespillere
Det Lille Teater i 
Ladegårdskov fi k tilsagn 
fra 41 skuespillere om 
at medvirke i dette års 
egnsspil, som bliver om 
”Den onde Herremand på 
Ladegård”.

Det skete forleden på et 
informationsmøde, hvor 
de var mødt op. Desuden 
lå der tilsagn fra 10 andre 
personer, som ikke kunne 

deltage i mødet, at de også 
gerne ville medvirke.
Egnsspillet, der foregår i 
1762, er en grum historie 
med både voldtægt, bræn-
dende kærlighed og mord.

Sommerspillet får premi-
ere den 14. juni og spiller 
seks gange på den uden-
dørs spilleplads ved Det 
Lille Teater. ■
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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  19. Bøf Stroganof med mos

ONSDAG den  20. Gyros med Tsaziki og salat

TORSDAG den  21. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  22. Forloren hare med tyttebær og grønsagsduet

LØRDAG den  23. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  24. Burger med pommes frites

MANDAG den  25. Kotelet 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

Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

ALT I MURERARBEJDE
• Småreparationer
• Om- og tilbygning
• Nybyggeri
• Hoverentreprenør

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

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,-

Fest, glæde og alsang på 
Holbøl Landbohjem
Af Gunnar Hat tesen

Alsang nr. 75 sam-
lede mandag aften 202 
mennesker på Holbøl 
Landbohjem
Der var to deltagere, som 
havde været med ved 
næsten samtlige 75 gange. 
Det er Henny og Jørgen 
Jørgensen fra Holbøl. 

Menuen bød blandt an-
det på sprængt andebryst.

Alsangen blev ledet af 
Tim Hansen, Sønderborg, 
der i mange år var læ-
rer på Nordborg Slots 
Efterskole. Han vekslede 
mellem tænksomme, 
morsomme, nye og gamle 
sange.

Det var musikeren Uno 
Wierød, som i 2004 be-

gyndte med alsang. Efter 
han døde i 2013 overtog 
Tim Hansen rollen som 
kulturformidler.

Tilstrømningen har gen-
nem årene været så stor, at 
Finn Jørgensen har måttet 
lave dobbelt-arrangemen-
ter. Tirsdag aften er 209 
tilmeldt alsangen.

Alsang bliver i dag ikke 
afviklet for at mindes 
de mørkere dage under 
besættelsen, men som en 
god anledning til at mø-
des, have det sjovt, synge 
og få noget god mad.

Alsangen holdes 4-6 
gange om året. ■

Alsang er en gammel tra-
dition, der har sin oprin-
delse tilbage i 1940. Efter 
den tyske besættelse op-
stod der frygt for dansk 
identitet, og en national 
bevægelse gik over landet. 
Et af udslagene af dette 
var store sangstævner, 
alsang, hvor tusindvis af 

danskere mødtes og sang 
danske sange.

Den 1. september 1940 
blev der på samme tid 
afholdt sangstævner over 
hele landet. Man regner 
med, at 740.000 men-
nesker deltog for at vise 
deres danskhed.

Alsangen er populær på 
Holbøl Landbohjem, og har 
været holdt siden 2004.
 Fotos Jimmy Christensen

Tak fordi du handler lokalt
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ved Solvejg Dam-Hein
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Tak fordi du handler lokalt 

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Sangstafetten er populær
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var bred enighed 
blandt deltagerne i 
Sangstafetten på Holbøl 
Landbohjem, er et hyg-
geligt tiltag.
Mange har været med i 
samtlige 11 år, og det bre-

de og uforudsigelige sang-
valg gør det spændende. 

Ved et af bordene sad 
deltagere fra Kollund 
Sangkor. Ved et andet 
bord fandt man det tidli-
gere lærerpar Margit og 
Christian Cosmus og ved 
et tredje sad Lis og Peter 

Hell. Helen Therkelsen var 
sammen med veninderne, 
og Helen har deltaget si-
den hendes mand Mogens 
Therkelsen var med til at 
starte sangstafetten.. ■

Annemette Hess drak kaffe med Ingrid Kristensen, Annemi Soll, Helen Therkelsen, Janne 
Kromann og Anne Grethe Mogensen. Gæsterne var alle meget begejstrede for sangstafetten.  
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Dødsfald
En stor og hjertevarm tak

for venlig deltagelse ved vores elskede 

Michael Heineckes
død og bisættelse

Tak for blomster og fremmøde i kirken 
Tak for hilsner, besøg og varme tanker

Tusind tak allesammen

På familiens vegne

Maren

Vores kære far, svigerfar, morfar og farfar
Reiner Arp

er stille sovet ind den 11. februar.
Bisættelsen � nder sted i stilhed.

