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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

Pr. pk. kun

69,-

Under 
½ pris 

Powerball
Classic lemon opvasketabs
100 tabs
XXXL

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

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

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

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

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

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

hurtigt - kompetent - høfligt
Jeg løser dine tekniske problemer

Ring til Allan Greve på 25 46 00 55

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Jens Bundgaard

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

• Professionel rådgivning
• Stort udvalg af de nyeste stel
• Linse- og brilleabonnement
• Altid gratis synsprøve

Din lokale optiker

AutoCentrum Rengøring ved Stephan Tomakjan
Bomhusvej 17, 6300 Gråsten

kun

180,-
Medbring

denne kupon

Gælder til og med 29. marts 2019*

Bilvask inkl. voksbehandling,
og indvendig rengøring*

Martstilbud

Åbent:
tirsdag - lørdag 
kl. 9.00 - 18.00

Ring og aftal tid 

28 34 18 85
28 89 50 39

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 10 5. marts 2019 11. årgang



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 5. marts til og med lørdag den 9. marts 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g 

7 
95

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

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød
8-12 %

DELIKATESSEN TILBYDER
Tatarpølse fra Als Pølser

Buko fl ødeost
200 g
vælg mellem 
grøn pikant, 
gul pikant, chili, 
hvidløg eller 
naturel

SLAGTEREN TILBYDER
Oksemedaljoner
ca. 700 g
4 stk.

LÆKKER 
& MØR

Pr. stk.

10,-

2 kg.

100,-
Pr. stk. kun

20,-

Spar kr.

995

FRIT VALG

FRIT VALG

Under 
½ pris 

4 stk.

100,-

Pr. pk. kun

69,-
Pr. ps.

10,-

Finish Powerball
Classic lemon opvasketabs
100 tabs
XXXL

Gajol
70 cl. 
30%
vælg mellem 
ananas eller 
blåbær.

Hatting morgenbrød
420-490 g
DYBFROST
vælg mellem 
håndværkere, 
græskarkernestykker, 
skagenslapper, rugfl er, 
chiastykker eller møllehjul

Pr. flaske kun

49 95

DANMARKS 
BILLIGSTE

Bemærk 

30%

FRA KL. 10
Pr. stk.

20,-

HUSK FREDAGS

SMØRREBRØD

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG
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TØM BUTIKKEN

OPHØRS
SALGEFTER 43 ÅR

Vi giver rabat på alt 
i hele butikken

Dog ikke tilbud og i 
forvejen nedsatte varer

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

SPAR30%
40%

50%

Fastelavnsfest i 
Ulsnæs Centret
Af Gunnar Hat tesen

Igen i år dukkede der 
mange børn op forældre 
op til tøndeslagning 
i Ulsnæs Centret, da 
Gråsten Handel holdt 
fastelavnsfest.
Børnene var klædt ud i 

alverdens ko0stumer, og 
der var både Spiderman, 
brandmand og ridder og 
mange andre udklædnin-
ger at opleve.

Efter tøndeslagningen 
var der slik og godter og 
fastelavnsboller og kakao 
til børnene. ■

Tønderne i Ulsnæs Centret fik nogle tæsk med battene.  Fotos Jimmy Christensen 

Fakta
Bedst udklædte ved de små, 
0-7 år:  
Sofia Brodersen 
Schalikjer, som var ud-
klædt som gris.

  
Kattedronning: blev Jonas 
Mackay, der var udklædt 
som brandmand. 
Kattekonge: blev Villads 
Vollesen, som var ud-
klædt som Spiderman.

Bedst udklædte hos de store, 
8-13 år:  
Jonas Gűlck, som var 
udklædt som ridder.

Kattekonge:  
Patrik Atzen.
Kattedronning:  
Oliver Emil Havkær.
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Gudstjenester og aktiviteter i marts
Tirsdag den  5. marts ...... kl. 19.00 .......Læsekreds i Gråsten Præstegård

Torsdag den  7. marts ..... kl. 19.30 .......Koncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 10. marts...... kl. 11.00 .......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Koncert med Peter Viskinde
Torsdag den 7. marts kl. 19.30

Koncerten rummer Viskinde sange fra før og nu, ”Savner en som dig”, 
“No Peace Like In Heaven”, “Hele vejen hjem” og mange � ere. De intime rammer 
gi’r en sjælden mulighed for publikum til at komme tæt på sangene og historierne 
bag, og sløret løftes for de kreative processer og Viskindes liv, tekstforfatter, maler, 
komponist og ikke mindst igangsætter i musikkens og maleriets verden.

Billetter kan købes på kirkekontoret, RådhusKiosken, Bruhns og på billetto.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

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

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

Kvinde dræbt i bilulykke i Trappen
En 54-årig kvinde fra 
Aabenraa mistede 
onsdag formiddag ved 
11-tiden livet ved en ulyk-
ke i krydset Bomhusvej 
og Årsbjergvej ved 
Trappen.

Ved ulykken kørte en 
bil og en lastbil frontalt 
sammen.

Vidner fortalte politiet, 
at den 54-årige kvinde har 
bremset hårdt op, da en 
foran kørende har bremset 
op. Den 54-årige kvinde 

trækker til venstre og bli-
ver påkørt af en varebil og 
bliver derved skubbet over 
i den anden vejbane foran 
lastbilen.

Der kom ikke andre til 
skade ved ulykken.

Politiet har taget de to 

biler, der var impliceret i 
ulykken, ind til en nær-
mere undersøgelse.

Det er normalt at gøre 
det i den slags ulykker. 
Politiet skal undersøge, 
om bilerne var i forsvarlig 
stand lige op til ulykken. ■

En 54-årige kvinde mistede 
livet ved en bilulykke 
ved Trappen mellem 
Gråsten og Rinkenæs.
 Fotos Ingrid Johannsen
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Torsdag den 14. marts kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten

KVINDEMESSE 2019
Konferencier 

PERNILLE AALUND

MØD OS TIL
KVINDEMESSEN   

I GRÅSTEN

BESØG VORES STAND 
DELTAG I KONKURRENCEN 

OG VIND EN FESTKJOLE
VÆRDI 600 ,-

VIND EN KJOLE

Billetter
á 150,-

Fo
to

 L
en

e 
Sa

m
sø

Billetsalg:
2dreams, Bageriet Kock, Matas Gråsten,
Bruhns, SuperBrugsen Gråsten 
og hos Guldsmed Rie Meyer, Padborg.

Mød vores udstillere:
Bageriet Kock · Benniksgaard Hotel & Butik · Blomstertorvet · Bruhns Modetøj & Specialiteter
Brudekjoler Laila Helt · Den Gamle Skomager · Det Gamle Apotek · Det Grønne Køkken
Din Hørespecialist · Fri Bike Shop · Garn & Tøj · Gråsten Apotek · Gråsten Avis
Gråsten Ringriderforening Damefrokost · Imerco · Kjems Advokat · Marina Fiskenæs Enjoy Resorts
Matas · OK Benzin · Pink Cup | Støt Brysterne · Pro� loptik · Quorps Busser · SuperBrugsen
Sönnichsen Ure & Smykker · Teddy’s Salon · 2Dreams · Værftet · Farvehexen · Rie Meyer

Konferencier

PERNILLE AALUND

KVINDEMESSE 
2019 Torsdag den 14. marts

kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten

NYHED
i Gårdbutikken

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • www.benniksgaardbutik.dk

5

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

NYHEDER FRA

SE VORT STORE UDVALG I

OG MØD OS PÅ

KVINDEMESSEN



KAMPAGNE - SPAR 500,-

FORAR
Livets træ med klimavenlige lab-grown DIAMANTER

CHRISTINA Jewelry & Watches / www.christinajewelry.com

vedhæng ørehænger ørestikker
499,-

1 klimavenlig 
lab-grown diamant

Top Wesselton/SI - 0,01 ct

499,-
2 klimavenlige 

lab-grown diamanter
Top Wesselton/SI - 0,02 ct

499,-
2 klimavenlige 

lab-grown diamanter
Top Wesselton/SI - 0,02 ct

599,-
1 klimavenlig 

lab-grown diamant
Top Wesselton/SI - 0,01 ct

K
LI

M
AV

ENLIGE  LABO�TORIES�
B

T
E

 

D I A M A N T E R ®

495,-
Spar 500,-

Kun

595,-
Spar 500,-

Kun

495,-
Spar 500,-

Kun

595,-
Spar 500,-

Kun

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN DEN 14. MARTS

KOM OG 
MØD OS
på standen og se og
smag vore lækkerier

KOM OG 
MØD OS

Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

VI SES TIL KVINDEMESSEN

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

700,-

– eksperter i din sag!

Jette
Pertou

Hans Henrik 
Wurlitzer

Mød os på 
kvindemessen

KVINDEMESSE 2019 Torsdag den 14. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken
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Se mere på www.fribikeshop.dk ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten  •  telefon 7465 1031
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Razer Limited Ego — Dame

Graceful El Front — Kvinde

HJELME ÷25%
Ass. modeller

15.999,-

20.999,-
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KVINDEMESSE 2019 Torsdag den 14. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

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   09:56:41Kom og mød os på vores stand 
hvor vi vil have smagsprøver.

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

Teddy’s Salon
i Ulsnæs Centret

TEDDY'S SALON – Egernsund: 74 44 23 43 – Ulsnæs Centret: 51 79 23 43

Mød os på 

Kvindemessen
vi glæder os 
til at se jer.

Den unikke farvehandel, med stor hobbyafdeling og grænseløs kreativitet.
Tapet i tusindvis og selvfølgelig maling til alle formål.
Vi er stærke i både pris, kvalitet og rådgivning!

OPLEV MAGIEN I FARVEHEXENS 
HYGGELIGE FARVEHANDEL!

Mød os på 

kvindemessen 

eller besøg 

Farvehexen 

i Kruså!

Skovglimt 2 A, 6340 Kruså • Tlf. 73 67 81 14 • Åbningstider: Mandag – fredag 11 – 17 / Lørdag 10 – 12

v/ Charlotte Tjørnelund

Godt gang i billetsalget 
til Kvindemessen
Der er godt gang i bille-
salget til kvindemessen 
torsdag den 14. marts 
i Ahlmannsparken i 
Gråsten.

Der er solgt over 220 
billetter på nuværende 
tidspunkt.

”Vi ved af erfaring, at de 
sidste dage op til messen, 
så rykker det rigtig me-
get” siger Gitte Bruhn fra 

Bruhns og Lene Kock fra 
Bageriet Kock.

Topsælger af billetter 
er igen i år Matas, skarpt 
forfulgt af SuperBrugsen.

”Vi gør, hvad vi kan 
for at sprede budskabet 
om kvindemessen, så vi 
minder alle vore kunder 
om det ved indgangen 
samt ved hver kasse”, siger 

souschef Pernille Flyger 
fra SuperBrugsen.

”Vi skulle gerne over 
300 solgte billetter”, siger 
Ingrid Johannsen.

Gråsten Handel ud-
lodder 4 billetter via en 
konkurrence, som alle 
har mulighed for at vinde, 
blot man svarer rigtigt på, 
hvor mange udstillere der 
er på kvindemessen. ■

Gæt antallet af udstillere på kvindemessen?

