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Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

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

Spar kr.

100-,

DANMARKS 
BILLIGSTE

Pr. fl aske kun

4995
Pr. stk. kun

3995

Bemærk

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

PJ Mask Heroes
3 forskellige

GRÅSTEN · PADBORG

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

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Fredag d. 29/03 2019
KL. 18:00-22:30

KÆRESTE
WELLNESS AFTEN

Fra349
Start med en 2 retters 

menu fra kl. 18.15-19.30 
og gå derefter i wellness
og få en fantastisk aften
med din eneste ene...

ÅRETS FØRSTE
Fredag d. 22/03 2019

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

Fra299
Start med en BUFFET 

fra kl. 18.15-19.30 
+3 timers wellness med 

bl.a.  spabad, saunaer,
koldtvandskar, dampbade.... 

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

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

Billetsalg:
Bageriet Kock og Matas Gråsten,
SuperBrugsen Gråsten 
og hos Guldsmed Rie Meyer, Padborg

Billetter á 150,-

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Onsdagsmenu – “spis alt hvad du kan”

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten · Tlf.  4042 1816

fra kl.18.00 - 20.00

Flæskesteg 
med karto�er, sovs, 

rødkål og surt

 pr. person

kr. 99,-

Husk 
bordbestilling 
på 4042 1816

13. marts

restaurant
fiskenæsSønder Hostrup Toftevej 28 - 6200 Aabenraa

HAVEKOMPAGNIET.DK - Tlf. 74 61 35 06

ANLÆGSGARTNER

 Haveservice Beskæring Støttemure

 Græsplæner Belægning Træfældning

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 11 12. 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

N I E L S E N S 

BAGERI

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

 KUN FREDAG

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

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Tun, lakse eller 
broccoli mousse

DELIKATESSEN TILBYDER
Bolleplade

SLAGTEREN TILBYDER
Fersk Svinemørbrad 
uden bimørbrad
3 stk.

Pr. 100 g

9 95

½ kg

49 95

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

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

Pr. stk.

20,-

Pr. pk.

25,-

Pr. stk.

75,-

3 stk. kun

100,-

SLAGTEREN TILBYDER
Skinketern
500 g

SLAGTEREN TILBYDER
Roastbeef af okseinderlår

NOK TIL 2-3 PERSONER
GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

Pr. 100 g

795
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Økologisk appelsinjuice
0,3 l

Special øl
1 liter
lager
ufi ltreret.

Gråsten sennep, ketchup 
eller remoulade 
800 g

Pr. stk.

15,-

Primula Veris 
fl ere farver

Håndsat buket
fl ere farver

Spar kr.

132-,

Spar

20% FRIT VALG

Coop grøntsager
275-650 g 
fl ere varianter
DYBFROST

Pr. stk.

50,-

Ta’ 3 stk.

15,-

Convenience 
grønt og blandede 
salater
mange varianter

Ta’ 5 poser

95,-

Peter Larsen kaffe
Grå
400 g

Pr. stk.

10,-
Pr. stk.

10,-

Pålækker klassisk pålæg 
eller pålægssalater
80-140 g
fl ere varianter

Ta’ 3 flasker kun

75,-
* ekskl. pant * Begrænset parti* Begrænset parti

Normalpris pr. fl aske kr. 69,-

* Maks. 3 stk. pr. kunde pr. dag

Pr. stk.

2,-

Løs frugt
vælg mellem bananer, æbler, 

pærer, blommer, appelsiner, kiwi, 
Kl. 1

Fast 
lavpris 

FRIT VALG

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Pr. pose

9,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 12. marts til og med lørdag den 16. marts 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VALG
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Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

På barsel

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 

Marta Serrano Sánchez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

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

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

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

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

Denne eftermiddag er der fællessang med Tim Hansen 
fra Sønderborg, fortællinger og kaffe.

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne.

Stillegudstjeneste
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00

”I en travl hverdag kan det være svært at � nde 
hullerne til bare at være. Finde de tidspunkter 
hvor man ikke skal noget. Hvor der ikke er 
nogen, som river i én. Hvor man ikke skal stå 
til rådighed for andre. Adsbøl kirke inviterer 
i den anledning til Stillegudstjeneste, hvor 
der gives mulighed for og rum til at trække 
stikket og bare være tilstede i nuet. Ved 
gudstjenesterne dæmper vi belysningen, tænder levende lys, lytter til tekster fra Bibelen, 
synger, beder, lytter til dejlig musik og oplever stilheden i rummet i 8-10 minutter.

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

Onsdag den 13. marts ...... kl. 19.00 ......Stillegudstjeneste i Adsbøl kirke

Lørdag den 16. marts ........ kl. 16.00 ......Koncert i Gråsten Slotskirke

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

Søndag den 17. marts ....... kl. 11.00 .......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Koncert med Musica Ficta
Lørdag den 16. marts 2019 kl. 16.00

Musica Ficta agter at fylde et helt koncertprogram med Sweelincks 
yppige Psalme-satser og samtidig sætte publikum ind i denne musik 
og denne trosretnings særlige karaktertræk samt give lidt historisk (og 
religionshistorisk) baggrund for tilblivelsen af Sweelincks kolossale opus.

Ved koncerten vil Allan Rasmussen deltage med 
virtuose stykker for cembalo også af Sweelinck.

Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i 1996 
af komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin 
vision om et � eksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuose 
ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum. Musica Ficta favner 
et meget bredt repertoire. Ensemblets speciale er dog musikken fra 
middelalder og renæssance, hvor komponisterne ikke skrev deres store 
værker for symfoniorkestre, men for den menneskelige stemme. Musica 
Fictas kunstneriske leder og dirigent, Bo Holten, er blandt verdens førende 
på dette felt.

Entré 75,- Billetter kan købes hos Kirkekontoret, 
Rådhuskiosken og hos Bruuhns i Ulsnæscenteret

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

1. spadestik til Kværs 
Forsamlingshus 
Af Gunnar Hat tesen

Det 1. spadestik til det nye 
forsamlingshus i Kværs er 
taget. 

"Grunden til forsinkel-
sen af byggeriet skyldes, at 
huset bliver bygget længe-
re tilbage på grunden end 
det gamle forsamlings-

hus", fortæller formanden 
Per Østergaard.

Skitsen til det nyop-
førte forsamlingshus 
har været i nabohøring 
i 14 dage, og derefter 4 
uger i høring for at få en 
Landzonetilladelse. 

I samarbejde med Lars 
Dohrmann fra Sønderjysk 
Forsikring og Kenneth 

Steger-Sølund fra Karl D 
Petersen har bestyrelsen 
fået ingeniør Morten 
Hørlyck fra Byck ApS til 
at lave alle papirer til byg-
geansøgning klar, og man 
har fået byggetilladelse. 

Byggeriet udføres af 
Fa. Karl D Petersen som 
hovedentreprenøren, 
Rudebeck A/S, Broager 

Blik, Phønix, Bred VVS og 
TA Elteknik. 

Efter planen skulle byg-
geriet gerne stå færdig 15. 
november. ■

Det 1. spadestik til det nye 
Kværs Forsamlingshus 
er taget. Huset skal stå 
færdigt 15. november.
 Foto Jimmy Christensen
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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,-
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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 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



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

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN

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

Buks

800,-

De � re vindere af hver én billet er:

JANE RIES JØRGENSEN, PADBORG
HANNE LYHNE, EGERNSUND

RIGMOR EVERMANN, GRÅSTEN
JEANNETTE MICHAEL, ADSBØL

Vinderne har fået direkte besked.

Billetterne kan afhentes på Gråsten Avis
Slotsgade 1, 1. Sal, Gråsten, tirsdag og onsdag kl. 9-12, 

eller afhentes i døren i Ahlmannsparken Gråsten 
på selve messe-aftenen den 14. marts kl. 19.00.