Elsket og savnet

Karin Andresen Thietje, 
Kruså, er død, 70 år. ■

Tulle Larsen,  
Holbøl, er død, 82 år. ■

Richardt Rebsdorf,  
Padborg, er død, 94 år. ■

Aktiv pensionistforening
Af Frederik Johannsen

Pensionistforeningen 
ved Grænsen har 337 
medlemmer.
Det oplyste formanden, 
Flemming Jørgensen, 
på generalforsamlin-
gen, som blev holdt på 
Valdemarshus i Padborg.

Flemming Jørgensen 
nævnte i sin beretning, 
at der 11 gange havde 
været afholdt lottospil. 
Desuden havde der været 
en hygge eftermiddag 
med gode Elvis numre, 
ligesom der havde været 
udflugter til både Aarhus 
og Flensborg.

Regnskabet viste et 
pænt overskud, så de 37 
fremmødte medlem-
mer var godt tilfredse. 
Generalforsamlingens 
dirigent var Henrik 
Schroll. ■

Generalforsamlingen i Pensionistforeningen ved Grænsen var 
pænt besøgt med 37 deltagere.
Efter generalforsamlingen var der lottospil. Det var en rigtig 
hyggelig eftermiddag. 
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Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning

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

Tømrer & Snedker Afdelingen
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering
Diverse Tømrerarbejde

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Klaus Tranum 2047 5290
Dennis Lorenzen 2758 8750
Ejner Tranum 5050 8722

www.LTnatur.dk

Algebehandling
Tag, Murværk, Belægning
Med og uden imprægnering

Mød os
på

Bolig &
Livstilsm

essen

2019

23. - 24. februar i Grænsehallerne, Kruså  BOLIG & LIVSSTILSMESSEN 2019

Rustmonsteret stortrives i det danske klima og har stor appetit på biler 
fra hele verden..Giv din bil SUVO rustbeskyttelse med Danmarks længste garanti. 
Se mere på www.suvo-aabenraa.dk eller kontakt os på:

                  Tlf: 73 62 24 24 eller mail: info@biludenrust.dk

     

p
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k

BESKYT DIN BIL MOD 
RUSTMONSTERET

Vi ses til 
Bolig- og Livstilsmessen i 
grænsehallerne d. 23 og 

24 februar.

Nybolig
Padborg

Torvegade 1
6330 Padborg
6330@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 74671902

Lena Dahlgaard og Ole Jepsen

Vi går aktivt og offensivt ind 
i salget af din bolig.

Mød os på 
Bolig & Livsstilsmessen i Kruså
Find os i hal 3, stand nr. 115 

Nyd en grillpølse, enten ved ankomst 
eller ved afslutning af besøget.

LIONS BOV er i teltet ved indgangen 
til Bolig & Livsstilsmessen 

den 23. og 24. februar i Grænsehallerne

Danmarks ældste 
boligmesse i Kruså
For 23. år i træk er der 
i weekenden 23.-24. 
februar Bolig- og 
Livsstilsmesse i 
Grænsehallerne i Kruså.
Det er landets ældste 
messe, og de lokale udstil-
lere har været gode til at 
bakke op.

Atter i år er der masser 
af inspiration at hente, og 
over 100 udstillere vil vise 
nyheder og give tips, gode 
råd og ideer til alt inden 

for bolig, livsstil, mad og 
fritid.

Mange lokale firmaer 
vælger hvert år at deltage, 
og i år er heller ingen 
undtagelse.

Det giver kunderne en 
god mulighed for i ro og 

mag at få en god snak på 
de forskellige stande, og 
både kunder og udstillere 
får en masse god feedback.