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

By: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Svar mailes til Gråsten Avis | Bov Avis på baj@graastenavis.dk eller lægges i 
postkassen i Slotsgade 1, Gråsten eller i postkassen i SuperBrugsen Padborg 

senest fredag den 8. marts kl. 12.00. Vinderne kontaktes direkte 
og navnene bliver offentliggjort i Gråsten Avis den 12. marts. 

KVINDEMESSE 2019
VIND BILLETTER
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Tilbuddene gælder  torsdag den 14. - lørdag den 16. marts kl. 9.30 - 13.00 .  Priserne er inkl. 25% moms. 
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

 Borggade 2 | 6300 Gråsten 

 499995

 SPAR 1500,-

 Dinamica 
espressomaskine 

9995
Mælkeskummer

29995
SPAR 200,-

Mælkeskummer

24995
SPAR 250,-

Morgenkåbe

Hvid, blå 
eller grå

Demo på kaffemaskine og mælkeskummer, 
kom og nyd en god kop kaffe. 
Lækkert sengesæt fra Juna til fantastiske priser.

KVINDEMESSE 
I GRÅSTEN
den 14. marts

Kom og hils 
på de to friske 

blomsterpiger fra 
Blomstertorvet 

på kvindemessen 
den 14. marts.

Vi viser et udpluk 
af de nyeste 
forårsvarer 

 Vi glæder os til 
at hilse på jer!

Jeannet og Line

Smagsprøver 
fra 

ALLE BRILLER OG SOLBRILLER MED STYRKE*

FOR

2

1
*Gælder ved køb af komplet brille t.o.m. 31.05.2019 og kan ikke kombineres med Lifestyle Abonnement, 
andre tilbud og organiserede rabatter. Du får den billigste brille i din styrke uden beregning. Tilbuddet  

er personligt og kan ikke deles med andre. Tilbuddet kan benyttes én gang pr. kunde.

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
SLOTSGADE 4 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 7465 2516

WWW.PROFILOPTIK.DK

KVINDEMESSE 2019 Torsdag den 14. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Frivillige bag 
Kvindemessen 2019
Af Signe Svane Kryger

Bag Kvindemessen 2019 
står seks kvinder, som 
alle har ydet et stort 
stykke arbejde både i 
forhold til planlægnin-
gen og udførelsen af 
arrangementet.
Lene Kock, Gitte Bruhn, 
Ingrid Johannsen, Pernille 
Flyger, Jonna Seemann og 
Jane Hansen er arbejds-
gruppen bag projektet, 
som har stået for at invi-
tere områdets butikker, 
lave reklame for messen 
og planlægge programmet 
ned til mindste detalje. 

”Det er vigtigt at have 
et arrangement som 
Kvindemessen i Gråsten, 
så der kommer kunder 
udefra. De kommer både 
fra Aabenraa, Sønderborg, 
Padborg og de mindre 
byer for at se, hvad der 
sker i Gråsten, hvilket er 
godt for handlen, og det 
er derfor, jeg er frivillig og 

ønsker at støtte et formål 
som dette”, siger Gitte 
Bruhn fra Bruhns. 

Lang proces
Det første møde fandt 
sted inden jul, og plan-
lægningen af messen er en 
længere proces, der tager 
3-4 måneder. Arbejdet er 
frivilligt, og det er et tids-
krævende projekt.

Kvindemessen 2019 har 
alt med ind under sin 
kappe; 

Mode indenfor både 
tøj, briller, hår og nips til 
boligen samt megen inspi-
ration indenfor mad. Der 
er en del nye forskellige 
udstillere såsom Værftet, 
Teddys salon og Quorps 
busser.

Det Grønne Køkken 
er ny i år sammen med 
SuperBrugsen, som kan 
friste med smagsprøver fra 
forskellige leverandører på 
messen.

Alle seks i arbejdsgrup-
pen håber på stor opbak-

ning fra lokalbefolknin-
gen, så at kvindemessen 
kan bibeholdes i byen. 
Den er en af de traditio-
nelle, store arrangementer, 
der er tilbage i Gråsten, 
og det er derfor vigtigt, 
at der støttes op omkring 
arrangementet og værnes 
om det, så det fortsat kan 
eksistere.

”Jeg var med for 
første gang sidste år, 
hvor jeg stod i front for 
SuperBrugsen, hvilket 
var et super arrangement, 
hvor vi var tæt på vores 
kunder. Det er samme 
hold, der kommer i år, 
som var med sidste år. 
Man skal huske at deltage, 
når der er noget lokalt 
– derfor er vi med igen 
i år”, fortæller Pernille 
Flyger, souschef hos 
SuperBrugsen.

Jonna Seemann og Jane 
Hansen fra 2Dreams er 
også med på teamet i år 
i forbindelse med mo-
deshowet, der viser den 
nyeste mode indenfor 
forårsvarer. 

”Vi vil gerne bidrage 
til Kvindemessen 2019 
og gøre en forskel. Vi ser 
frem til, at showet bliver 
skudt i gang, og vi håber 
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Gråsten
KOM OG MØD OS
PÅ VORES STAND

hvor vi har 
forskellige

SMAGSPRØVER
DELTAG

i vores
KONKURRENCE 

og vind
FINE

PRÆMIER

Vi deltager på kvindemessen
Kig forbi vores stand på kvindemessen, hvor du 
får inspiration til selvforkælelse - eller inspiration 
til to-somhed med kæresten eller veninden. Vi har 
også gode tilbud med på produkter og behandlinger. 
Og så kan du prøve en behagelig håndmassage...

Book behandlinger 
eller tilmed dig 
Velværeaftener på 
tlf. 7365 0033 

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • www.enjoyresorts.dk

HVER
FREDAG 

kl. 18.00-22.30
VELVÆREAFTEN 

Tyrkisk, Yoga, 
Kæreste, Thai eller  
Saunagus aften…

Inkl. entré til wellness, 
buffet, badekåbe…

Se mere på enjoyresorts.dk 
under aktiviteter

KVINDEMESSE 2019 Torsdag den 14. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

på et stort fremmøde med 
en masse glade menne-
sker”, siger de smilende. 

Også Ingrid Johannsen, 
mediechef ved Gråsten 
Avis, ser mange fordele 
ved et arrangement som 
dette, hvilket ligger til 
grund for, at hun er én af 
planlæggerne bag.

”Der skal ske ting og 
initiativer i lokalområdet. 
Hvis der skal være butik-
ker i morgen, så skal de 
benyttes og være et natur-
ligt omdrejningspunkt for 
vores handel. Det er netop 
også Gråsten som helhed, 
der vinder, da det er byen, 
der i fokus for holdet bag 
kvindemessen”, siger 
Ingrid Johannsen.

Billetter kan købes endnu
Lene Kock fra Bageriet 
Kock lægger også gerne 
en indsats for at stable 
et arrangement som 
Kvindemessen på benene. 
Hun fremhæver, at de 
sidste stadig kan nå at få 
købt en billet, som sælges 
i Bageriet Kock, Matas 
Gråsten, 2Dreams og 
Bruhns, SuperBrugsen 
Gråsten samt hos 
Guldsmed Rie Meyer i 
Padborg. 

”Jeg glæder mig til, at 

arrangementet ryger af 
stablen. Fællesskabet 
mellem butikkerne, der er 
med til at støtte messen, 
er fantastisk, og det vil 
jeg gerne være med til at 
støtte igen i år”, siger Lene 
Kock. 

Messen løber af sta-
blen torsdag den 14. 
marts kl. 19.00-20.00 i 
Ahlmannsparken og er 
arrangeret af Gråsten 
Handel. ■

Forrest ses Lene Kock, Pernille Flyger og Ingrid Johannsen.
Bagest ses Gitte Bruhn og Jonna Seemann.
 Foto Jimmy Christensen
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Åbningstider cafe
15/04 - 21/04 samt 

22/06 - 10/08
Kl.10.00-21.30

Åbningstider pubben
Fra kl.10 alle dage

Fredag og lørdag åbent 
til min. 02.00

Vores program for 2019 er ved 
at være færdig, få et program 
med hjem til opslagstavlen.

God sommer

Morten og Ina

Mød os på

kvindemessen
og hør hvad vi kan tilbyde 
på Den Gamle Skomager

Nygade 13 - 6300 Gråsten
Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

Vi har også et par stativer 
med spændende tilbud 

på messen

Vi har også fundet nogle spændende ting til jeres 
Goodiebags

Åbningtider

Mød os på messen...
Kom og se de spændende forårsnyheder, 
der allerede er kommet.

Mandag-fredag kl. 10.00-17.30  •  Lørdag kl. 10.00-13.00

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

Messe

Vi ses

Ahlmannsparken, Gråsten den 14. marts

KVINDEMESSE 2019

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN
PRØV NOGLE AF VORES LÆKRE
AVENE PRODUKTER

GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

KVINDEMESSE 2019 Torsdag den 14. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Det Grønne Køkken på årets kvindemesse

Af Esben Cronbach

Det Grønne Køkken og 
SuperBrugsen i Gråsten 
vil i år være at finde på 
Gråstens Kvindemesse.

På årets kvindemesse i 
Gråsten vil Det Grønne 
Køkken deltage i samar-

bejde med sin nye ejer, 
SuperBrugsen. 

Louise Kählig vil besvare 
spørgsmål og dele ud 
af smagsprøver fra Det 
Grønne Køkken, hvis 
sortiment og muligheder 
er øget betydeligt i kraft af 
SuperBrugsens opkøb.

Et bredere sortiment, 
erfarne slagtere og en stor 
indkøbsafdeling gennem 
Coop, er blandt de for-
dele som uddeler Jesper 

Thomsen, SuperBrugsen 
Gråsten, nævner.

Han påpeger desuden, at 
Det Grønne Køkken bliver 
drevet videre med samme 
koncept som altid, og at 
den eneste forandring 
udadtil vil være en moder-
nisering af virksomheden 
– bl.a. i form af en fornyet 
hjemmeside. 

Opkøbet medfører, at 
Det Grønne Køkken og 
SuperBrugsen parallelt 
vil kunne drage nytte af 
hinanden i et samarbejde, 
hvor SuperBrugsen f.eks. 
vil få leveret færdigretter 
og salater til Delikatessen, 
mens Det Grønne Køkken 
vil have markant flere 
ressourcer. ■

De tre medarbejdere i Det 
Grønne Køkken vil 
være repræsenteret på 
Kvindemessen med Per 
Vadgaard, Louise Kählig og 
Steen Gredsted-Hansen.
 Fotos Jimmy Christensen
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INDEVENDIGE DØRE 
Glat celledør - Easy Nr. 047025-047027 31995

Glat massiv - Stable Nr. 192917-192919 62995

Fyldningsdør - Compact Nr. 028375-028377  1.06900

Karmsæt Nr. 050261-101354 40995

Fra

31995

    
BYGNINGSISOLERING 
• 56,5 x 96,5 cm • Lamdaværdi: 36 

45 mm Nr. 180966 1895

70 mm Nr. 180969 2595

    
GIPSPLADE GDS
• Til beklædning af vægge 
og lofter i tørre rum • 13 x 
1.200 x 2.400 mm
Nr. 049539

    
18 V BOREMASKINE DCD777M2T
• Kulløs boremaskine med 2 x 4 Ah XR Li-Ion 
batteri-teknologi • 13 mm nøglefri borepatron 
med spindellås til hurtig og let udskiftning af bor 
med én hånd • To gear, variabel hastighed og 
højre-/venstreløb giver maksimal kontrol
Nr. 202670

Pr. plade

6195

Inkl. 2 batterier

1.795,-

VÆGMALING OG GRUNDER 2-IN-1
• Halvmat glans 10 • Robust vægmaling som spærrer 
mod misfarvninger • Spærregrunder og vægmaling i ét
Nr. 137362

Pr. m2 fra

1895
Pr. m2 frit valg

11995

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

SPAR
954,-

FØR 2.749,-

Se alle aktuelle tilbud på bygma.dk 

og i din lokale Bygma

Find dit nærmeste Byggecenter på bygma.dk/� nd-bygma
Priserne gælder fra mandag den 4. marts til og med søndag den 31. 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. 
* Vi kan ikke garantere, at de viste produkter � ndes i pro� centrene. Se de aktuelle tilbud på www. bygma.dk.