KVINDEMESSE 2019
VINDERE

– eksperter i din sag!

Mød os på 
kvindemessen

Gråstenere vinder 
gættekonkurrence
Af Ingrid Johannsen

Det var Martha og 
Flemming Lautrup, 
Gråsten, der var de 
dygtigste vindere blandt 
150 deltagere i Nyboligs 
egen udgave af den 
kendte tv-udsendelse 
“Hammerslag”.

Gevinsten var en mid-
dag for 2 til Det Gamle 
Rådhus.

Deltagerne skulle gætte 
prisen på tre huse lige 
fra et hus ved Alssund til 
et hus i Saltum ,som var 
solgt indenfor den seneste 
tid.

"Mange af gættene var 

gode, og mange også helt 
ved siden af. Lige som i 
det rigtige Hammerslag", 
siger Indehaver Lena 
Dahgaard. ■

150 mennesker gættede med i Nyboligs Hammerslag konkurrence.
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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

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 

Teddy’s Salon
i Ulsnæs Centret

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

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

Forårsnyheder 
fra Sönnichsen
Af Signe Svane Kryger

Sönnichsen Ure og 
Smykker i Gråsten er 
klar med smykker til 
unge og gamle, og 
derudover har de et nyt, 
bæredygtigt koncept i 
ærmet.
Til kvindemessen den 14. 
marts i Gråsten vil der 
blive fremvist nyheder 
inden for smykker for alle 
aldersgrupper. Derudover 
vil der også blive fremvist 
et lille udpluk af konfi r-
mationssmykker til de 
kommende konfi rmander. 

Deltaget i mange år
”Vi glæder os til at deltage 
på messen, og vise hvem 
vi er, og hvad vi står for. 
Vi har været med næsten 
alle gange, messen har 
været afh oldt, og det er 
en hyggelig aft en, hvor vi 
kan vise forårsnyhederne 
frem og snakke med de 
kunder, der deltager i fest-

lighederne”, siger Karina 
Sönnichsen. 

Bæredygtige diamanter
Sönnichsen vil desuden 
vise et bredt udvalg af 
nyheder i form af vielses-
ringe. Derudover kører 
de en kampagne omkring 
klimavenlige diamanter, 
hvilket er diamanter 
fremstillet på bæredygtig 
vis med samme egen-
skaber som almindelige 
diamanter. 

”Klimavenlighed er 
meget nutidigt – også i 
smykkebranchen – derfor 
er det vigtigt for os at 
kunne være med til at for-
mindske CO2-udslippet 
og være med til at gøre 
smykkebranchen mere 
miljøvenlig”, fortæller 
Karina Sönnichsen. ■

Karina og Stefan Sönnichsen viser nyheder inden for smykker for alle aldersgrupper. Foto Ingrid Johannsen
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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

Gråsten
KOM OG MØD OS
PÅ VORES STAND

hvor vi har 
forskellige

SMAGSPRØVER
DELTAG

i vores
KONKURRENCE 

og vind
FINE

PRÆMIER

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN
PRØV NOGLE AF VORES LÆKRE
AVENE PRODUKTER

GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

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

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
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Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

Vi har et par stativer med 
spændende til tilbud

Vi har også fundet nogle 
spændende ting til jeres 

Goodiebags

Kom ind i butikken og se vore nye forårsjakker

Åbningtider

Kom og se de spændende nyheder på

kvindemessen...

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

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

Tak fordi du handler lokalt 

Laila Helt deltager i 
modeshow
Af Signe Svane Kryger

Kjoler og buksedragter i 
mange forskellige farver 
og print vil være at se på 
Kvindemessen i år.

Til Kvindemessen 2019 vil 
man kunne se forårskjoler 
både til hverdag og fest 
til såvel det yngre som 
det modne publikum. 
Der vil være tre modeller, 
der fremviser kjolerne til 
kvinden i 20’erne, 30’erne 
og til den lidt mere modne 
kvinde over 60.

Der vil være fokus på 
friske farver med print og 
blomster, hvor det forår-
sagtige og det sommerlige 
er fremtrædende. 

Buksedragter på menuen
”I år har vi enkelte 
lange kjoler med samt 
buksedragter. Vi har tre 
forskellige mærker med 
samt tilbehør til outfi tsene 
i form af smykker og jak-
ker”, fortæller Laila Helt.

Brudekjoler Laila Helt er 
en del af modeshowet og 
hvor de fi ne festkjoler vil 
blive fremvist. Derudover 
vil det være muligt at se 
på andre forårsvarer fra 
butikken, 

Tilbyder også festkjoler 
Til messen vil der også 
være en konkurrence, 
hvor det er muligt at vinde 
en valgfri festkjole, og der-
udover vil det være muligt 

at kunne se et udvalg af 
brudekjoler samt korte og 
lange festkjoler. Butikken 
gør nemlig en dyd ud af 
også at sælge festkjoler 
og ikke kun brude- og 
konfi rmationskjoler.

”Vi glæder os til at del-
tage på messen. Jeg synes, 
det er en fi n måde at bi-
drage til byens handelsliv 
på og få fremvist en masse 
kjoler. Det er en dejlig, 
hyggelig aft en, hvor man 
møder de lokale, og det 
vil vi rigtig gerne støtte 
op om”, siger Laila Helt 
glad. ■

Lærke Knauer fra Sønderborg har købt sin konfirmationskjole hos Laila Helt.
 Foto Ingrid Johannsen 

Hvad med en 
ægtepagt, skat?

Af Gunnar Hat tesen

Nogle har måske fået 
lavet et testamente. Det 
kan dog i mange tilfælde 
også være en god ide at 
få lavet en ægtepagt.

På nuværende tidspunkt 
er det rent faktisk kun 
hver femte ægtepar, som 
har fået lavet en ægtepagt.

På kvindemessen har 
advokatformaet Kjems en 
stand, hvor advokat Hans 
Henrik Wurlitzer svarer 
på spørgsmål.

"Vi er et lokalt forankret 
alment praktiserende 
advokatfi rma, så natur-
ligvis skal vi være at fi nde 
på Kvindemessen i vores 
hjemby", siger advokat 
Hans Henrik Wurlitzer, 
som ser frem til at fortælle 
om alle de opgaver, som 
en advokat kan løse. ■

Advokat Hans Henrik Wurlitzer kan hjælpe med at få overblik 
over de forskellige muligheder for særeje, som kan være 
med til at sikre, at man får dækket behov og ønsker.
 Foto Jimmy Christensen

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

Quorps Busser til Formel 1
Af Esben Cronbach

Quorps Busser vil i år 
gøre sin første entré på 
kvindemessen.

”Vi vil være klar til at 
svare på spørgsmål om 
udfl ugter og andet,” siger 
Brian Kock, der håber, 
at mange vil kigge forbi 
Quorps Bussers stand på 

messen. Han har derfor 
besluttet, at alle, der kom-
mer forbi, får mulighed 
for at deltage i en konkur-
rence om et gavekort på 
500 kr. til Quorps Busser.

Ud over gavekort vil der 
også blive delt ud af ma-
terialer omkring de rejser, 
Quorps Busser udbyder, 
så man kan få et indblik i 
det, selskabets busser kan 

hyres til, hvilket er alt fra 
dagligdagsting, som skole-
buskørsel for Förde-Schule 
i Alnor, til større projekter, 
som en længere tur til 
Belgien sidst i august, hvor 
Formel 1 afh oldes.

”Det kan jo være, at der 
er nogle damer på messen, 
der gerne vil have sendt 
deres mænd afsted,” siger 
Brian Koch. ■

Brian Kock deltager i Kvindemessen, hvor han reklamerer for ture og udflugter. 