Arrangørerne regner 
med op mod 12.000 be-
søgende i løbet af de to 
dage. ■
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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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl.  8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl.  8.30-16.00
Torsdag .................. kl.  8.30-14.00
Fredag ................... kl.  8.30-efter aftale

HOLBØL  VANDVÆRK
afholder

Generalforsamling
på Holbøl Landbohjem

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018.
4. Fremlæggelse af budget for 2019.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S

og støtteforeningerne
afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Tirsdag den 5. marts fra kl. 19.30
(uge 10)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efterfølgende kaffe og kage.

Bestyrelserne

afholder

Generalforsamling
Fredag den 15. marts kl. 20.00

Dagsorden i� g. vedtægter.
Se vedtægterne på www.vilsbækhuset.dk

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden skriftligt i hænde

senest den 07. marts

Inden selve generalforsamlingen fra kl. 19.00 
er Vilsbæk - Huset vært ved en middag.

Tilmelding til Tina Jakobsen på tlf. 22 28 43 06 
senest den 07. marts 2019

Efter generalforsamlingen 
er der underholdning med 
“Æ Holm” alias Erik Holm 

kendt fra X Factor.

Alle er velkommen.
Vel mødt!

Bestyrelsen

VILSBÆK – HUSET
Æ Syngbal
på Frøslev Kro

Fredag den 1. marts kl. 19.00
entré kr. 50,-
PROGRAM:

Frøslev Mandskor synger
Middag 2-retters menu - 150 kr.
Kirsebærhavens Husorkester 

underholder
Fælles sange

Tilmelding til Frøslev Kro 
tlf. 74 67 32 04 eller info@froslev-kro.dk 

senest torsdag 28. februar kl. 11
Arrangør

Frøslev Sangforening

Den stille slider 
for folkestyret
Det er ikke de store 
armbevægelser og bomba-
stiske meldinger, der kom-
mer fra Birgit Mogensen, 
Kollund. Men tag ikke fejl. 
Bag den stille og rolige 
facade gemmer sig en po-
litisk slider, som har sine 
meningers mod og også 
godt kan gøre rede for 
dem, hvis det skal være.

I 20 år har hun siddet 
i bestyrelsen for Bov 
Venstre. Og det er ikke 
så ringe endda. Hun har 
mærket det politiske sus 
ved at deltage i et utal af 
møder.  Nu har hun så 
valgt, at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet, men 
gnisten for politik, besid-
der hun stadig. ■

Birgit Mogensen modtog af den afgående formand for Bov 
Venstre, Michael Gabrielsen, en buket blomster for sin mange-
årige indsats i vælgerforeningen.

Ministre så på 
vildsvinehegn

Der var stort opbud af pressefolk, da sundhedsminister Ellen 
Trane Nørby (V) og miljø- og fødevareminister Jakob 
Ellemann-Jensen (V) mandag besigtigede det nye vildsvine-
hegn på Kolonisthusevej ved Frøslev. Foto Dit te Vennits Nielsen
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SJOV LØRDAG
I BOV SVØMMEHAL
LØRDAG DEN 23. FEBRUAR

For at gøre det rigtig 
hyggeligt slukker vi det 

store lys og tænder i 
stedet vores projektorer, 

der lyser ned i vandet.

Diskotek Saxon 
spiller hele aftenen 

med lysshow og fuld 
knald på lyden.

disko plasko

FAMILIE DISKO

for børn under 9 år med forældre

FRA KL. 16.00-18.00

FOR ALLE OVER 9 ÅR

KL. 19.00-22.00

FRANSKE 

HOTDOGS KAN 

KØBES

VI GLÆDER OS

TIL AT SE DIG

MED VENLIG HILSEN

PERSONALET

PRIS

KR. 40,-

I anledningen af at Klaus, Ejner & Anker Tranum, 
har runde fødselsdage i alt 180 år vil vi gerne 

invitere vores familie og venner, kunder 
og samarbejdspartner til 

Reception
i Kollund Forsamlingshus

Fredag den 1. marts
i tidsrummet kl. 13 -17.

Vi byder på lidt godt til ganen og halsen.

Vi ser frem til at møde jer alle til 
denne festlige eftermiddag.

De bedste hilsner fra holdet bag

LT Natur & Ejendomsservice ApS.

Grænsecup-turnering 
for sidste gang
Af Helle Blindbæk

Grænseegnens 
Bridgeklub havde 
lørdag inviteret til 
Grænsecup for 21. gang i 
Grænsehallerne i Kruså.
Grænsecuppen er en årlig 
begivenhed, hvor klub-
spillere fra hele landet og 
gæster syd for grænsen 
mødes til en hyggelig vel-
tilrettelagt turnering.