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

Tilbuddene 

er gældende 

i Bygmas 

Byggecentre*

Skarp 
pris

9 liter

74995

Alle har mulighed for at deltage, men da der er  
begrænsede pladser, vil tilmelding foregå efter 
”først til mølle” princippet. Deltagelse, inklusive 
mad og drikke, koster 200 kr., som skal betales  
via mobilepay ved tilmelding.

Tilmelding skal ske senest den 26. april 2019 til 
Bjarne Thørring, GF GræNsen Kollund.

GF Grænsen ∙ Tlf. 74 67 86 54 ∙ www.gfgrænsen.dk
Molevej 2, Kollund ∙ 6340 Kruså | Kogade 6 ∙ 6270 Tønder | Kærvej 69 A ∙ 6400 Sønderborg

Fiskekonkurrence
GF Grænsen afholder fiskekon- 
kurrence den 11. maj 2019 fra  
kl. 6-14 i Rødekro Fiskepark

Q  uorp’s Busser ApS
Hvorfor bruge deres fusser, når de kan køre med Quorp’s Busser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

www.quorpsbusser.dk

Prisen er inkl. bus, færge fra Sassnitz til Rønne og 
retur, middagsmad med drikkevarer på færgen på 
vej til Bornholm, samt morgenmad på færgen på 
vej hjem, 2 dages udflugt med guide, samt entré til 
Bornholms teknisk samling, samt en tur til Rønne.
Vi bor på hotel Klostergården i 
Allinge, med halvpension.

Alt dette for
KUN 4050 kr. pr. person
+ 650 kr. i enkelværelsestillæg. 

Tilmelding:
mail@quorpsbusser.dk
eller ring på 74 65 08 50.

BORNHOLM
Søndag den 23. juni til fredag den 28. juni
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EGERNSUND - Sundgade 40

NYHED

Der er tale om en særdeles velindrettet villa med 7 sove-
rum og 2 bad. Der er lagt~vægt lagt på eksklusivitet og
luksuriøse materialer som bl.a. hvidevarer fra Gaggenau

i et Invita køkken fra 2005, og Vola armaturer på bade-
værelserne, hvor der endvidere er lagt travertingulv med
gulvvarme. Sag: 201191

m² 224/16

Stue/vær 2/7

Grund 726

Opført 1917/2006

Kontantpris: 3.695.000
Ejerudgift pr. md: 3.999
Udbetaling: 185.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 15.870/13.605

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.

Nybolig
Gråsten

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

Nyvalg i 
Gråsten Forum
På generalforsamlingen i 
Gråsten Forum blev der 
valgt to nye medlemmer 
til bestyrelsen.

Det var Karsten Gram og 
Winnie Frølich Petersen, 
som afløser Peter Norman 
og Søren Gülck, som ikke 
ønskede genvalg.

Formanden Jakob 
Petersen blev genvalgt.

Suppleanter blev Søren 
Thygesen Kristensen og 
Søren Gülck.

Nyvalgt revisor blev 
Peter Norman. ■

Karsten Gram blev nyvalgt. Arkiv foto

Bente Kaehne eksporterer viden

Af Ingrid Johannsen

Centerleder Bente 
Kaehne, Gråsten 
Plejecenter, er blevet 
hyret som konsulent til 
et belgisk projekt.

Projektet hedder ”Tea for 
two”, som arbejder med at 

integrere praktikanter og 
arbejdsløse på blandt an-
det plejecentre i Belgien.

"Det som vi i Danmark 
har en mangeårig erfaring 
med, hvor vi får fleksjob-
ber tilknyttet arbejdsmar-
kedet i fasteansættelser, 
har de slet ikke tradition 
for hverken i Belgien 

eller Finland", siger Bente 
Kaehne.

Gruppen på 10 personer 
fra Belgien og en gruppe 
på 4 personer fra Finland 
lagde vejen forbi Gråsten, 
hvor de var på besøg I 
Røde Kors butikken og 
Gråsten Plejecenter. ■

En gruppe fra Belgien og 
Finland har været på besøg 
i Gråsten for at høre om 
fleksjobber-ordningen.
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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

Brænde-og pilleovne
Lad mig bistå med rådgivning og opmåling

og køb selv på nettet

Salg og montage:
• Gulvplader
• Stålskorsten
• Tagtrin

HUSK! Service af pilleovne

HUSK:

Skrotpræmie 
på ovne fra 

før 1994

Vi byder 
Tour de France 2021 

velkommen 
her i vores område!

THE WITT WAY OF TRANSPORT

WITT
TRUCKING
LOGISTICS GMBH

www.witttrucking.de

Stolt sponsor for GCK – Gråsten Cykleklub – www.graasten-cykleklub.dk

Sønderborg glemmer at 
lytte til Kværs
En kommune der har 
inviteret hele verden til at 
se deres løsning på at blive 
co2 neutral, en kommune 
der er blevet hyldet af sel-
veste Bill Clinton og siddet 
til bords med de fine, en 
kommune der skal finde 
en løsning nu for ikke at 
tabe ansigt.

En kommune der hører, 
det de vil høre, og danser 
efter biogasentusiasternes 
fløjte.

Man har givet grønt lys 
til at Nature Energi kan 
bygge i Kværs, ”vi går i 
gang til efteråret”, udtaler 
de nok så skråsikre, og alt 

samme med et anerkende 
nik fra byens borgmester. 
”hele byrådet er enige - 
det er historisk” -og det er 
vel og mærke før hørings-
processen er gået i gang.

Samtidig bliver komme-
nens borgere inviteret til 
at komme med ideforslag 
og gives mulighed for at 
komme med indsigelser.

Har Sønderborgs byråd 
glemt, hvad et repræsen-
tativt demokrati betyder? 
Har de glemt, at de er 
valgt for at repræsenterer 
kommunens borgere? 
Og ikke et firma ejet af et 
udenlandsk investerings-

selskab - eller en utopisk 
illusion om at blive co2 
neutral i form af et biogas-
anlæg - der aldrig vil bli-
ver en gevinst for miljøet! 

Når 800.000 tons bio-
masse skal behandles på 
et anlæg i Kværs, vil det 
kræve én lastbil pr. 3,5 
minut, der enten kører 
til eller fra anlægget - og 
det bliver helt sikkert 
historisk.

Tine Mærsk Brodersen  
Avntof tvej 5,  
Kværs

Læserbrev

32 hørte om tricktyve
KGGO samlede 32 
medlemmer, som i 
Ahlmannsparken hørte et 
foredrag af politiassistent 

Anette Lærke fra Syd- og 
Sønderjyllands Politi, som 
fortalte om indbruds-
sikring, forebyggelse af 

tricktyve, hjemmetyveri, 
falske hjemmeplejer, fal-
ske E-mails og SMS’er. ■
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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

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

Ulsnæs 21 | 6300 Gråsten | www.gev-aps.dk

Claus: 2019 8158 | Kjeld: 2019 8159 | Tlf: 7465 1651

INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

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

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Konstituering
Bestyrelsen i 
Kegleklubben Alf har 
efter generalforsamlin-
gen konstitueret sig med 
Svend Hermansen som 
formand.
Næstformand blev Paul 

Petersen, mens Bendt 
Olesen fortsætter på 
kassererposten.

Sekretær blev Gitte 
Lehrmann. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
er Finn Christensen, 

Christian Jensen og 
Helmuth Lehrmann. 

Suppleanter er Per 
Grauballe og Andreas 
Lasota. 

Revisorer blev Thomas 
Clausen og Joan Loba. 

Revisorsuppleant er 
Svend Aage Franson. ■

Ny formand i kegleklub
Af Gunnar Hat tesen

Kegleklubben ”ALF” har 
fået ny formand. Det blev 
Svend Hermansen, som 
afløser Ib Buchbjerg, 
som ikke ønskede 
genvalg.
Ib Buchbjerg omtalte i 

sin beretning stævner og 
resultater i det forgangne 
år, reparation af klubbens 
tag og anskaffelse af nyt 
elektronik i pointtavlerne.

Kasseren Bendt Olesen 
fremlagde regnskabet, der 
viste et pænt overskud. 

Bendt Olesen og 

Helmuth Lehrmann blev 
genvalg til bestyrelsen. 
Gerd Sørensen blev valgt 
som suppleant.

Dirigent på general-
forsamlingen var Alfred 
Andersen ■
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Rinkenæs Aftenskole

MANDAG den 11. marts kl. 19.00

LUK MIG IND, DET’ JUL
med freelancejournalist

Michael
Nørrelund

Da Rinkenæshus er lukket, må vi desværre � ytte 
dette foredrag til Høloftet på Benniksgaard

Mens du sad med familien om eftermiddagen juleaftensdag 
og tyggede småkager, gik Michael febrilsk rundt på gader og 
stræder i Gråsten og ledte efter et sted at holde jul. Gennem 
hele december vandrede han med sin orange barnevogn 
300 km, fra by til by som julevagabond for P4 Syd og P4 Esbjerg. 
Han sov hos 20 forskellige familier, som han aldrig havde 
mødt før, og interviewede og snakkede med hundredvis af 
syd og sønderjyder. Han havde hverken mad eller penge 
med, men heldigvis fandt han husly i Gråsten juleaften.
Det er der kommet en masse sjove historier og et morsomt 
foredrag ud af. Mange af jer har sikkert fulgt ham i radioen 
hver dag i december. Heldigvis har julevagabonden 
medbragt de bedste klip, der blev bragt i radioen, af sjove, 
kloge, rørende og originale syd-og sønderjyder.

Julekalenderen ”Luk mig ind - det’ jul” vandt to priser ved 
Prix Radio i København for Årets Nyskabelse og Årets Event.

Tilmeldelse post@aftenskolerne.com eller 74 65 11 87
Entré 125 kr. - kaffe kan købes i pausen

i STRANDPARKENS BADEBROFORENING Alnor i Gråsten

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling
Onsdag d. 27. marts 2019 - kl. 19.00
i “Kaminhalle“ på Förde-Schule, Bomhusvej 4, 6300 Gråsten

Forslag til vedtægstændringer skal være formanden i 
hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Det er muligt at købe kaffe, the, kage, øl og sodavand.
Bestyrelsen ønsker et stort fremmøde – 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Kassereren aflægger revideret regnskab
• Fremlæggelse af det kommende års budget

herunder fastsættelse af medlemskontingentet
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt

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

Billetpriser kr. 70,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

”Glasmenageriet”
Af Tennessee Williams Instruktør Svend Aage Wolff 

Tirsdag den  2. april kl. 19.30
Fredag den  5. april kl. 19.30
Lørdag den  6. april kl. 19.30
Søndag den  7. april kl. 15.00
Tirsdag den  9. april kl. 19.30
Torsdag den 11. april kl. 19.30

Der mulighed for at bestille 3 teatersnitter med kaff e
Kr. 80,- spisning starter kl. 18.30 excl. søndag eftermiddag

THE GLASS MENAGERIE af TENNESSE WILLIAMS
Dansk oversættelse af: Emmet Feigenberg. 