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

Quorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

Harzen
Tirsdag 20. august - søndag 25. august

kr. 3600,-

Tirsdag: Afgang fra Ahlmannsparken med passende pauser til hotel Seela, Bad Harzburg. Vi 
ankommer sidst på eftermiddagen. Efter indkvartering er dagen til disposition og fri resten af 
dagen. Aftensmad kl. 18.30 Der er fri adgang til svømmebadet, sauna og fitnessrum. 

Onsdag: Morgenmad fra kl. 7.00. Afgang med bussen kl. 9.00 til Glasmanufaktur Harzkristal. Her får vi 
en rundvisning med guide og tid til shopping. Derefter kører vi til Wernigerode. Wernigerode har en 
særlig charme, og er også kærligt nævnt “Die bunte Stadt am Harz”, der bedst kan oversættes med 
“den farverige by i Harzen”. Efter frokost, kører vi i et lille tog op til byens slot med en fantastisk udsigt til 
Bloksbjerg, får vi en rundtur med guide- tog og entré for egen regning. Aftensmad kl. 18.30 på hotellet.

Torsdag: Morgenmad fra kl. 7.00, og afgang med bussen kl. 9.15 til Klosterbrennerei Wöltingerode, med 
rundvisning -for egen regning. Herefter kører vi til Goslar, hvor frokosten og byen kan nydes på egen hånd. 
Harzens perle er Goslar. Det er den største og mest charmerende by i Harzen, og den er så velbevaret, 
at den længe har stået på Unescos liste over Verdenskulturarv. Aftensmad på hotellet kl. 18:30.

Fredag: Morgenmad fra kl. 7.00. Busafgang kl. 9.00 til Rappbodetalsperre,hvor vi ser den store 
dæmning. Den opdæmmet sø “Rappbodetalsperre” er hovedpunkt af et system af opdæmmede 
søer i Østharzen. Herefter kører vi til Hexentanzplatz Thale, hvor der er rig mulighed for at nyde den 
fine natur, samt frokost for egen regning. Vi mødes ved bussen kl. 16.00 og kører retur til hotellet. 
Kl. 18.00 er der gallabuff et med kolde og varme retter. Derefter dans og musik fra kl. 20-24.

Lørdag: Efter morgenmaden er der tid til at udforske Bad Harzburg på egen hånd. I prisen er der 
en billet til Burgbergseilbahn. Hele dagen summer byen pga. Salz und Lichterfest, hvor der er små 
boder, oplyste scener, fyrværkeri og over 100.000 lanterner. Aftensmad kl. 18.30 på hotellet.

Søndag: Morgenmad fra kl. 07:00, med afgang kl. 09:00 mod Zur Grüne Eiche 
(Behringen Eiche), hvor vi får frokost. Derefter går turen hjem til Danmark.

Alt dette for 3600,-. Prisen inkl. Bus, hotel med halvpension,udflugter, dog ikke 
entré. Tillæg ved enkeltværelse 600,-. Opsamling kan aftales på udvalgte steder.

Teknisk 
Arrangør:

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

Ret til ændringer 
forbeholdes. Indbetaling 
skal ske senest 22/7-2019 på 
kontonr. 1506212 reg.nr. 8010

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

VELVÆRE
I WELLNESS 

D. 15/3 - SAUNAGUS
D. 22/3 - VELVÆRE
D. 29/3 - KÆRESTE

D. 5/4 - THAI
D. 12/4 - TYRKISK

Inkl. entré til wellness, buffet, badekåbe
Se mere på 

www.enjoyresorts.dk 
under aktiviteter

Alle klimavenlige lab-grown diamanter er i Top Wesselton/SI

aagaard       byaagaard
Foto: Linn Carlson

TV2
SET PÅ
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DIAMANTER ®

Kampagne
VIELSE

SPAR OP TIL 40%

Med 11 klimavenlige lab-grown diamanter 
(11 x 0,03 ct) 0,33 ct

9KT 5.995,- / 14KT 6.995,-

Med klimavenlig lab-grown 
diamanter 0,03 ct

Sætpris
9KT 3.995,- / 14KT 5.995,-

Med 3 klimavenlige lab-grown diamanter 
(3 x 0,03 ct) 0,09 ct

Sætpris
9KT 5.495,- / 14KT 8.995,-

Med 2 klimavenlige lab-grown diamanter 
(2 x 0,03 ct) 0,06 ct

Sætpris
9KT 5.495,- / 14KT 7.995,-

Kampagne

Med klimavenlig lab-grown 
diamant 0,20 ct

9KT 6.995,- / 14KT 7.995,-

Med 12 klimavenlige lab-grown diamanter 
(12 x 0,03 ct) 0,36 ct

9KT 6.995,- / 14KT 7.995,-

Med 3 klimavenlige lab-grown diamanter 
(3 x 0,03 ct) 0,09 ct

Sætpris
9KT 6.995,- / 14KT 9.995,-

Med 3 klimavenlige lab-grown diamanter 
(3 x 0,03 ct) 0,09 ct

Sætpris
9KT 6.995,- / 14KT 11.995,-

VIELSE TIL 40%

Med klimavenlig lab-grown 
diamant 0,05 ct

Sætpris
9KT 5.495,- / 14KT 8.495,-

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN DEN 14. MARTS
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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.

Find dit nærmeste Byggecenter på bygma.dk/	 nd-bygma

 Bygmaster tilbud
Bliv Bygmaster og få min. 10% rabat
Se betingelser på bygma.dk

10 liter

69995

Skarp 
pris

KAP-/GERINGSSAV 
MED UDTRÆK DWS777
• 1.800 W • Airlock støvudtag 
• XPS-skyggeskærelinje 
• Klingediameter: Ø216 mm 
• Skærekapacitet: 270 x 62 mm 
• Vægt: 14 kg • Leveres inkl. TCT-
klinge, klingenøgle og skruetvinge
Nr. 182116

Inkl. klinge

2.370,-

VÅDRUMSGIPS H1
• 90 x 250 cm
Nr. 000234

Pr. plade

14192

SPAR 

110,-
FØR OP TIL 30995

FLISER ROCKER
• 30 x 30 cm • 14 stk./m2 • Grå • Frostsikker 
• Rectificeret (skåret efter brænding)
Nr. 192934 

VÆGMALING SILKEMAT GLANS 10
• Let at påføre • Enkelt at genbehandle 
• Giver en robust og rengøringsvenlig 
overflade • Kan tones i mange farver
Nr. 111610

Pr. m2 fra

19995 Medlemspris
Parasolfod

399,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 44334

Medlemspris
Gasgrill + Vogn

3.195,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 3.550,-

Medlemspris
Havemøbelsæt

1.799,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 1.99889

Medlemspris
Parasol

399,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 44334

Tilbuddene 

er gældende 

i Bygmas 

Byggecentre*

Se alle aktuelle tilbud på bygma.dk 

og i din lokale Bygma

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

Bloms Zoneterapi

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

Fårhus Forsamlingshus

Förde-Schule forlanger bedre trafikforhold
Af Esben Cronbach

Efter en tragisk trafik-
ulykke, der kostede en 
kvinde livet, har skolens 
bestyrelse fået nok.

Et trafi kuheld d. 27. febru-
ar, der kostede en 54-årig 
kvinde fra Aabenraa livet, 

har medført en række 
oprørte reaktioner fra be-
boerne i området.

Bestyrelsen på den tyske 
skole, Förde-Schule, i 
Alnor, har taget initiativ 
til at få kommunen til at 
ændre vejforholdende om-
kring skolen.

”Det er ganske for-

færdeligt,” siger Solveig 
Schwarz, der er bestyrel-
sesmedlem og forælder på 
Förde-Schule, om uheldet.