Antallet af tilmeldte 
er de sidste år faldet 
markant, hvorfor Bridge-
klubben havde valgt, at 
dette år skulle være den 
sidste turneringen af 
slagsen. Tidligere har der 
været op mod 240 spillere.

Denne beslutning æn-
drede dog ikke på, at de 96 

betalende spillere mødte 
glade op til kampen om 
penge- og vinpræmier.

Der blev spillet i 4 ræk-
ker med en indledende 
runde på 22 spil om for-
middagen og kvalifikation 
om eftermiddagen med 
33 spil.

Hele dagen blev styret 
kyndigt af en garvet og 
velkendt turneringsleder; 
Lars Andersen fra Vojens.

Formand for Grænse-

egnens Bridgeklub, Mette 
Elbech Jakobsen bød vel-
kommen og var glad for 
fremmødet gennem årene.

"Kræfterne skal nu bru-
ges på, at forberede vores 
50 års jubilæum i Grænse-
egnens Bridgeklub om 
2 år", siger Mette Elbech 
Jakobsen.

Turneringens vindere 
blev Claus Madsen og 
Lise Kristensen fra 
Grindsted. ■

Grænsecup-turneringen i 
bridge samlede 96 deltagere 
i Grænsehallerne i Kruså.

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

1000 tak
til alle

der lagde vejen forbi i forbindelse med 
min 40 års fødseldag. I var alle med til 

at gøre dagen uforglemmelig.

Tak for alle gaver og lykønskninger.

En stor tak til Christina og Helga for hjælp 
i køkkenet samt til Birgit for alle de mange 

� ne kager til kaffebordet. Og til Finn, 
Holbøl Landbohjem for god og dejlig mad.

Med venlig hilsen
Henrik Pørksen Schmidt
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Sang og musik på Birkelund
Af Mogens Thrane

Birkelunds Venner 
havde forleden arran-
geret sang og musik på 
Birkelund Plejehjem i 
Kollund. Beboere og 
pårørende var inviteret. 
Valdemarshuskoret un-
derholdt med sang og 

Knud Andersen stod for 
musikken.

Eftermiddagen sluttede 

med fællessang, og der 
blev serveret kaffe og 
brøtort ■

Hørt ved Lyren
Ulla Momme fra 
Grænse hallerne glæder 
sig over, at mere end 
200 stande på nuvæ-
rende tidspunkt er 
solgt til loppemarkedet 
2. påskedag. Der er 
stor rift om de sidste 
stande, som vil blive 
afsat efter først til mølle 
princippet.

Mads Andersen, Bov, er 
tiltrådt som ny butiks-
chef i Fakta i Gråsten.  
Han sidder selv ved 
kassen de første dage 
for at lære bysbørnene 
at kende. Mads har en 
bred erfaring indenfor 
detailhandlen, og har 
blandt andet været 
butikschef i Fona i 
Aabenraa.

En 18-årig bilist fra 
Padborg mistede lørdag 
aften kontrollen over 
en personbil og kørte 
ind i havnekiosken på 
Aarø i Lillebælt. Han 
kom ikke til skade, 
men det viste sig, at 
han var påvirket af 
spiritus.

Der har atter været 
hærværk på fodbold-
banen ved Grænse-
hallerne i Kruså. 
Denne gang er helt 
nye fodboldnet skåret 
i stykker. Det ærgrer 
boldklubbens formand 
Frank Thietje, som 
slet ikke forstår denne 
ødelæggelsestrang. 

Beboerne på Kolonist-
husevej i Frøslev venter 
med spænding på at få 
en lovet kompensation, 
da vildsvinehegnet står 
på deres matrikel. 

Der er fundet to cykler 
liggende i grøften på 
Tøndervej i Kruså. Det 
er en hvid Giant og en 
cremefarvet Everton. 

En hundelufter var 
forleden på tur i sko-
ven og her fandt hun 
ikke mindre en 82 
tomme flasker smidt i 
skovbunden. ■
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afholder 

Årsmøde 2019
Onsdag den 13. marts kl. 17.00 

i Grænsehallerne, Harkærvej, Kruså.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efterfølgende underholdning og spisning.