THE GLASS MENAGERIE is presented through special arrangement 
with the University of The South, Sewanee, Tennessee.

Forlag: Nordiska Aps / Dansk Teaterforlag.
Originalrettigheder hos Nordiska Aps.

Bil på vej ud i vandet

En 61-årig mand, der var spirituspåvirket, forulykkede forleden 
med sin bil ved molen på Gl. Færgevej i Alnor og var tæt på at 
køre i Flensborg Fjord.
Han havde en lidt aggressiv adfærd, og vidner ringede til 
politiet.
Politiet var hurtigt til stede, og manden blev sigtet for 
spirituskørsel. Han måtte aflevere en blodprøve, der senere 
vil vise, hvor meget alkohol, han havde i blodet.

GRÅSTEN 

Ekstraordinær 
generalforsamling
Mandag den 18. marts 2019 kl. 21.00

i kantinen på Vilofoss, 
Ulsnæs 34, 6300 Gråsten.

– i umiddelbar forlængelse af 
virksomhedsbesøget

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af ny formand

3. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 

4. Eventuelt

Bestyrelsen

Renovering af Ahlmannsparken 
går i gang i 2019
Af Ingrid Johannsen

Om få måneder vil 1. eta-
pe af Ahlmannsparken 
blive begyndt.
Det er et enigt Sønderborg 
Byråd, som har be-
vilget 21 millioner 
kroner til renovering af 
Ahlmannsparken.

Formand for Gråsten 
Forum, Jakob Petersen, 
nævnte i sin beretning, at 

byggeriet vil gå i gang til 
sommer og vil vare et år.

”Projektet har været 
længe undervejs, men vi 
kan nu glædes os over, at 
1. etape af projektet med 
multisal, nyt bibliotek, 
cafeområde med nyt ind-
gangsparti og flere møde- 
og grupperum, realiseres”, 
sagde Jakob Petersen, som 
gav tilsagn om, at når 1. 
etape er gået i gang, bliver 

foreningslivet senere på 
året indkaldt til møde for 
at se på 2. etape med en 
ekstra hal.

Den Kongelige Køkkenhave
Jakob Petersen nævnte, 
at arbejdet med Den 
Kongelige Køkkenhave 
er i fuld gang. 1. spade-
stik bliver taget i løbet af 
kort tid, hvorefter Den 
Kongelige Køkkenhave 

ved Gråsten Slot kan ind-
vies i sommeren 2020.

”Det bliver et utroligt 
spændende projekt, 
som i samarbejde med 
Slots- og Kulturstyrelsen, 
Sønderborg Kommune og 
en række fonde, gør det 
muligt at genskabe hele 
den kongelige køkken-
have, hvor kun en femte-
del udnyttes i dag”, sagde 
Jakob Petersen. ■

Renovering af Ahlmannsparken og udvidelse af Den Kongelige Køkkenhave blev drøftet på generalforsamlingen i Gråsten 
Forum. Foto Søren Gülck

1 5



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 10. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 10. marts

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 10. marts kl. 9.30 
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 10. marts kl. 10.30

ved Kathrine Lilleør

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 10. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 10. marts kl. 9.00 

ved Marianne Østergård Petersen 

NYBØL KIRKE
Søndag den 10. marts 

Vi henviser til Sottrup kirke

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 10. marts kl. 9.30

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 10. marts 

Vi henviser til nabokirker

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 10. März 16 Uhr

Gottesdienst in
der Kirche zu Gravenstein

GUDSTJENESTER

afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00

på Gråsten Landbrugsskole (Naturskolen),
Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt – Bestyrelsen www.ffkk.org

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Koncert
i Rinkenæs Korskirke

Onsdag den 13. marts
kl. 19.00
Gratis entré

Den Danske Salmeduo

Fastelavn i slotskirken

Der var en usædvanlig munter, uhøjtidelig og hyggelig stemning i Gråsten Slotskirke, da der søndag var 
fastelavnsgudstjeneste.
Sognepræst Hanne Christensen havde medbragt sig egen fremstillede forvandlingsmaskine, som gjorde et stærkt indtryk på 
de mange udklædte børn. Den kunne forvandle teskeer til grydeskeer, 1 kroner til 100 kroner.
Sognepræsten drog sammenligning til fastelavn, hvor vi også forvandler os til nogle andre, end dem vi er.
Efter gudstjenesten var der tøndeslagning i præstegården.
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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

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,-

Æresmedlem
Den afgående formand 
for kegleklubben Alf, Ib 
Buchbjerg, blev på gene-

ralforsamlingen forleden 
udnævnt til æresmedlem.

"Du har vist engagement 

og samvittighedsfuldhed 
i dit virke som formand", 
sagde Bendt Olesen 
ved overrækkelsen af 
æresbeviset. ■

Min elskede hustru, vores elskede mor,
svigermor og farmor

Jytte Schmidt
* 4. december 1933

† 3. april 2019
er stille sovet ind efter længere tids sygdom.

Du vil altid være i vores tanker.
Walter

Peter og Vivi Robert og Rikke

Bisættelsen � nder sted fra Adsbøl Kirke 
lørdag den 9. marts kl. 11.00.

Dødsfald
Anne Bothilde Petersen, 
Gråsten, er død, 95 år. ■

Willi Jaenicke,  
Gråsten, er død, 78 år. ■

Helga Teichert,  
Egernsund, er død, 92 år. ■

Kattekonge i 
præstegården

For andet år i træk blev Mille Olga Pørksen Schmidt katte-
konge ved fastelavnsfesten i Gråsten Præstegård.

Modeopvisning hos Bruhns
Modeller i alle aldre vandrede 
op og ned ad catwalken hos 
Bruhns.
De viste butikkens nyeste tøj 
frem, og inviterede dermed 
kunderne til at forny 
garderoben derhjemme.
 Foto Jimmy Christensen
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B R O A G E R

Gråsten Avis sætter med temasider fokus 
på Broagerområdet i uge 12. 

Der sker en masse i hele Broager området, med spændende 
butikker, et godt erhvervsliv, og masser af små og 

mellemstore virksomheder, der er mange håndværkere 
og et rigt foreningsliv, alt dette fortæller vi om i ”Fokus 

på Broager” i form af annoncer og artikler.

Skal jeres butik, virksomhed eller forening også være 
synlig, så vær med til at sætte fokus på Broager med 
en annonce i temaet “Fokus på Broager” i uge 12.

Kontakt din mediekonsulent Claus Frederiksen på 
mobil 2323 7337 eller mail: clf@graastenavis.dk

Gråsten og Bov Avis bliver omdelt af PostNord/Danmark, og udkommer i 
13.430 eksemplarer, henover kommunegrænsen mellem Aabenraa og Sønderborg.

FOKUS PÅ
Broager

i uge 12

Broager

Lørdag den 11. maj
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor 
vi skal besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll 
på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler ud gennem 

Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. 
Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge Christian 
VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer 

vi en tur rundt i den charmerende by og ser den berømte 
strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, 
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum 
Kunst der Westküste” i Alkersum – et kunstmuseum, 

som Dronning Margrethe indviede i 2009. 
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor 

vi ser den store Friserdom, der er den største kirke 
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige 

side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor 
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 695,- , som inkl. bus, færge, guide, 

middag og rundfart på øen.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . kl. 7.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . kl. 7.35
Elektrikeren Egernsund . . . kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 7.50
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 7.55
Bindzus, Kollund . . . . . . . .kl. 8.00
Kruså Bankocenter  . . . . . .kl. 8.05
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg  . . . . . . .kl. 8.20

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

Broager Sparekasse får 
22,6 mio. kroner i overskud

Af Gunnar Hat tesen

Broager Sparekasse kom 
ud af 2018 med et over-
skud på 22,6 mio. kroner. 
Det er det næstbedste 
resultat nogensinde, 
siden sparekassens 
grundlæggelse i 1845.
"Det er vi meget tilfredse 
med. Indtægterne er ste-
get, men det er udgifterne 
også", siger sparekassens 
direktør Lars Christensen.

Mængden af nedskriv-
ninger var i 2018 kun på 
500.000 kroner mod 1,5 
millioner kroner året før.

Broager Sparekasse har 
16.000 kunder. Det er en 
fremgang på 500 kunder 
på et år. ■

Direktør Lars Christensen.

Broager Lokalbestyrelse

SØNDAGSCAFE BROAGERHUS
24. marts kl. 12.00. Vi starter med gule ærter. Derefter vil Henning Brock 
Home Broager fortælle hvordan vi gør huset salgsklar og sælger det bedst. 
Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135-9550 fra torsdag kl. 10.00 og senest 
20. marts. Pris medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer kostprisen kr. 75,- som 
betales ved indgang. Lokaleadgang fra 11.15

KROLF STARTER PÅ BANEN RINGRIDERPIADSEN
02 april. Der spilles tirsdage fra kl. 09.30 – 12.00 og torsdage fra kl. 14.30 – 17.00. 
Spørgsmål kan rettes til Grete Zachariassen eller Anne Kathrine Nygaard 
tlf. 7444 2952. Deltagerbetaling for sæson kr. 150,- som betales ved start. 
Tilmelding ikke nødvendig – VEL MØDT PÅ KROLFBANEN.

PETANQUE STARTER PÅ BANEN; RINGRIDERPLADSEN
03 april Aftenholdet starter kl. 18.00. Formiddagsholdet starter kl. 09.30. Derefter 
onsdage på samme tider. Spørgsmål kan rettes til Bent Lauridsen tlf. 2258 1058 
eller Thim Poulsen tlf. 3020 7386 om formiddagsholdet. Bruno Jørgensen 
tlf. 6167 0305 om aftenholdet. Deltagerbetaling kr. 150,- for sæson som betales 
ved start. Tilmelding ikke nødvendig – VEL MØDT PÅ PETANQUEBANEN

MINIGOLF STARTER PÅ BANEGOLFBANEN RINGRIDERPLADSEN
04 april kl. 14.00 Der spilles på samme tid torsdage. Spørgsmål kan rettes til 
Erik Ballesgaard tlf. 7444 1257. Deltagerbetaling kr. 200.00 for sæson ekskl. evt. 
gebyr til klubben som betales ved start. Tilmelding ikke nødvendig

VEL MØDT PÅ BROAGER BANEGOLFS BANE

STØT VORE SPONSORER - De støtter os

Næste annonce uge 14

home Broager -Sønderborg BROAGER APOTEK 
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Byt til Nyt. 
Få 1.500,- 

for din gamle 
motorsav. 