”Det er en daglig udfor-
dring for både forældre 
og lærere. Det er meget 
vanskelige forhold – der 
holder gerne en række af 
biler, og venter på, at man 
fl ytter sig, og så føler man 
jo, at man bliver nødt til at 
komme væk”, siger Solveig 
Schwarz

Kaotiske situationer
De meget uhensigtsmæs-
sige forhold på landevejen, 
har også følge virkninger 
ind på Bomhusvej. Derfor 
har skolebestyrelsen tilba-
ge i 2016, været meget ak-
tiv omkring opmærkning 
til en ”KissNRide- zone” 
eller som andre sønderjy-
ske skoler kalder ” Mut og 
smut- Zone”.

Det er en zone, hvor for-
ældrene kan sætte deres 
børn af, uden at skabe 
trafi kgener for andre bi-
lister samt skolebusserne, 
og derfor tilgodese de 

mange bløde trafi kanter i 
og omkring skolen.

Problematikken ligger i, 
at der ingen venstresvings-
bane er, når man vil dreje 
fra den større vej ind til 
skolen.

Dette medfører, at 
biler, der kommer med 
70 km/t, skal stoppe op 
bag den svingende bil, 
hvilket medfører kaotiske 
situationer i en travl mor-
gentrafi k. Solveig Schwarz 
påpeger, at situationen 
gøres mere uoverskuelig, 
grundet det dårlige udsyn 
i svinget.

Underskriftsindsamling
En anden underskrift s-

indsamling, der inklude-
rer indbyggerne i Alnor, 
er startet op parallelt med 
Förde-Schules, for at sikre 
større opbakning fra lo-
kalsamfundet, når sagen 
tages op med kommunen. 

Underskrift sind-

samlingen, der tæller ca. 
170 underskrift er, er, sam-
men med en opfordring 
om bedre vej-forhold, 
blevet sendt til Sønderborg 
Kommune, der ikke 
har kommenteret sagen 
endnu. ”Jeg vil bruge alt 
mit krudt på det. Et men-
neskeliv er blevet taget 
– hvad mere skal der ske, 
før der bliver grebet ind?”, 
siger Solveig Schwarz. ■

Skoleleder Volkmar Koch i 
samtale med formand for 
skolebestyrelsen på Förde-
Schule, Martin Lorenzen, ved 
det sted, hvor der forleden 
skete en tragisk trafikulykke.
 Foto Solveig Schwarz
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vi fejrer
fødselsdag
20-50%

UDVALGTE MØBLER OG SENGE 
TIL DIN BOLIG

50%
Spar

Stamford sofa
3 + 2 pers.

NU 4.999,-  
    SPAR 5.079   

Blokhus spisebord

NU 4.999,-
    SPAR 4.999   

Mille spisebordsstol

NU 499,-
    SPAR 500  

50%
PÅ SPISEBORD

ELLER STOL

Spar

ZensiZone elevationsseng
inkl. gavl 180 x 200 cm

NU 13.719,-
    SPAR 13.719     

50%
Spar

fødsels-
dag

Designed for Sleep Comfort

Jensen Ambassadør
Nordic Seamless 180 x 200 cm

NU 17.998,-
    SPAR  9.691      

35%
Spar

fødsels-
dag

Dunlopillo Balance
boxelevationsseng 

180 x 200 cm

NU 30.998,-
    SPAR 17.998     

36%
Spar

fødsels-
dag

Rosenholm sofa 
Monteret med antracitfarvet uldfilt.
Tremmestel i lakeret massiv bøg. 
3 pers. sofa L197 cm. Pris 7.499,- 
2 pers. sofa L142 cm. Pris 6.499,- 
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 13.998,-

Rosenholm sofa
3 + 2 pers.

NU 7.999,- 
    SPAR 5.999   

42%
PÅ SOFASÆT

Spar
fødsels-

dag

Norgesvej 24
6100 Haderslev
Sundsnæs 4
6300 Gråsten

GRATIS LEVERING - PERSONLIG BETJENING AF FAGPERSONALE
ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-14 · 1. SØNDAG I MDR. 11-15

Telefon: 7460 8351 · Mail: mobler@hebru.dk · www.hebru.dk
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Nybolig
Gråsten

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

GRÅSTEN - Stjerneparken 53

NYHED

Her er villaen der kan det hele - beliggenheden, planløs-
ningen og stilen går op i en højere enhed. Boligen er mo-
derniseret med nyere køkken, bad, vinduer og står i dag

med et fantastisk leverum i husets midte. Den perfekte
villa til børnefamilien eller livsnyderen der ønsker en ind-
flytningsklar bolig i dette skønne område. Sag: 200191

Bolig m² 204

Stue/vær 2/4

Grund 869

Opført 1975/1997

Kontantpris: 1.895.000
Ejerudgift pr. md: 2.181
Udbetaling: 95.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 8.198/7.026

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.

BJÆRGNING TIL LANDS, PÅ VEJEN
– OG HELT UD I VILDMARKEN

ER DU KØRT FAST I MARKARBEJDET!!
– SÅ KOMMER VI OG FRITRÆKKER DIG

RING PÅ
7020 7349

KVÆRSGADE 15, 6300 GRÅSTEN 

601@REDNINGDANMARKSYD.DK

WWW.REDNINGDANMARKSYD.DK

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

Kvinder så forårsmode hos Bruhns
Af Esben Cronbach

Kvinderne i Bruhns og 
Teddys Salon præsente-
rede ny mode og lækkert 
hår.

Bruhns holdt forleden det 
andet modeshow på få 
dage. Og fokus for aft enen 
var på kvinderne. ”Det er 
godt med en aft en, hvor 
kvinderne kan komme 

lidt væk fra det hele,” siger 
Gitte Bruhn, med hen-
visning til aft enens tema, 
der netop var rettet mod 
kvinder som gerne vil 
have ”en aft en uden mand 
og børn.”

Med lækre snacks, 
smilende personale og 
god musik var humøret i 
butikken højt fra starten, 
hvilket var en holdning, 
som fl ere af deltagerne, 
heriblandt veninderne 
Line Jørgensen fra Gråsten 
og Pernille Jessen fra 
Egernsund, syntes at dele: 

”Aft ener som denne er en 
god og anderledes måde 
at komme ud og opleve 
noget nyt på,” siger Line 
Jørgensen og Pernille 
Jensen, mens de sammen 
med de andre deltagere 
spændt ventede på de 
modeller, der skulle vise 
forårskollektionen frem.

Modeshowet blev endnu 
en succes i rækken af 
spændende arrangementer 
i Bruhns.

Aft enens show var re-
sultatet af et samarbejde 
mellem Bruhns og den 

nyåbnede Teddys Salon i 
Ulsnæs.

”Det er oplagt, nu hvor 
vi ligger lige op ad hinan-
den,” siger Tanja Petersen, 
der påpeger, at det er 
en god måde at gøre sig 
synlig på, når man er helt 
nystartet. 

De to frisører fra Teddys 
Salon, Tanja Petersen og 
Trine Frank, stod for hårs-
tylingen af modellerne til 
modeshowet, der alle hav-
de debut på catwalken. ■

På catwalken præsenterede modeller forårets mode. Foto Esben Cronbach 
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Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Quorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

 FORMEL1
Spa Francorchamps i Belgien

Onsdag 29. august - mandag 2. september

i samarbejde 
med 

Stevning Gade 15A · DK-6430 Nordborg · Mail: mail@gftaxi.dk CVR nr. 17824988

Hele weekenden køres der både Formel 1 og 2 , GP3 og Porsche Mobil 1 Supercup. 
Herunder træningen, kvalifikationer og races.