Se venligst www.aeldressagen.dk/bov

Pris: kr. 100,- ekskl. drikkevarer

Tilmelding til ritaclausen@bbsyd.dk 
eller tlf. 29 44 49 16 fra den 19. – 25. februar

Kun for medlemmer – HUSK medlemskort

Bov lokalafdeling

Inviterer til

Forårsbanko
Onsdag den 27. februar kl. 19.00
på Bov Kro
Døren åbner kl. 17.30
der vil være 54 spil
med mange � otte præmier.
Det er dubbe spil og
et sæt koster kr. 130,- 
Husk medlemskort. Gæstekort kan købes.

Æ Ringriens Venner

Afholder Amerikansk Lotteri 
med udlodning i pausen.

Der kan købes kaffe,
vand og øl i baren

Så tag manden, konen eller vennerne under armen 
og kom til nogle hyggelige timer på Bov Kro.

De venligste Forårs hilsner
Bov Sogn Ringridnings

Bestyrelse

25 spillede 
skat
Padborg Skatklub samlede 
25 kortspillere til klubaf-
ten på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Jens P. Skøtt,  
Holbøl, 1061 point
Nr 2 Kurt Nielsen, 
Padborg,  985 point
Nr 3 Jan Petersen,  
Fårhus, 950 point
Nr 4 Gynther Bonnichsen,  
Bov,  933 point

2. runde
Nr 1 Jes Peter Hansen, 
Gejlå,  1191 point
Nr 2 Vagn Christiansen, 
Aabenraa,  1150 point
Nr 3 Chr. Skovsen, 
Holbøl,  1091 point
Nr 4 Hans Emil Nissen, 
Holbøl  1060 point

Bov Lokalafdeling

Stavgang
Motion i smukke naturområder.

Starter op igen den 05. marts.
Hver tirsdag kl. 09:30 - 11:00

Vi mødes ved Frøslevlejren, Lejrvej, Padborg - barak 80.

Årlig kontingent 50,00 kr. alle kan deltage 
Nærmere oplysning: Egon Kjær Pedersen, 29 39 36 74

Syng sammen
- og glem alt andet

Torsdag den 07. marts. kl. 14.30
i Kirkeladen, Kirkevej, Bov.

Bov Menighedsråd og Ældre Sagen, Bov arrangerer.

”Syng sammen eftermiddag” med Christian Cosmus

Det er gratis at deltage. Menighedsrådet giver kaffen og 
deltagerne medbringer selv brød/kage. 

Alle kan deltage, bare mød op.

Hyggelig 
sammenkomst 

Søndag den 10. marts fra kl. 12 – 14.30.
Ældre Sagen inviterer igen til ”spis sammen” 

i Grænsehallerne ( Multisal ), Harkærvej, Kruså.

Menuen består af: Wienerschnitsel med 
tilbehør, æblekage med creme fraise.

Musikalsk underholdning med Knud Andersen ved klaveret

Underholdning ved Karen Holubovsky

Pris: 80,00 kr. excl. drikkevarer 

Tilmelding til: Eva Schmidt tlf. 74 67 22 93 / 28 57 40 90 
fra fredag den 22. februar kl. 12.00
Hvorfor sidde og kede sig derhjemme, 
når man kan hygge sig med andre ude.
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General 
forsamling

hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 13. marts
kl. 19.00 på Bov Kro
Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 

formanden, Mads B. Larsen, i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

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

Beboerne på Birkelund Plejehjem i Kollund havde nogle muntre timer med sang og musik.
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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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

…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

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling kontakt os for mere info

Træfældning
Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Alm have vedligehold
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

Snerydning og Saltning
Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

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

 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

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

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

5 skarpe til Birgit Bennick Pedersen
Navn: Birgit Bennick Pedersen 

Alder: 49 år 

Bopæl: Padborg 

Beskæf tigelse: Viceskoleinspektør på 

Den Tyske Skole i Padborg, f i tness-

instruk tør. 

Gif t og har en dat ter 

Nævn en person, der 
har ændret dit liv:
"Det har min datter Thea. Hun 
har ændret min mands og mit 
liv og åbnet vores øjne for, at der 
er andre i verden end bare os to".