Byttepris 

4.195,-

STIHL Miljøbenzin 2 T
 5 liter kun 145,-

ÅBENT HUS
Fredag den 8. marts
kl. 9.00 – 17.00

Carstens Maskinværksted v/ Carsten Hansen

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94 | mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk

Kom ind og se de nye 
robotplæneklipper fra

Tornado 3108 HW 
havetraktor

FS 240 c-m 
trimmer/kratrydder

37.7 cm3 2.3 HK
Inkl. 3-tandsklinge og rundsavsklinge

Normalpris 5.295,- 

MS 193 C-E motorsav
30.1 cm3 1.8 HK • 35 cm sværd
Normalpris 2.495,-

MS 261 C-M motorsav
50.2 cm3 4.1 HK • 37 cm sværd

Normalpris 5.695,-

FSA 45 18 v
batteri-trimmer

Normalpris 1.095,- 

Sikkerhedsstøvle
Normalpris 1124,-

Arbejdstøj

÷20%

Åbent hus
pris 

874,-
Spar 250,-

Åbent hus
pris 

2.195,-
Spar 300,-

Åbent hus
pris

2.795,-
Spar 500,-

Åbent hus
pris

950,-
Spar 145,-

Åbent hus
pris 

18.995,-
Spar 6.000,-

RM 448TX
plæneklipper

46 cm klippebredde
 inkl. biokit

Normalpris 3.295,-

Åbent hus
pris

4.195,-
Spar 1.100,-

2-cyl 20 HK 
108 cm klipperbord
Normalpris 24.995,-

Køb en robotplæneklipper 
på åbent hus dagen og få 
montering og opsætning 

med i handlen.

Priser fra

9.995,-
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Minikrydstogt på 
Kielerkanalen
Søndag den 19. maj

AFGANG
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.25
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

695,-

Kulturmåned 2019

02. maj kl. 19.30:
Rasmus Lyberth
Pris: 150 kr.

22. maj kl. 19.30:
Mogens Lykketoft &
Mette Holm
Pris: 150 kr.

09. maj kl. 19.30:
Jesper Steinmetz
Pris: 150 kr.

29. maj kl. 19.30:
Sebastian
Pris: 200 kr.

Alle 4 arrangementer: 525 kr.
Billetbestilling:

 https://kulturmaaned.safeticket.dk
eller scan QR koden:

på Cathrinesminde Teglværk
Iller Strandvej 7

6310 Broager

Billetprisen er inkl. det sædvanlige traktement
på Cathrinesminde Teglværk:
Kaffepunch og fedtemadder

EGERNSUND OG OMEGNS SENIORER
inviterer medlemmer til

FORÅRSFEST
Søndag den 24. marts 2019

på Den Gamle Skole kl. 13.00
Stor bu� et/ ka� e og tilbehør.

Musik ved Jacob.
Prisen er kun kr. 200,00.

Drikkevarer købes til billige priser.
Tilmelding senest den 17. marts 2019, 

tlf. Else 74 44 23 40 • Laila 74 44 29 01
Beløbet betales ved tilmeldingen eller sættes 

ind på konto nr. 9797 8840200729.

Hilsen bestyrelsen

inviterer til

FOREDRAG
om god hørelse, hvad det betyder for vores 

helbred og livskvalitet.
Foredrag ved repræsentant fra Audika.

Tilmelding tlf. Else 74 44 23 40 • Laila 74 44 29 01
Vi ses Hilsen Egernsund Seniorer

Søndagscafé om 
færdselssikkerhed
Der var fuldt hus til Ældre 
Sagen i Broagers søn-
dagscafe på Broagerhus, 
hvor forsamlingen hørte 
Claus og Brian fra Moberg 
Køreskole fortælle om 
regler omkring færdsel.

For de fleste var det 
mange år siden, de erhver-
vede kørekort og meget er 
ændret siden. Spørgelysten 

var stor, især om regler 
for indfletning og kørsel i 
rundkørsel. ■

Mange aktiviteter på Broagerhus 
Af Gunnar Hat tesen

2018 var det første hele 
driftsår for Broagerhus. 
Det blev et år med mange 
nye tiltag og med mange, 
der benytter sig af de ak-
tiviteter, som de frivillige 
hjælpere og tovholdere 
arrangerer i huset.

Det nævnte formand for 
Broagerhus, Erik Krogh, 
i sin beretning på husets 
generalforsamling.

”I 2019 er der udsigt til, 
at der også kommer et 
keramikværksted i værk-
stedsområdet i Broager-
hus”, sagde Erik Krogh på 
generalforsamlingen. 

”Der er frivillige, som er 
i gang med at udarbejde et 
koncept. Der skal foreta-
ges nogle ændringer i kæl-
deren og indkøb af udstyr, 
og bestyrelsen arbejder 
med at få de indretnings-
mæssige ting på plads 

samt myndighedsgodken-
delse. Vi forventer, at op-
start kan ske i efteråret”, 
oplyste Erik Krogh.

Bestyrelsen er også i 
dialog med kommunen 
om at ændre skiltning på 
P-Pladsområdet ved ho-
vedindgangen. Ønsket er, 
at der bliver to handicap-
pladser og et område til 
af- og pålæsning.

Om aktiviteterne oplyste 

han, at bestyrelsen genta-
ger sidste års succes med 
Åbent Hus på Broager hus. 
Denne gang torsdag d. 
11. april 2019. Her vil hele 
huset summe af aktivitet, 
og der vil være arbejdende 
værksteder, udstilling 
af færdige kreationer og 
meget mere. Broager lands 
Lokal arkiv har naturligvis 
også åben den dag.

Nyvalg
Generalforsamlingen 

tog til efterretning, at Carl 
Jürgen Bock ønskede at 
udtræde af bestyrelsen og 
i det kommende år afløses 
af suppleanten Wilma 
Klein Lenderink. 

Der var nyvalg af Bent 
Moldt som suppleant 
og genvalg af bestyrel-
sesmedlemmerne Vagn 
Peter Petersen, Gert 
Bargum Petersen og Orla 
Kristensen.

Bestyrelsen består 
inklusiv suppleanter af 
Erik Krogh, Vagn Peter 
Petersen, Karin Gerber, 
Gunnar Glindvad 
Kristensen, Orla 
Kristensen, Wilma Klein 
Lenderink, Gerd Bargum 
Pedersen, suppleanter er 
Chresten Mathiesen og 
Bent Moldt. ■

Det var en velbesøgt general-
forsamling på Broagerhus.
 Foto Jimmy Christensen
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S U N D E V E D

NYBØL 
VANDVÆRK

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00

I NYBØL KLUBHUS
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

Sundeved 
Husholdningsforening

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Mandag den 1. april 2019 kl. 19.30 på 
Forsamlingsgaarden Sundeved — salen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter kaffen kommer centerleder 
Børge Moos - Guderup Plejecenter og fortæller 

om dagligdagen på plejecenteret.

Foreningen er vært ved kaffen.

BUSTUR TIL 
SCHACKENBORG SLOT

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 12.00
Afgang fra P- plads ved kirken i Vester Sottrup

Rundvisning kl. 13.30 ca 1 time.
Derefter køres til Cafe Fruens Vilje 

- kaffe ca. kl. 15.30 - 17.00
Hjemkomst ca. kl. 18.00
Pris pr. person kr. 300,-

Bindende tilmelding / betaling senest den 1. april 
til Ingermargrethe - tlf. 2165 2981/ 7446 7864 

eller mail: ik@revisor-knudsen.dk

Bemærk! Der kan ske kontant betaling 
for turen på generalforsamlingen.

Ellers: Mobilpay 21652981 - overførsel 
til konto 7931-0001131878

Bestyrelsen

HUSK!

FORÅRSGYMNASTIK 2019
Damemotion

Start: Mandag den 11. marts kl. 15.15-16.15
Antal: 6 gange— Flg. Datoer. 
11/3+18/3+25/3+1/4+8/4+15/4

Sted: Gymnastiksalen, Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør: Nicole Møller.

Dans, rytme og sjov 
for børn fra 8 år

Start: Tirsdag den 12. marts kl. 17.15 - 18.00
Antal: 6 gange—Flg. Datoer. 

12/3+19/3+26/3+2/4+9/4+16/4.
Sted: Gymnastiksalen, Nydamskolen, Vester Sottrup.

Instruktør: Jutta Østergaard.

Outdoor Crossgym
Start: Tirsdag den 12/3 kl. 18.15-19.00

Antal: 6 gange—Flg. Datoer. 
12/3+19/3+26/3+2/4+9/4+16/4.

Sted: Gymnastiksalen, Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør: Jutta Østergaard.

Yoga for børn – fra 5 år
Start: Onsdag den 13. marts kl. 16.00-16.45

Antal: 6 gange—Flg. Datoer. 
13/3+20/3+27/3+3/4+9/4+17/4

Sted: Gymnastiksalen, Nydam Skolen, Vester Sottrup.
Instruktør: Lotte Beck Bohsen. 

Aerobic/retro + MBL
Start: Søndag den 10. marts kl. 11.00 – 12.00

Antal: 8 gange—Flg. Datoer. 10/3+
24/3+7/4+14/4+28/4+5/4+12/5+19/5

Sted: Gymnastiksalen, Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør: Jutta Østergaard.

Puls/styrke
Start: Torsdag den 14. marts kl. 18.00-19.00

Antal: 6 gange—Flg. Datoer. 
14/3+21/3+28/3+4/4+10/4+18/4

Sted: Gymnastiksalen, Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør: Christina A. Larsen.

Stram op
Start: Mandag den 11. marts kl. 17.00-17.45

Antal: 8 gange — Flg. Datoer. 11/3+
18/3+25/3+1/4+8/4+15/4+29/4+6/5.

Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup.
Instruktør: Kari Pharao.

Indoor Crossgym
Start: Mandag den 11. marts kl. 18.00-18.45

Antal: 8 gange— Flg. Datoer. 11/3+
18/3+25/3+1/4+8/4+15/4+29/4+6/5.

Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup.
Instruktør: Kari Pharao.

Yoga
Start: Mandag den 11. marts kl. 19.00-20.00

Antal: 8 gange— Flg. Datoer. 11/3+18/
3+25/3+1/4+8/4+15/4+29/4+6/5.

Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup.
Instruktør: Anja Døj Jensen

Outdoor Fitness
Start: Onsdag den 13. marts kl. 17.00-17.45

Antal: 8 gange - Flg. Datoer. 13/3+
20/3+27/3+3/4+11/4+17/4+1/4+8/5.

Sted: Gymnastiksalen, 
Bakkensbro Skole, Ullerup.
Instruktør: Kari Pharao.

TILMELDING OG BETALING SKAL 
SKE PÅ VORES HJEMMESIDE:

WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK

GÅ PÅ ALLE DE HOLD DU VIL: 
BØRN 100 KR. VOKSNE 150 KR. 

Nye kræfter i Forsamlingsgårdens 
bestyrelse
Af Gunnar Hat tesen

Der blev valgt tre nye 
bestyrelsesmedlemmer 
for Forsamlingsgården 
Sundeved, da der 
forleden var ordinær 
generalforsamling.

Nyvalgt blev Morten 
Schmidt, Lene Holst og 
Ken Julius, mens Ingrid 
Jørgensen og Egon Foght 
blev genvalgt.