Pris kr. 5195,- pr. pers. i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 1200,- 
Prisen er inkl. bus, cap, keyhanger fra K-rejser og løbsprogram, Hotel i Achen med morgenmad alle dage og 
aftensmad fredag aften. Bronzebilletter til Formel 1 hele weekenden med indgang fra K-rejsers Camp. */**

Tilmelding: https://gfbusser.nemtilmeld.dk/53/  med depositum: kr. 1000,-. – Restbetaling inden den 1. juli 

Kontakt: Brian: Quorps Busser ApS tlf. 61145012 - mail@quorpsbusser.dk eller
Gunnar: GF Busser mobil 40368904 -mail: gunnar@gftaxi.dk

Afgang sent torsdag aften og natkørsel i 4 stjernet turistbus.
FREDAG: Morgenmad ved bussen og ankomst til K-rejsers camp: 
Udlevering af F1 billet, cap og løbsprogram. I de gratis shuttlebusser 
kører vi ind til banen og følger dagens træninger. Kl. 17.00 kører vi 
til hotellet i Achen. Efter check-in er der aftensmad på hotellet. 

LØRDAG: Morgenmad på hotellet og busafgang til banen kl. 8.00, 
hvor kvalifikationen i Formel 1 og Porsche Super Cup køres Ellers 
kan atmosfæren på banen og i K-rejsers camp nydes. Bussen 
kører retur til hotellet efter aftale. Aftenen er til fri disposition. 

SØNDAG: Morgenmad på hotellet fra kl. 5.30 og der tjekkes ud, inden 
vi kører ud til banen kl. 7.15. Her kommer weekendens kulmination: 
De endelige Grand Prix-løb. Kl. ca. 18.30 vender bussen mod Danmark. 

Opsamling:
Kl. 21.00 Kvickly, Nordborg
Kl. 21.15 Egen kirke
Kl. 21.20 OK tanken, Bro
Kl. 21.30 Kirketorvet, Sønderborg
Kl. 21.45 Brugsen i Nybøl
Kl. 21.55 Broager kirke
Kl. 22.15 Ahlmannsparken, Gråsten
Kl. 22.30 Kruså Busstation

Tiderne er ca. tider og der kan 
forekomme forsinkelser

kr. 
5195,-

Bygningsinspektør til 
Kollegierne i Sønderborg

Skovvej 20 · 6400 Sønderborg

Vores inspektør igennem mange år har valgt nye udfordringer.

Derfor søger vi nu en bygningsinspektør.

Kollegierne i Sønderborg omfatter 6 kollegier - herunder et helt ny 
kollegium på Nr. Havnegade. Kollegierne har tilsammen ca. 770 værelser 
med dertilhørende servicearealer, fællesarealer og udenomsarealer.

I organisationen arbejder vi ud fra værdier baseret på ”det gode kollegieliv”. 
Det betyder, at udover at boligerne, teknikken og vedligeholdelsen skal 
være i orden, så ligger beboernes trivsel os også stærkt på sinde.

Du får ansvaret for personale- og opgaveplanlægningen inden for teknisk 
service, pedelopgaver og rengøring. Gruppen har 6 medarbejdere. Du 
kommer til at indgå i ledelsen sammen med kollegiechefen.

Dine ansvars- og arbejdsområder vil blandt andet være:
• Personaleledelse indenfor områderne teknik, 

pedelopgaver, vedligehold og rengøring
• Indgå i dagligdagens drift sammen med øvrigt servicepersonale, herunder 

varetage opgaver vedrørende drift, reparationsopgaver, vedligeholdelse 
af inventar, bygninger og udenomsarealer på kollegierne

• Tilsyn og sikring af brug af tekniske installationer med henblik på optimal drift
• Indhente tilbud/tilkalde håndværkere
• Ansvarlig for beboerenes ind- og udflytninger
• Indkøb og depotstyring
• Styring af nøglesystemer
• Kontaktperson i forhold til områdets boligforeninger
• Energi- og sikkerhedsansvarlig
• Risikoansvarlig, herunder brandalarmeringsanlæg og undervisning heri

Vi søger en person, der:
• Har relevant faglig teknisk / håndværksmæssig baggrund
• Gerne har erfaring fra en boligorganisation / byggevirksomhed eller lignende
• Har udpræget flair for IT - herunder administrative opgaver
• Kan kommunikere på engelsk
• Er forandringsparat
• Har lyst til og flair for personaleledelse
• Har gode samarbejdsevner og en anerkendende tilgang
• Har et godt overblik, kan bevare roen i pressede situationer, 

have mange bolde i luften og sikre dem godt landet
• Kan planlægge, koordinere og uddelegere opgaverne
• Har økonomisk sans og udpræget sund fornuft
• Er engageret
• Kan udvise hjælpsomhed, ordentlighed og fleksibilitet i forhold 

til kollegiernes beboere, pårørende og medarbejderne
• Kan lide at være sammen med unge og forstår at 

kommunikere med dem på en ligeværdig måde.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 37 timer.
Som bygningsinspektør kan der forekomme tilkald udenfor sædvanlig arbejdstid 
ved tekniske problemer eller andre udfordringer på et kollegium.

Kørekort er en nødvendighed.

Vi kan tilbyde en god og spændende arbejdsplads og et job med et meget 
selvstændigt og afvekslende ansvars- og kompetenceområde.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kollegiechef 
Niels Møller på telefon 2248 1101 eller via mail niels@k64.dk.

Er du interesseret i at blive en del af vores lille arbejdssomme team,
så send snarest – og senest den 25. marts – en ansøgning til mail adm@k64.dk.

Huse på spil på TV 2 Fri
Statsautoriseret 
ejendomsmægler Kjeld 
Faaborg medvirkede 
mandag aften i TV-
udsendelsen "Huse på 
spil", som blev vist på TV 
2 Fri.

Her præsenterede Kjeld 
Faaborg på sønderjysk 2 
solgte boliger i Gråsten. 
Det drejede sig om en 
feriebolig i ejendommen 
Axelhus i Borggade og en 
villa på Stjerneparken 78.

2. del af udsendelsen 
vises 25. marts på TV 2 
Fri. ■

Kjeld Faaborg optrådte på sønderjysk i TV2 Fri, da han solgte 2 boliger i Gråsten. Arkiv foto
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Ældre Sagen har 
1678 medlemmer
Af Erling Nissen

Ældre Sagen i Gråsten 
har afholdt Årsmøde 
med deltagelse af 117 
medlemmer.

Formanden Ebbe 
Johansen fortalte i sin be-
retning, at lokalafdelingen 
nu er oppe på 1678 med-
lemmer og 88 frivillige.

Ældre Sagen i Gråsten 

havde i 2018 20 arran-
gementer med 2265 
deltagere.

”De mange faste akti-
viteter er også særdeles 
velbesøgt”, nævnte Ebbe 
Johansen. ■

De mange frivillige i Ældre Sagen i Gråsten modtog en lille erkendtlighed i form en pose lækre 
bolcher.

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

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

Tak fordi du handler lokalt 

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

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

Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Ringer du inden kl. 10.00 kommer vi samme dag

7466 1323  -  7441 5005
sydjysk-hvidevareservice.dk

sydjysk-hvidevareservice@mail.dk

Salg og service af hvidevarer i hele Sønderjylland

Sydjysk Hvidevarerservice
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Torsdag den 4. april kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Gråsten

General 
forsamling

Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

Gæst i år 

Anne Hjernøe

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

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

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er vært med kaffe og kage.

Efter generalforsamling foredrag 
ved Anne Hjernøe

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

FORÅRSOPVISNING
LØRDAG DEN 16. MARTS 2019

KL. 13.30 – 17.00 I AHLMANNSPARKEN
Kom og vær’ med til en fantastisk eftermiddag, hvor 

lokale hold og gæstehold vil lave gymnastikopvisning.

Der er ingen cafeteria i hallen i år, 
så tag en kaffekurv med i hallen.

Program for eftermiddagen ligger på 
hjemmesiden www.gig-graasten.dk

GRÅSTEN 
indbyder til: 

Virksomhedsbesøg 
på Vilofoss

Mandag den 18. marts kl. 19.00
Ulsnæs 34, 6300 Gråsten

for medlemmer af Venstre i 
Sønderborg Kommune.