Hvad har været din bedste ferie?
"Det var sidste år, hvor Thea 
og jeg var på ferie i Edinburgh. 
Vejret var helt forrygende, og vi 
fik virkelig set en masse. Thea 
og jeg tager ofte på storbyferier, 
mens min mand bliver hjemme. 
Han gider ikke gå på muséer, og 
Thea og jeg kan ikke få nok af 

kulturelle oplevelser og vi besø-
ger alle dem, vi kan nå".

Har du nogen traditioner?
"Vi fejrer altid jul sammen, bare 
os tre. Vi elsker at være sammen 
og nyde hinandens selskab".

Har du husdyr?
"Ja, jeg har tre katte. De er 
mine et og alt. Desuden har vi 
mange katte, som kommer på 
besøg. Hver morgen står der 5 
nabokatte og venter ved vores 
dør. Hvis vi ikke er hurtige nok, 
mjaver de og kradser på døren. 

De vil nemlig ind og have mor-
genmad, og det får de. Katte er 
mit yndlingsdyr".

Er du endt dér, hvor du 
gerne vil være?
"Ja det er jeg. Jeg er uddannet 
cand.mag. i tysk og lingvistik 
og har i 16 år undervist på 
universitetet. Ved siden af er jeg 
fitnessinstruktør og har været 
det i mange år. 

I 2014 havde jeg ikke lyst til 
at rejse så langt mere for at 
arbejde, og derfor blev jeg ansat 
på Den Tyske Skole i Padborg 
som lærer. Fra den 1. februar 
er jeg blevet ansat som ny 
viceskoleinspektør. ■

Viceskoleinspektør Birgit Bennick 
Pedersen, Deutsche Privatschule 
Pattburg.
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Sønderjylland mellem 
våbenstilstand og genforening
Tiden fra våbenstilstan-
den den 11. november 
1918 til Genforeningen i 
1920 blev fuld af forvent-

ning, men også rig på 
skuffelser. Tirsdag den 26. 
februar kl. 16.30 på Bov 
Bibliotek fortæller tidli-
gere arkivleder ved Dansk 
Centralbibliotek for 
Sydslesvig, dr. phil. Lars 
N. Henningsen om dag-
ligdagen i Sønderjylland 
efter fire års rædsler og 
kaster lys over den kro-
gede vej frem mod genfor-
eningen i 1920.

De dansksindede søn-
derjyder fik dengang håb 
om at få grænsen flyttet 
sydpå. Men ventetiden 
blev lang. Tusindvis af 
hjemvendte soldater var 
krigsskadede, og de skulle 
nu finde en plads på ar-
bejdsmarkedet. Der var 
revolution, økonomisk 

nød, spekulation og ukla-
re forhold i styret. Dertil 
kom en bitter strid om, 

hvordan en afstemning 
om den nye grænse kunne 
gennemføres. ■

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

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle for transport
til/fra Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

HUSK! Hvad du � nder på nettet, får du også ved os!

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

og årstidsbestemte retter.

FRI SALATBAR

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

POTPOURRI
Rumpsteak, kotelet, 

mørbrad, paneret 
svineschnitzel, gedeost, 

pommes frites og djuvec ris

13,90 €

Siden 2001

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

www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

Nyvalg
På generalforsamlingen i 
Bov Venstre blev Herbert 
Johansen og Edmund 
Mogensen genvalgt som 
revisorer.

Nyvalgt til kredsbe-
styrelsen i Venstre i 
Aabenraa-kredsen blev 
Torben Nissen, mens Lone 
Bakowsky blev genvalgt 
til bestyrelsen for Venstres 
Kommuneforening i 
Aabenraa Kommune. ■

                        
    Grænsehallerne 

Den 22. april 2019 
  fra kl. 10.00 – 16.00  
 Entré - 15,00       

Leje af standplads via  
www.gransehallerne.dk 

                  
    

Harkærvej 13 - 6340 Kruså Tlf. 74 67 14 14 
kontor@gransehallerne.dk 

Dr. phil. Lars N. Henningsen taler på Bov Bibliotek.

Genvalg
På generalforsamlingen 
i Pensionistforeningen 
ved Grænsen blev Irmi 
Deckmann, Kaj Hansen 

og Werner Schmidt gen-
valgt til bestyrelsen.

Aage Juhl blev genvalgt 
som bilagskontrollant, 
mens Meta B. Simonsen 
blev suppleant. ■
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