Ud trådte formanden 
Mogens Dinsen og kas-
sereren Ann Grandt, som 
begge har trukket et stort 
læs i det daglige arbejde. ■

Der deltog 43 medlemmer i generalforsamlingen i 
Forsamlingsgården Sundeved. Foto Jimmy Christensen
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Skoletoften 1B, Blans · tlf. 2222 6661

VI KØRER VARETUR HVER TORSDAG
Bestil din varer på tlf. 2222 6661 senest onsdag kl. 12.00, så bringer 

vi dem ud torsdag mellem kl. 9.00-12.00. Udbringning kr. 25,-

Åbningstider:  7.30 - 19.00   ALLE DAGE

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK

GÆLDER HELE
MARTS

MÅNEDENS
Gestus chips eller snacks
Fl. varianter. 75-454 g. 
Maks. pris 133,33

Royal Export
eller Heineken
Ltr.-pris 12,63
Sælges kun 
i hele rammer

Danske hele kyllingelår 
med rygben
Kg pris 26,-
1,5  kg.

12 X 33 CL

50,-
Premo
Italien. Veneto-Puglia-Sicilien.
Rosso eller Bianco.
Ltr.-pris 60,-

PR. FLASKE

45,-

FRIT VALG

3995

PR. PAKKE

10,-

Hakket oksekød 8-14%
af dansk kødkvæg
Kg pris 66,58
600 g

+ pant

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

LOKALHISTORISK 
FORENING FOR SUNDEVED

afholder generalforsamling
mandag den 25. marts 2019 kl. 19
i aktivitetscentret på Bakkensbro Skole, Bakkensbro 6,

Ullerup, 6400 Sønderborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge
før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil Arne Jessen, Nybøl, for-
tælle om 1. Verdenskrig 1914 –1918.
Foreningen er vært ved kaffen. Af hensyn til traktemen-
tet bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest
torsdag den 21. marts til Povl C. Callesen på telefon 
21 17 91 31 eller pccallesen@outlook.dk – eller til
Folker Svane på telefon 40 17 17 41 eller 
mail@folkersvane.dk

Bestyrelsen
www.sundevedarkiv.dk

General-General-
forsamlingforsamling

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

Lavt vandspil i Avnbøl-Ullerup

Af Gunnar Hat tesen

Vandspillet i Avnbøl-
Ullerup Vandværk 
A.m.b.a, er særdeles 
lavt.

Det oplyste vandvær-
kets formand, Frits C. 
Friedrichsen, på general-
forsamlingen, som sam-
lede 37 medlemmer.

I 2018 udpumpede 
vandværket 148.200 m3, 
og vandspillet var kun på 
2,4%.

"Der er i løbet af 2018 
fundet 5 brud, deraf 3 
mindre. De små er fundet, 
fordi at de var lettere at re-
gistrere i forbindelse med 
tørken i 2018", nævnte 
Fritz C. Friedrichsen, som 
nævnte, at der ikke var 
kommet nye forbrugere i 
2018.

Styretavle
Vandværkets styretavle, 

som var 23 år gammel, gik 
i stykker 27. marts 2018.

"Reparation kunne ikke 
svare sig. Vandværket har 
derfor fået bygget en ny. 
Pris alt i alt kr. 481.000, 
som kan betales over drif-
ten med kr. 269.000 i 2018 
og kr. 212.000 i 2019; men 
sådanne udgifter har ikke 
behov at komme hvert år", 
sagde formanden

Kassereren Povl C. 
Callesen aflagde revide-
ret regnskab for 2018, 
som viser et underskud 
på kr. 212.665,34 som 
følge af nedbrud af sty-
retavle og en egenkapital 
pr. 31. december 2018 på 
kr. 586.881,79.

Povl C. Callesen fore-
lagde forslag til budget 
2019 og uændret takstblad 
2019 til godkendelse; bud-
gettet viser et forventet 
underskud på kr. 152.074 
som følge af nedbrud af 
styretavle.

Der var til generalfor-
samlingen et indkommet 
et forslag om at etablere et 
blødgøringsanlæg¸ dette 
forslag blev forkastet med 
36 stemmer imod og én 
for.

Genvalg
Der var genvalg til de 2 
bestyrelsesmedlemmer 
der var på valg. Det var 
Finn Küseler og Povl 
C. Callesen.  Ligeledes 
genvalg til bestyrelsessup-
pleant Svend Jørgensen, 
revisor Orla H. Jensen 
og revisorsuppleant Erik 
Dobby Callesen

Efter at den nye styre-
tavle nu er på plads og 
færdiginstalleret meddelte 
bestyrelsen, at vandtryk-
ket den 25. februar 2019 er 
hævet med 0,5 bar til igen 
4,5 bar afgang vandværk, 
som tidligere før måler-
tavlen brød ned i marts 
2018.

25 års jubilæum
Formanden Frits C. 
Friedrichsen havde 25 års 
bestyrelsesjubilæum.  I 
den forbindelse takkede 
næstformanden Finn 
Küseler formanden for de 
25 års virke i og for vand-
værket, heraf mange år 
som formand.

"Frits er altid klar til 
at ta’ fat når der opstår 
udfordringer og pro-
blemer. Han er altid 
glad og godt tilpas med 
vandværksarbejdet. Står 
100% bag bestyrelsen og 
medarbejderne. Lydhør 
og velforberedt, og med 
en sund skepsis overfor 
”vandværksverdenen”. 
Han er ydmyg i sin tilgang 
til opgaven som formand; 
mindre ydmyg når der 
spilles mausel efter besty-
relsesmøderne", sagde en 
munter Finn Küseler.

Frits C. Friedrichsen 
fik en god flaske rom og 
en blomst med hjem til 
Hanne som tak for de 
25 år.Efter generalforsam-
lingen fik alle deltagerne 
den traditionelle sild med 
æg; frikadeller og rødkål; 
dertil vand/øl og snaps. ■

Formanden Fritz C. 
Friedrichsen modtager 
blomster som tak for 25 
års indsats i vandværkets 
bestyrelse af næstformanden 
Finn Küseler.
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Hørt i byen
Fem væbnere og tre 
ledere fra Gråsten FDF 
var i weekenden på 
“kuldetur”. Turen var 
en 30 kilometers gåtur 
med fuld oppakning 
fra Felsted over Søgård 
til Kliplev for at ”tanke 
snolder”. Natten blev 
tilbragt i et shelter og 
maden, blev lavet over 
bål.

Blandt publikum til 
den årlige februar kon-
cert med sangeren Lis 
Sørensen på Alsion var 
formand for Gråsten 
Menighedsråds Helle 
Blindbæk.

Tirsdag aften løber 
”Modetøj der siger - 
kom så piger” af stablen 
i Bruhns i Ulsnæs 
Centeret. Her laver 
pigerne i butikken  i 
samarbejde med Trine 
og Tanja fra Teddy ś 
Salon en hyggelig aften 
for unge kvinder og 
nybagte mødre. Det 
sker på opfordring fra 
butikkens lidt yngre 
segment.

Til Æ Syngbal på 
Hotel Frøslev Kro 
deltog Bodil og Uffe 
Gregersen, Rinkenæs, 
som sidst var der for 
50 år siden.

Fredag aften var borg-
mester Erik Lauritzen 
og folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht  på 
Sønderborghus til kon-
cert med Folkeklubben.

Anna Østergaard, 
Ullerup, Troels Lyck, 
Øster Snogbæk, 
og Hans Valdemar 
Moldt, Egernsund, 
deltog lørdag i Venstres 
EU-landsmøde i 
København.

Skorstensfejerfirmaet 
Bendt Olesen ApS kom 
ud af 2018 med et over-
skud på 1,0 mio. kr. 
mod 888.242 kr. året 
forinden. ■

Boliger

Nysgerrig omkring din 
boligs værdi, så kontakt os 
for en gratis salgsvurdering

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

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

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

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

Gråsten

Fra kræftsyg til 
ekstrem-idræt 

ved Peter Møller
Onsdag den 20. marts kl. 14.30 – 16.30

i Ahlmannsparken, Gråsten.

Peter Møller giver et spændende, alvorligt, 
muntert, givende og underholdende foredrag 

om udfordringerne med at gennemleve en 
alvorlig sygdom, komme styrket ud på den 
anden side og udleve en vild drengedrøm.

Et foredrag med plads til både grin og tårer 
om hans livs rejse på cykel tværs over USA.

Pris: kr. 50,-  for medlemmer,
kr. 70,-  for ikke medlemmer.

Tilmelding er nødvendig senest den 18. marts
til Anne Køcks tlf. eller SMS 23 34 09 05

Ud� ugt til bunker 
museet Tirpitz

Onsdag den 3. april kører vi kl. 8.30 
fra Ahlmannsparken til Tirpitz,

hvor vi får en rundvisning i den gamle 
bunker og det nye museum.

Herefter spises frokost, og vi kører til 
Ribe, hvor en ny kulturel overraskelse
venter os, og vi får kaffe og lagkage.

Hjemkomst ca. kl. 18.00.
Pris: kr. 435,-  for medlemmer,
kr. 475,-  for ikke medlemmer.

TILMELDING FRA TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 8.00 
TIL SENEST MANDAG DEN 25. MARTS KL. 18.00.

til Anne Køcks tlf. eller SMS 23 34 09 05

Beløbet bedes indbetalt med navn senest 
den 25. marts til Sydbank 8060 – 1750229.

Gråsten Frivillige Brandværn 
får nyt udstyr
Af Signe Svane Kryger

Gråsten Frivillige 
Brandværn har indkøbt 
nyt udstyr i form af 
tågesøm, som skal gøre 
brandslukningen endnu 
mere effektiv.
Lokalbefolkningen i 
Gråsten har været med 
til at finansiere udstyret, 
da pengene til udstyret 
er indsamlet via passive 
medlemskaber.

Tågesøm benyttes som 
indsats mod blandt andet 
tagbrande, og et middel 
som dette kan være med 

til at effektivisere brand-
slukningen. Tågesømmet 
”bankes” ned i taget, og 
der skabes derefter en fin 
tåge af vand, som er en 
mildere form for brand-
slukning, end dén, der 
normalt finder sted.

”Det er positivt for 
lokalbefolkningen, som 
kan nyde godt af, at vi 
specialiserer os her i 
Gråsten. Dog er der den 
effekt af tågesømmene, at 
vi kan få flere udkald end 
førhen, men Sønderborg 
Frivillige Brandværn har 
også et sæt tågespyd, som 

dét vi har i Gråsten, så vi 
er ikke de eneste med ud-
styret”, fortæller Morten 
Edemann-Nielsen og Lars 
Christensen, der er brand-
mænd i Gråsten Frivillige 
Brandværn.

Udstyret har endnu 
ikke været i brug, men 
der er flere hændelser og 
brande i lokalområdet 
i fortiden, hvor Morten 
Edemann-Nielsen og Lars 
Christensen tænker, at 
udstyret kunne have været 
effektivt og brugbart.

Brandværnet søger 
fortsat medlemskaber og 
støtte til Gråsten Frivillige 
Brandværn, der kan in-
debetales via blandt andet 
MobilePay, og derudover 
søger de også frivillige 
brandmænd. ■

Morten Edemann-Nielsen og 
Lars Christensen er 
glade for det nye udstyr.
 Foto Signe Svane Kryger

Det nye udstyr i form af 
tågesøm skal gøre brand-
slukning mere effektivt.
 Foto Signe Svane Kryger
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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   5. Mørbradbøf med champignonsovs og buketgrøntsager

ONSDAG den   6. Boller i karry med wooktai

TORSDAG den   7. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den   8. Ribbenssteg med rødkål

LØRDAG den   9. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  10. Burger med pommes frites

MANDAG den  11. Stegt fi sk med aspargessovs og klostergrøntsager

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

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

 Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg

murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

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

Fastelavns-fejring på brandstation i Bov
Af Dit te Vennits Nielsen

Katten i tønden fik nogle 
tæv, da der søndag var 
fastelavnsfest på brand-
stationen i Bov. 
Der var hængt fastelavn-
stønder op, som fik bøl-
lebank af 100 udklædte 
børn. 