Efter rundvisning i produktionen samles vi 
i kantinen til oplæg om virksomheden ved 

produktchef Per Theilgaard samt kaffe og kage.

Virksomhedsbesøget forventes at slutte kl. 20.45

Tilmelding senest den 16 marts til: 
næstformand Johannes Nielsen 
på mail: hesselgaard@bbsyd.dk 

eller mobil nr: 20 40 81 62.

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

Glasmenageriet opføres 
på Det lille Teater

Forfatteren Tennessee 
Williams berømte fore-
stilling ”Glasmenageriet” 
får premiere den 2. april 
på Det lille Teater. 
Tennessee Williams er 
mest kendt for forestil-
linger som ”Omstigning 
til paradis” og ”Kat 
på et varmt bliktag”. 
Forestillinger der blev 
store teatersuccesser og 
senere blev fi lmatiseret 
med tidens store navne på 
rollelisterne – bl.a. Marlon 
Brando, Vivien Leigh, 
Elisabeth Taylor og Paul 
Newman.

Det lille Teater har spillet 
begge disse forestillinger 
og vil nu præsentere tea-
trets udgave af Williams’ 
teaterforestilling 
”Glasmenageriet”.

”Glasmenageriet” anses 
som et delvist dramatise-
ret billede af forfatterens 

ungdom. Forestillingen 
er hans mest selvbiogra-
fi ske forestilling og den 
forestilling, der blev hans 
gennembrud.

På rollelisten er Ellen 
Langager Kristensen, 
Merete Fog Jensen, Søren 
Vandkær Th omsen og 
Jørn Nielsen; scene-
opbygning, kostumer, 
rekvisitter, lyd og lys er 
klaret af Alice Wollsen og 
Gunnar Brodersen, og for 
suffl  i står Mikkel Klinge 
Vandkær.

Svend Aage Wolff  er 
instruktør.

Forestillingen har pre-
miere den 2. april, og 
forestillingen bliver igen 
spillet den 5. april, 6. april, 

7. april, 9. april og sidste 
gang den 11. april.

På hverdage begynder 
forestillingen kl. 19.30; 
søndag kl. 15.00.

På hverdage er der mu-
lighed for at bestille tea-
tersnitter fra kl. 18.30

Billetpriser kr. 70,00 tea-
tersnitter kr. 80,00.

Billetbestilling på 
tlf. 74 65 37 67 el-
ler www.lilleteater.dk. ■

Glasmenageriet bliver opført på Det Lille Teater.

150 mennesker hørte Lisbeth G. 
Petersen
Kværshallen dannede forleden rammen om et foredrag med coach Lisbeth G. Petersen, som over for 150 mennesker gav gode 
tips til, hvordan man får ny energi i livet. Foto Jimmy Christensen 
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 17. marts kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 17. marts kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 17. marts

Vi henviser til nabokirker

BROAGER KIRKE
Søndag den 17. marts kl. 10.30

ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 17. marts kl. 11.00

ved Vibeke von Oldenburg
Diamantkonfirmation

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 17. marts kl. 10.30 

ved Marianne Østergård Petersen 

NYBØL KIRKE
Søndag den 17. marts kl. 9.30

ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 17. marts 

Vi henviser til Nybøl kirke

ULLERUP KIRKE
Søndag den 17. marts med dåb

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 17. März 11 Uhr

Gottesdienst in
Norburg

Sonntag, 17. März 14 Uhr
Gottesdienst in

Holebüll

GUDSTJENESTER

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Spejdernes
Avisindsamling
LØRDAG DEN 16. MARTS
GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade 
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

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

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

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Maria Schütt 
mobil 61 27 04 57, (lørdag indtil kl. 9.00).

Indsamlingen er sponseret af:

Kværs Sogns Forsamlingshus
afholder

Generalforsamling
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

i Klubhuset, Skovengen 22, Tørsbøl, 6300 Gråsten

Dagsorden i� g. vedtægter.

Der er forslag til ændring af vedtægter §5 Bestyrelsen

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest 7 dage inden generalforsamling.

KULTURLANDSBYEN 6300

Generalforsamling 2019
i� g. vedtægterne

Gråsten Landbrugsskole (Naturskolen)
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00

Forslag skal være formanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen

Formand: Hanne Næsborg-Andersen, Bøgevej 5, 6300 Gråsten
Mail: naesborg@gmail.com

Aftenen starter kl. 19.00 hvor Thora Nissen fortæller om
hertugerne af Augustenborg, som jo også 

ejede Fiskbæk Gods og Gråsten Slot.

Alle er velkomne.

Foreningen giver denne aften kaffe og kage til 
medlemmerne, ikke-medlemmer kan købe den.

Se mere på foreningens hjemmeside 
www.kulturlandsbyen6300.dk

9.c fik styr på pengene
Igen i år var uge 11 ud-
råbt til årets Pengeuge 
af Finans Danmark. 
Landet over fik adskillige 
skoleklasser gæste-
undervisning af lokale 
banker.
På Gråsten Skole havde 
9.c besøg af privatråd-
giver Maja Johannsen, 
fra Danske Bank i 
Sønderborg.

Målet er at få privatøko-
nomi endnu mere ind 
under huden på de ældste 
elever i grundskolen. I 
9.c på Gråsten Skole var 
Maja fra Danske Bank i 
Sønderborg på besøg.

”Det var en rigtig god 
formiddag med eleverne 
i 9.c. De deltog aktivt i 
undervisningen med re-
levante kommentarer og 
spørgsmål, og vi kom godt 
rundt om vigtige økono-
miske emner som budget, 

opsparing, lån og renter”, 
siger Maja Johannsen

I alt har Danske Banks 
medarbejdere undervist 
384 skoleklasser rundt om 
landet i årets Pengeuge, 
og det er sjette år, at 
banken bakker op om 
begivenheden.

”Vi er rigtig glade for at 
støtte op om Pengeugen. 
Det er vigtigt at styrke de 

unge menneskers viden 
om penge og privatøko-
nomi, så de kommer godt 
fra start, når de selv skal i 
gang med at tage økono-
miske beslutninger”, siger 
fi lialdirektør Nis Peter 
Th yssen og tilføjer, at 
Danske Bank også er ude 
på både skoler og gymna-
sier og undervise i løbet 
af året.

Styr på lån og budget
Ifølge nye tal fra Finans 
Danmark er knap 50.000 
unge mellem 18 og 30 år 
i dag registret i RKI som 
dårlige betalere. Et af 
Pengeugens mål er netop 
at reducere antallet af 

unge, der kommer i RKI 
og mister kontrollen over 
deres økonomi eller lander 
i gældsfælden. Et vigtigt 
værktøj til at få styr på 
økonomien er et budget, 
der derfor også var en del 
af undervisningen i 9.c. 
mandag formiddag.

”Det er helt afgørende, at 
eleverne lærer at lægge et 
budget med alle indtægter 
og udgift er, så de får et 
overblik over deres øko-
nomi. Samtidig lærer vi 
dem også, hvad ÅOP står 
for, så de kan gennemskue 
de forskellige typer af lån”, 
siger Nis Peter Th yssen.