Man kunne møde fanger, 
politi, læger, Mini Mouse, 
Onkel Reje, Paw Patrol, 
muffins, crosskørere, på-
fugle og drager, så det var 
svært at vælge de bedst 
udklædte.

Glæden var stor, da 
tønderne røg på gulvet og 
masser af slik og godter 

flød ud til de udklædte 
børn. 

De voksne hyggede sig 
med kaffe, pølser og brød. 
SuperBrugsen sponsorede 

en bolle og en juice til de 
udklædte børn. 

Udenfor blinkede de blå 
lygter på brandbilerne, 
og både børn og voksne 
måtte komme op i bilerne. 
Børnene fik endda lov til 
at holde en brandslange, 
der sprøjtede med vand. ■Der var tøndeslagning 

søndag på brandstationen i 
Bov. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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Konfirmander samler 
ind til klimaløsninger
Søndag den 10. marts 
tager Bov og Kollund kir-
ker del i den landsdæk-
kende indsamling under 
Folkekirkens Nødhjælp, 
hvor årets konfirman-
der kommer rundt og 
stemmer dørklokker. 
Klimaforandringerne 
rammer os alle. Men de 
går særligt ud over ver-
dens fattigste. Derfor har 
Folkekirkens Nødhjælp 
i år valgt at dedikere 
sin sogneindsamling til 
klimaforandringerne og 
deres konsekvenser.

Det er let at føle sig mag-
tesløs, når klimaeksperter 
og forskere gang på gang 
fortæller, hvordan tem-
peraturstigninger og den 
globale opvarmning vil 
betyde, at flere dyr, insek-
ter og planter vil dø, og at 
tørke og oversvømmelser 
vil slå mennesker ihjel og 
tvinge millioner på flugt. 

Pengene fra årets ind-
samling bruges blandt 

andet på at anlægge 
diger, dæmninger og 
opsamlingssøer, der kan 
forhindre oversvømmel-
ser. På træplantning og 
tørkeresistente afgrøder 
som quinoa og sukkerrør. 
Samt på vandingsanlæg 
og pumper, der kan sikre 
folk rent drikkevand. 

I år vil de kommende 
konfirmander i Bov Sogn 
være med til at samle 
ind. Som forberedelse til 
indsamlingen har konfir-
manderne bl.a. set film fra 
hjælpearbejdet i Malawi 

og talt om, hvordan livet 
og hverdagen er anderle-
des i Malawi i forhold til 
herhjemme.

Som indsamler, eller ved 
at give en donation den 10. 
marts, kan man være med 
til at sikre, at de udsatte 
lande får den rette hjælp. 
Har man interesse i at 
blive indsamler, kan man 
melde sig på www.noed-
hjaelp.dk eller til indsam-
lingsleder Camilla Riis 
på mobil 30 80 66 06 eller 
camilla6330@gmail.com. ■

Mindeord

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 10. marts kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 10. marts kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 10. marts
Vi henviser til nabokirker

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

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

Dødsfald
Jens-Wilhelm Jürgen Petersen, 
Padborg, er død, 90 år. ■

Kirsten Eriksen, Kollund 
Østerskov, er død, 74 år. ■

Mindeord over Ernst 
Christiansen, Kollundbjerg
“Kollundbjerg 
- værsågod”.
Sådan lød det, når Ernst 
Christiansen tog telefonen 
hjemme hos sig selv. Og 
den velkomst fik jeg lejlig-
hed til at høre rigtig man-
ge gange i 2015, hvor hans 
familiehistorie var under 
udarbejdelse og samme år 
bragt i Historisk årsskrift 
for Bov og Holbøl sogne. 

Ernst Christiansen 
boede hele sit liv derude 
på “Kollundbjerg”, hvor 
han blev født i 1924. Han 
overtog gården efter sine 
forældre i 1953 og har haft 
ansvar for stedet lige til 
sin død.

Min bror - Jes Olav 
Matthiesen, Pluskær ved 
Frøslev - har kendt Ernst 

Christiansen i mange år. 
Han overtog på et tids-
punkt formandsposten for 
Bov sogns Andelsmejeri 
efter Ernst Christiansen.

Ernst var en flittig kir-
kegænger. Han sad altid 
på den samme plads i 
Kollund Kirke meget tæt 
på, hvor “Mariadøtrene” 
fandt deres mere eller 
mindre faste pladser.

Efter gudstjenesten ud-
vekslede jeg ofte tanker 
med Ernst. Han var altid 
god at tale med både i den 
forbindelse, og når jeg 
besøgte ham hjemme på 
“Kollundbjerg”. 

Og han har med sin 
store historiske viden 
bidraget med rigtig mange 
oplysninger til Historisk 

Forening, hvilket har væ-
ret til stor hjælp for at få 
bragt den mest sandfær-
dige historie i Historisk 
årbog.

Stor personlighed
Ernst var en stor person-
lighed, en stærk og stovt 
mand med en ganske 
særlig udstråling langt op 
i alderen. Da jeg besøgte 
ham dagen før juleaftens-
dag sidste år, kunne jeg 
godt se, at han var noget 
svækket, men hans ånd 
og vid kunne stadig klart 
mærkes. 

Jeg lovede at besøge 
Ernst først i dette år. Det 
nåede jeg så desværre 
ikke.

Æret være Ernst Christiansens 

minde. 

Anne Grete Schlaikjer-Petersen. 

Kollund

Konfirmander stemmer søndag den 10. marts dørklokker som 
del i den landsdækkende indsamling under Folkekirkens 
Nødhjælp.

Tak fordi du handler lokalt 
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Nybolig
Padborg

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

Lena Dahlgaard og Ole Jepsen

En bolighandel kan ikke gøres om!
– Vælg ejendomsmægler ud fra det.

At købe eller sælge fast ejendom 
er for de �este mennesker én af 
de vigtigste beslutninger, der skal 
træffes gennem livet. Det er derfor 
af stor betydning, at du har tillid til 

din ejendomsmægler og oplever en 
tryghed gennem hele salgsforløbet. 

Tryghed, der bygger på ekspertise, 
erfaring og kvalitet.

Kontakt Nybolig Padborg på tlf. 7467 1902.

Pris 3.795 kr. som inkluderer transport i moderne bus, 1 nat på hotel i Nykøbing inkl. aftens-
mad og morgenmad, panoramatur i Stockholm, 2 nætter i dobbeltkahyt på Tallink-Silja Line 
Stockholm-Tallinn med aften- og morgenbu� et inkl. drikkevarer, jubilæumsfest i Den Danske 
Konges Have i Tallinn og entre til den historiske dannebrogsudstilling, byrundtur til fods i 
Tallinns gamle bydel.

Tillæg for enkeltværelse 300 kr. Tillæg for udendørskahyt 200 kr pr. person.

Tilmelding til Quorps Busser 
på tlf. 74 65 08 50 eller 
mail@quorpsbusser.dk

Oplev Dannebrogs 800 års jubilæum i Estland

15. juni 2019 er det 800 siden, Dannebrog faldt ned fra himlen i 
Estland. Det fejres med dansk folkefest i Tallinn, som byder på 
masser af festivitas, kongeligt besøg og spændende udstillinger. 

Grib chancen for at overvære denne 
spændende, historiske begivenhed.

Program
TORSDAG 13. JUNI
Kl. 07.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten. Efter 
opsamling kører vi over de tre broer - Lillebæltsbroen, 
Storebæltsbroen og Øresundsbroen - med passende 
pauser op til Nykøbing uden for Stockholm, hvor 
vi spiser aftensmad og overnatter på et � nt hotel.

FREDAG DEN 14. JUNI
Efter morgenmad kører vi ind til Stockholm, som 
vi oplever på en panoramatur med bus. Der bliver mulighed 
for at shoppe på egen hånd i Drottinggatan, som svarer til Strøget.

Sidst på eftermiddagen sejler vi til Tallinn. Du kan glæde dig til at 
opleve den smukke sejltur gennem skærgården. Om aftenen bliver 
der budt på en stor bu� et med drikkevarer inklusive. Næste morgen 
kan du spise morgenmad og nyde den � otte indsejling til Tallinn.

LØRDAG DEN 15. JUNI
Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den 
gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges 
Have i Tallinn, hvor H.M. Dronning Margrethe den 2. vil holde tale.

Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage til 
Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et med drikkevarer 

inklusive. Om morgen er der morgenmad på skibet.

SØNDAG DEN 16. JUNI
Efter ankomst til Stockholm kører vi med 
passende pauser tilbage til Sønderjylland, 
hvor vi ankommer sidst på aftenen.

4dage til Stockholm
 og Tallinn 13. - 16. juni 2019

Rejsegarantifonden nr. 2799

BovAvis

3.795,-

EKSTRA BUS

60 hørte gode fortællinger fra vagabond
På Valdemarshus i 
Padborg hørte forle-
den 60 mennesker et 
foredrag med Michael 
Nørrelund, der fortalte 
om sin tid som julevaga-
bond i 2016 og 2017.
Tilhørerne hørte om hans 
spændende tid, hvor han 
lavede julekalender hver 
dag fra den 1. december til 

og med den 24. december 
for P4, og vandrede fra 
nord til syd og fra øst 
til vest i det sønderjyske 
område uden penge, 
mad eller faste aftaler om 
overnatningsmuligheder.

Michael Nørrelund var 
en god fortæller

og et meget sympatisk 
menneske. ■

60 mennesker lyttede til 
Michael Nørrelunds gode 
fortælling.

Michael Nørrelund vandrede i 
2016 og 2017 rundt i Danmark 
som vagabond.
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Tak fordi du handler lokalt 

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: www.optik-hallmann.com
   Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70        Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70        Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00

Tilbuddet gælder t.o.m. d.31.05.2019. * Ved køb af et mærkestel med progressive glas fra kr. 2.900,– eller enkeltstyrkeglas fra kr. 1.500,– får du en Vienna Design brille gratis med i pakken. Ekstrabrillen bliver monteret med den samme styrke 
og udleveres samtidig med den købte brille. Alle monterede glas er inklusive superantirefleksbehandling, hærdning og clean-coat. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21, 6500 Vojens

TILBUD 2 FOR 1
i din styrke

  1.500,–fra

kr.

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.

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

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

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider  Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

1000 tak
til alle der lagde vejen 
forbi i forbindelse med 

fødselsdagsreceptionen.

Tak for de mange �otte 
gaver og lykønskninger.

I var alle med til at gøre 
dagen uforglemmelig.

LT Natur & Ejendomsservice ApS.

Håndbold har svært ved at finde 
nye bestyrelsesmedlemmer
Af Dit te Vennits Nielsen

Håndbold er populært, 
men Bov IF Håndbold har 
svært ved at finde nye 
bestyrelsesmedlemmer.
Derfor holder håndbold-
afdelingen ekstraordinær 
generalforsamling torsdag 
den 7. marts kl. 18.30 i 
bowlingshallens lokaler i 
Kruså.