Også elevernes drømme 
kom i spil - og dem var 
der mange af – og der var 
gode råd til at indfri dem. 
Et råd fra dagens gæste-
underviser i 9.c lød blandt 
andet, at du ved bare at 
lægge et lille beløb til side 
hver måned, kan nå langt. 
Også digital sikkerhed var 
et tema i årets Pengeuge 
med fokus på sikker han-
del på nettet, digital post 
og NemID. Til sidst fi k 
eleverne i 9.c. mulighed 
for at afprøve deres viden 
om penge i et pengespil, 
der også var en del af den 
undervisningspakke, 
Maja fra Danske Bank i 
Sønderborg, havde med. ■

Maja Johannsen underviste 9. c på Gråsten Skole i budget, 
opsparing, lån og renter.
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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

Dødsfald
Hans Peter Brandt

* 26. december 1938    † 7. marts 2019

er stille sovet ind i Sønderborg

Elsket og savnet

Ingrid, Michael, Flemming og Kenneth
svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen har fundet sted

Kandidat til Europa-Parlamentet besøgte Gråsten

Venstres kandidat til 
Europa-Parlamentet, 
Asger Christensen, 
lagde vejen forbi Ulsnæs 
Centret.
I weekenden kunne kun-
derne i Ulsnæs Centret få 
en snak om EU med Asger 
Christensen, som er Syd- 
og Sønderjyllands kandi-
dat for Venstre til valget 
til Europa-Parlamentet 
søndag den 26. Maj. 

“EU fylder mere i dan-
skernes bevidsthed end 

tidligere og Gråstenere 
tog da også godt imod 
mig foran Super Brugsen,” 
udtaler Asger Christensen. 

Venstres lokale byråds-
medlem Daniel Staugaard 
var med i Ulsnæs Centret 

for at bakke op om Asgers 
kampagne.

”Asger har begge ben 
solidt plantet i den syd-
jyske muld. Han ved, at 
grænsebomme ikke stop-
per kriminelle udlænge. 

Det gør derimod intel-
ligent grænsekontrol og 
tæt politisamarbejde på 
tværs af grænsen,” siger 
Daniel Staugaard om sin 
partifælle. ■

Daniel Staugaard og Asger 
Christensen talte EU politik i 
Gråsten
 Foto Lene Neumann Jepsen 

Hertugerne på 
Augustenborg
Kulturlandsbyen6300 
inviterer til foredrag 
om hertugerne af 
Augustenborg. Det 
sker tirsdag den 26. 
marts kl. 19.00 på 
Naturskolen ved Gråsten 
Landbrugsskole.
De skiftende hertuger 
ejede også Fiskbæk 
gods og Gråsten Slot. 

Foredraget indleder dette 
års generalforsamling i 
Kulturlandsbyen6300. 

Fortælleren er Thora 
Nissen, som mange vil 
huske som guide på 
Augustenborg slot. Hun 
har tidligere skrevet en 
bog om H.C. Andersen 
på Augustenborg Slot og 
Gråsten Slot.

Efter foredraget er 
der generalforsamling i 
Kulturlandsbyen6300.

Vagn Hansen, Birgitte 
Norman Houe og Lise 
Paulsen er på valg til be-
styrelsen. Vagn modtager 
genvalg. Suppleanterne 
Bodil Gregersen og Elin 
Lunding er også på valg, 
og de er begge villige til at 
fortsætte.

Foreningen giver kaffe 
og kage til medlemmerne. 
Ikke-medlemmer kan 
købe den. ■

Foredrag om teglværker

Fjordboaftenen på Fjordbo i Gråsten blev et tilløbsstykke. Her fortalte teglværksejer Peter 
Matzen og museumsinspektør Mariann Kristensen om teglværkshistorien omkring Flensborg 
Fjord. Foto Jimmy Christensen
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B R O A G E R

EGERNSUND OG OMEGNS SENIORER
afholder

NYT,  NYT,  NYT 
SANGCAFE

starter 

Søndag den 7. April 
på Den Gamle Skole kl. 14.00

Der synges forårssange, Vagn kommer og spiller, 
der serveres kaff e og hjemmebag.

Pris kr. 25
Tilmelding senest 1. april 2019,

 til Gerda Christensen på telefon 30444525
Nordeafonden støtter, kom og syng med 

Alle er velkommen
HUSK Foredrag om god hørelse den 20. marts kl. 14.00

WWW.BROAGERKIRKE.DK

SOGNEAFTEN
I BROAGER SOGNEGÅRD

Plakaten var røden Han havde naturligvis 
allerede gættet, hvad den ville forkynde.

Sådan konstaterede Pernille Juhls farfar i 1914 ved Banegårdspladsen 
i Gråsten, at han var indkaldt i tysk krigstjeneste. Dette og sine fire 
lange år som soldat i tysk tjeneste beskrev han omhyggeligt i sine 
dagbøger. Pernille Juhl som tager udgangspunkt i Sønderjylland, 
hvor vi især hører om tiden under første verdenskrig (1914-1918) 

men også om tiden efter genforeningen. Debutroman ’Vent på mig 
Marie’ er inspireret af farfarens dagbøger fra første verdenskrig. 
Hun vil fortælle både om sine bøger og sit forfatterskab, og der 

bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål under og efter foredraget.
Alle er velkomne – Entré og ka� e: kr. 25,-

Aktivitetsudvalget ved Broager Menighedsråd
NB. Aflysning. Jesper Wung-Sung kommer i stedet 

torsdag den 7. november 2019 kl. 19.00
Læg mærke til at aftenen med Pernille Juhl er kl. 19.30

Forfatteraften ved
Pernille Juhl

Vær glad og find glæden
Af Ingrid Johannsen

Det var et stort og 
veloplagt publikum, som 
søndag eftermiddag 
var mødt op i Broager 
Sognegård. 

Her talte sognepræst 

Kathrine Lilleør, som 
giver mening for mange 
mennesker. Hun er ikke 
bare kendt som præst, 
men også som foredrags-
holder og debattør.

Med et budskab om at 
folk fi nder glæden i livet, 
fortalte hun over for 90 

mennesker om "Fristelse, 
tvivl og kærlighed".

Hun kom ind på kønne-
nes forskellighed, nævnte 
at alle menneskers liv 
kæntrer i en eller anden 
grad på et eller andet 
tidspunkt og at der altid er 
glæde i sigte.

"Du skal være glad og 
fi nde glæden", lød budska-
bet fra Kathrine Lilleør. ■

Sognepræst og forfatter 
Kathrine Lilleør talte vel-
oplagt foran 90 tilhørere i 
Broager Sognegård.
 Fotos Ingrid Johannsen

Blå bog
Kathrine Lilleør er født 
26. august 1964 og ud-
dannet cand. theol. 
Hun var sognepræst ved 
Slagslunde og Ganløse 
kirker, inden hun i 2014 
kom til Sankt Pauls Kirke 

i Københavns Nyboder 
kvarter.

Hun er mor til tre 
døtre fra et tidligere æg-
teskab. Bor nu sammen 
med sin mand, Joakim 
Lilholt, der er direktør 
i Tandlægeforeningen. 
Hun har en ph. D. på 

en afh andling om H.C. 
Andersens eventyr og er 
tidligere medlem af Etisk 
Råd.

Hun er landskendt for 
sit forfatterskab, der tæller 
fl ere bestsellere som for 
eksempel "Kvinde, hvor-
for græder du".

Garant-
møde
Broager Sparekasse har 
ændret konceptet for sit 
garantmøde. Det betyder, 
at de frivillige foreninger 
ikke kan tjene så meget 
ved at hjælpe under 
mødet. ■

Skeldes gymnaster i 
flyvende opvisning
Søndag blev opvis-
ningssæsonen for 
alvor skudt i gang, da 
Skelde Gymnastik-
forening tog hul på 
forårsopvisningen.

Og det blev igen et kæmpe 
tilløbsstykke. Festligt, 
folkeligt og fl ot udført.

Skelde GF fejrer i år 
75 års jubilæum. ■

Det var en favoritdag, da de 
mange gymnaster gav 
opvisning på gulvet.
 Foto Jimmy Christensen
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Gråsten
Dyrkobbel

Velbeliggende villa - Meget velegnet som flerfamiliebolig
Villaen er opført som dobbelthus og
byder på hele 304 m2 bolig. Her tilby-
des altså muligheden for at flytte sam-
men i flere generationer i gode omgi-
velser, rammer og til en god pris!