Det skyldes, at man 
på den ordinære ge-

neralforsamling ikke 
kunne finde tre nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

Den mangeårige for-
mand, Dorte Soll, ønsker 
ikke at bestride den tunge 
post, da hun ikke læn-
gere har børn, der spiller 
håndbold.

Der skal desuden vælges 
både ny næstformand og 
kasserer.

Håndboldafdelingen har 
over 130 medlemmer.

"Der bør kunne findes 
tre nye bestyrelsesmed-
lemmer, så vi kan fort-
sætte det gode arbejde til 
gavn for de unge. Det er 
i hvert fald vores håb, og 
det vil være brandærger-
ligt, hvis håndboldafde-
lingen er nødt til at lukke", 
siger formand for Bov IF, 
Betina Jessen, som håber, 
at nye kræfter vil tage 
over. ■

Formand for Bov IF, Bettina 
Jessen er bekymret for 
håndboldafdelingens fremtid.
 Arkiv foto

Marius Nørgaard udnævnt til 
æresmedlem
Af Gunnar Hat tesen

Efter 13 år som formand 
for Frøslev Mandskor 
takkede Marius 
Nørgaard af ved Æ 
Syngbal på Frøslev Kro.
Han har været medlem af 
sangkoret siden 2002, og 
blev af den nye formand, 
Harry Jørgensen, tak-
ket for sin store indsats i 
koret og blev udnævnt til 
æresmedlem.

Det var en rørt Marius 

Nørgaard, som tak-
kede for æresbevisningen. 
Men han nævnte, at han 
sammen med sin kone, 
Helga, har planer om at 
flytte op til en datter i 
Skanderborg. ■

Marius Nørgaard modtager 
blomster og diplom fra den 
nye formand for Frøslev 
Sangkor. Harry Jørgensen.
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Tak fordi du handler lokalt Hørt ved Lyren
Lægesekretær Elisabeth 
Jürgensen fejrede 
fredag sit 40 års jubi-
læum med en intern 
reception i Læge huset 
Padborg.

For tiden er Aabenraa 
Kommune i gang med 
at udbedre fortove, 
bede og stier i  Padborg. 
Lokal foreningen 
Frøslev Pad borg er 
glade for det udførte 
arbejde.

Michael Learns to 
Rock gav lørdag aften 
koncert på Gazzværket 
med 300 tilhørere, 
hvoraf 20 af tilhørerne 
kom fra Padborg.

Wang Shou-Kung Fu 
klubben i Padborg har 
haft 10 års jubilæum. 
Foreningen har 70 
aktive medlemmer.

Ronald Mossom Band 
giver koncert i forbin-
delse med Padborg 
Frilufts scenes gene-
ralforsamling den 20. 
marts på Bov Bibliotek.

Vildsvinehegnet på 
Kolonisthusevej er ble-
vet pyntet med et skilt, 
hvor ordlyden er "Das 
grösste Risiko ist der 
Mensch". Det er under-
skrevet af Friedrich-
Löffler-Institut.

Bov IF Badminton 
havde stor succes med 
deres miniton lørdag. 
Der var over dobbelt 
så mange børn med 
som sidst. Børnene 
havde en sjov time med 
Sofie Seberg Pedersen. 
En af de unge 
meldte sig straks ind i 
badmintonklubben.

Der var et stort rykind 
af gæster, da Henrik 
Pørksen Schmidt 
forleden fejrede sin 
40 års fødselsdag. 
Godt 80 mennesker 
kiggede forbi gården i 
Hønsnap. ■

Den Selvejende Institution
Kliplev Hallen

afholder ordinær

Generalforsamling
Mandag den 25. marts 2019,

kl. 20.00 i hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne.

Kun personer med halbevis, har stemmeret. 
Halbeviser á 150 kr. kan købes ved henvendelse 

på mail: erbs1@mail.dk

Forslag skal være formanden i hænde
senest den 17. marts 2019

Kliplev Hallen
Skolegade 13, Kliplev

Tlf. 20 53 64 44
www.kliplevhallen.dk
kliplevhallen@mail.dk

Padborg Vandværk A.m.b.a.

afholdes

Generalforsamling
i Padborg Vandværk A.m.b.a.

Torsdag den 11. april 2019
på Frøslev Kro kl. 19.30.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag, 

herunder forslag fra bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er Jeppe B. Jørgensen, 
Monika Jensen og Børge V. Nielsen.

På valg er tillige suppleanterne Jes Petersen og Karsten 
Paulsen samt revisions� rmaet Sønderjyllands Revision.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal indsendes til Padborg Vandværk A.m.b.a., Toldbodvej 
1, 6330 Padborg senest den 14. marts 2019.

Efter afholdelse af generalforsamlingen er 
vandværket vært ved en Pariserbøf.

Regnskab, budget og takstblad til behandling 
på generalforsamlingen bliver udleveret under 
mødet og kan tillige ses på vandværkets 
hjemmeside: www.padborgvand.dk

Padborg, den 5. marts 2019
Bestyrelsen

Medborgerhuset
Damms Gård

indkalder til

Generalforsamling
Onsdag den 27. marts 2019

kl. 18.30
Alle borgere har stemmeret.

Arrangementet starter med fællesspisning 
og Rytmebaks leverer musikken.

Læs mere på www.dammsgård.dk
Bestyrelsen

Nyt blod i Bov IF 
Badminton
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Badminton har 
fået to nye bestyrelses-
medlemmer. Det er Daniel 

Otzen og Allan Walther 
Christensen.

Det sket på den ordinære 
generalforsamling, hvor 

formanden, Kim Kjær, 
aflagde beretning. 

Bestyrelsen består af 
næstformand Stella 
Mussmann og kasserer 
Benthe Thomsen,

Suppleant blev Sven 
O Lindbæk. Genvalgt 
som revisorerne blev 
Folke Kryger og Mette 
Bochstedt Petersen. ■

Musical hittede 
på efterskole
Eleverne på Frøslevlejrens 
Efterskole havde succes, 
da de opførte musicallen 

"Corpse Bride", som har 
været filmatiseret. 

Aftenforestillingerne 

blev udsolgt og også for-
middagsforestillingerne 
blev godt besøgt. ■

Guldsmed Rie Meyer bød 
på champagne 
Af Dit te Vennits Nielsen

Guldsmed Rie Meyer 
fejrede lørdag sin 1 års 
fødselsdag i Padborg 
Torvecenter og 5 år som 
selvstændig guldsmed 
med champagne og 
fastelavnsboller.

Udenfor var den røde lø-
ber rullet ud og 75 gæster 
kiggede forbi. Der var rift 
om konkurrencen, hvor 
man kunne vinde to ga-
vekort á 500 kr. Vinderne 
blev Annette Christensen 
og Finn Wilhelmsen.

Der blev solgt godt af de 

gode tilbud, så det var en 
glad, smilende og tilfreds 
Rie Meyer der kunne 
lukke og slukke de mange 
lys og gå på weekend sidst 
på dagen. ■

75 gratulanter kiggede forbi Rie Meyer for at lykønske med butikkens et års fødselsdag og 
hendes fem års jubilæum som selvstændig. Foto Dit te Vennits Nielsen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

 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

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

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

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

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

Træfældning kontakt os for mere info

Anlægsgartner kontakt os for mere info Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

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

K. Wraae
murer og fl iser
Alt inden for murerarbejde
Speciale: fl iser

Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til besøg hos

Matas
Torvecentret Padborg

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.30
Mødested: Foran butikken.

Pris: kr. 20 • Max: 20 personer
Tilmelding til Tove Madsen på telefon 7467 3829 eller 
mobil 2311 6288 fra torsdag den 7. marts kl. 12.00 

til mandag den 11. marts.
På bestyrelsens vegne

Giesela Paulsen

Bilags-
kontrollant
På generalforsamlingen 
i Pensionistforeningen 
ved Grænsen blev Inge 
Merethe Kristensen 
genvalgt som 
bilagskontrollant. ■

E-Sport får old boys hold
Af Dit te Vennits Nielsen 

Bov IF E-Sport får til 
efteråret et old boys 
hold.
Det blev nævnt 
på foreningens 
generalforsamling. 

Både formanden, Kim 

Petersen, næstforman-
den Martin Mammen 
og sekretæren Annika 
Hansen blev genvalgt til 
bestyrelsen.

Der har været en mindre 
nedgang i antallet af med-
lemmer. Det får bestyrel-
sen til at opfordre unge 

til at melde sig til E-sport 
med det sjove spil Counter 
Strike. 

Bov IF E-Sport råder 
over både et begynderhold 
og et øvet hold. Begge 
er tilmeldt YouSee DGI 
E-Sports liga, så man kan 
dyste mod andre hold. ■
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Udklædte børn til fastelavn 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 til/fra 
Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

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

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

HUSK!

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

SKANDIC —ALT UNDER ÉT TAG TIL DIN CAMPINGFERIE 

ÅBENT HUS
16-17. marts  kl. 10-17

Nye HYMER BMC modeller
den nye generation af 

campere, et samarbejde 
mellem Mercedes-Benz 

& HYMER. 

CARADO VLOW vans
der er kompakte, 

� eksible og enkle.

OG DE MERE END 100 NYE OG BRUGTE 
CAMPERE OG CARAVANS PÅ LAGER

Kom og oplev 

begge dage

SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH
Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt · Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk

>>Find os i Scandinavian Park<<

Siden 2001

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

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

og årstidsbestemte retter.

Cevapcici
Restaurant

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

60 overværede Æ Syngbal i Frøslev
Frøslev Sangforening 
kunne fredag aften for 
141. gang invitere til det 
traditionsrige Æ Syngbal 
på Frøslev Kro.

Festsalen var fyldt med 

60 mennesker, som hørte 
Frøslev Mandskor synge 
nye og kendte sange under 
kyndig ledelse af korets 
dirigent, Frøya Gildberg.

Det var fantastisk hvad 

hun kunne få de 25 
mandsstemmer til at præ-

stere, og det blev højlydt 
honoreret af publikum. ■

25 spillede skat
Padborg Skatklub samlede 25 medlemmer til klubaften 
på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Svens Aage Jessen, 
Aabenraa 1148 point
Nr 2 Hans Bonde, 
Bov 1105 point
Nr 3 Chr. Skovsen,  
Holbøl 1037 point
Nr 4 Dieter Klein, 
Kliplev 883 point

2. runde
Nr 1 Kurt Nielsen, Padborg
 1314 point
Nr 2 Jes Peter Hansen, 
Gejlå 1211 point
Nr 3 Gynther Bonnichsen, 
Bov 1067 point
Nr 4 Carl Kristiansen,  
Bov 1051 point

Månedens spiller blev Hans Bonde, Bov, som modtog 
en flaske vin.

Bov Kirke holdt lørdag en 
børnevenlig gudstjeneste, 
hvor godt 60 børn morede 
sig bagefter med at slå 
katten af tønden. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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NÜMPH

CRÉTON

Ny e 
FORÅRS
s ty l e s

VILA
SOFT
REBELS

PULZ JEANS

WEBSHOP sinnerup.dk  FØLG OS PÅ  

FLENSBORG · Holm 57-61 · Man.-lør. 9.30-20
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