Boligerne er naturligt adskilt i haverne,
så man kan opholde sig uforstyrret.
Haverne er letpasseligt anlagt. Der er
meget lukket på matriklen, så man fø-
ler sig meget uforstyrret.

Indvendigt er den første bolig løbende
blevet moderniseret. Heriblandt vind-
uer i nyere tid. Dyrkobel 18B fremstår
forholdsvis original, men med en fin

planløsning. Denne er perfekt til den
enlige eller lille familie.
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Energi

VILLA

Kontantpris 2.295.000
Ejerudgifter pr. md. 1.992
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 73/61
Sag: 703-01386 Tlf: 74441698

Gråsten
Harevej

Indflytningsklar 1 plans villa med god planløsning på skøn beliggenhed
I det attraktive Dyrhøj, der huser man-
ge børnefamilier, er denne fine villa på
172 m2 bolig beliggende. Harevej, der
er lige så harmonisk som navnet anty-
der, er beliggende i en rolig "lomme"

for enden af Dyrehegnet. Her deles ve-
jen rundt om et herligt fællesareal,
hvor børn og unge sjæle kan boltre sig.
Her er et godt og familievenligt kvarter
med Statsskoven lige ved hånden.
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Energi

VILLA

Kontantpris 2.395.000
Ejerudgifter pr. md. 2.354
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 73/61
Sag: 703-01373 Tlf: 74441698
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LEJLIGHED

Kontantpris 1.745.000
Ejerudgifter pr. md. 2.037
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 74/61
Sag: 703-01355 Tlf: 74441698

Gråsten
Bryggen

Lejlighed i første parket ved Gråsten Hav-
nefront
Lejligheden udmærker sig ved at være i
første række, hvor man har en helt fanta-
stisk panoramaudsigt ud over vandet
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VILLA

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.704
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.915/7.511
Sag: 703-01347 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Højmark

Stor og rummelig villa
Her er en utroligt rummelig bolig, på en
rolig beliggenhed i det fine villakvarter
Højmark.
En villa, der har utroligt meget at byde
på!

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

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

Kontantpris 1.395.000
Ejerudgifter pr. md. 1.983
Udbetaling 70.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.250/5.264
Sag: 703-01331 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Melskovvej

Stor villa midt i naturen
Drømmer du om at bolig sådan virkelig
for dig selv og dog bo centralt mellem
Sønderborg, Aabenraa og Flensborg, så
har vi her villaen til dig.
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

BovAvis

AFGANG FRA
Guderup Aktivitetscenter .....  8.30
OK-tanken, Augustenborg ...  8.40 
Alsion, Sønderborg .............. . 8.50
Nybøl Kirke .........................  9.05
Broager Kirke .......................  9.10
Elektrikeren Egernsund ........  9.15
Ahlmannsparken, Gråsten ....  9.20
Bageren Rinkenæs ................  9.25
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

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

Kl. 07.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten. Efter Kl. 07.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten. Efter 

BovAvis

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

inklusive. Om morgen er der morgenmad på skibet.inklusive. Om morgen er der morgenmad på skibet.

Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den 
gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges 

3.795,-

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

 og Tallinn og Tallinn 13. - 16. juni 201913. - 16. juni 201913. - 16. juni 201913. - 16. juni 2019

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

13. - 16. juni 201913. - 16. juni 2019

EKSTRA BUS

Flot gymnastik i Sundeved-Hallen

Sundeved Gymnastikforening 
holdt lørdag den traditions-
rige gymnastikopvisning i 
Sundeved-Hallen.
Dagen bød på mange flotte 
opvisninger af de lokale gym-
naster. Fotos Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Den sidste weekend 
i marts er Jens Peter 
Kolbeck gæstekok på 
Skibbroen i Tønder, 
hvor han laver en 
femretters menu fra sin 
bog “De kalder ham 
Sølvræven”.

Kræft ens Bekæmpelse 
i Gråsten er i gang 
med forberedelserne 
til Landsindsamlingen 
den 7. april.

Tidligere sognepræst 
i Kværs, Kevin 
Asmussen, blev søndag 
indsat i sit nye embede 
i Kavslund og Obbekær 
kirker.

Skuespilleren Lars 
Th iesgaard fejrede i 
weekenden sin 60-års 
fødselsdag i Birkerød 
Bio, hvor blandt andet 
formand for Sønderjysk 
Ambassade Klub, Hans 
Georg Gorm Møller og 
“Kloj” deltog.

Én af de frivil-
lige brandmænd 
fra Rinkenæs var i 
weekenden på funk-
tionsuddannelse som 
røgdykker.

Omkring den 1. april 
starter udgravnin-
gerne i Den kongelige 
køkkenhave.

Hos Den gamle 
Skomager var der 
lørdag lagt op til en 
rigtig mande-aft en. 
Der blev serveret store 
T-bonesteaks med læk-
kert tilbehør.

Peter Viskinde sørgede 
for en dejlig aft en tors-
dag, da han gav koncert 
i Gråsten Slotskirke.

Gråsten Rotary Klub 
inviterer til foredrag 
om Brexit den 15. april 
på Benniksgaard. ■

Tak fordi du handler lokalt

Gråsten

Hør lydbøger mens 
du vasker op

Onsdag den 27. marts kl. 13.30 – 15.30 
i Ahlmannsparken

Bibliotekar Claus Jacobsen fra biblioteket i Gråsten 
fortæller, hvordan du bruger e-reolen, hvor du 

kan hente lydbøger og e-bøger til din smartphone 
og tablet. Vi ser også på Filmstriben, hvor der 

ligger næsten 3000 � lm, du frit kan hente.
Tag din smartphone og tablet med. 

Vi hjælper dig i gang.

Tilmelding til Bente Nedergaard på 
tlf. 42 94 54 94 (mellem 19-21 ) eller på mail 

nurse.bn@privat.dk senest mandag den 25. marts

Arrangementet er åbent for alle. Gratis.

Søndagscafé
Søndag den 7. april kl. 12.00 – 14.00

i Ahlmannsparken, Gråsten

Dagens middag: Kalvesteg stegt som vildt med 
tilbehør, 1 glas vin, øl eller vand og en kop kaffe.

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

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

Tilmelding senest den 3. april kl. 18.00
til Anne Køcks online, sms eller tlf. 23 34 09 05

54 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 54 mennesker til klubaft en i 
Ahlmannsparken.

1. runde
1. Frede Jørgensen
Gråsten 135 point
2. Klaus G. Petersen,
Broager 126 point
3. Verner Hansen,
Broager 123 point
4. Johan Eskildsen,
Felsted 119 point
5. Preben Paulsen,
Aabenraa 116 point
6. Ernst Jessen,
Sønderborg 112 point

2. runde
1. Poul Henning Als,
Felsted 152 point
2. Egon Eriksen,
Egernsund 137 point
3. Johan Eskildsen,
Gråsten 135 point
4. Christian Bendixen,
Flensborg 108 point
5. Hans Jørgensen,
Felsted 107 point
6. Preben Jensen,
Broager 1068

Boliger

SØGES
Lejlighed eller hus min. 110 m2, centralt beliggende i Gråsten.

HENVENDELSE 
THOMAS NIELSEN TLF. 2320 4828 OG 
THOMASNIELSEN67@HOTMAIL.COM

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

Forårsfest trak folk af huse
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten og Omegns 
Pensionistforenings tra-
ditionsrige forårsfest på 

Marina Fiskenæs trak 92 
medlemmer af huse.

Det var betydeligt fl ere 
deltagere end sidste år, 
hvor kun 54 mennesker 
deltog.

Formanden Karen 
Margrethe Sørensen var i 
forårshumør, da hun bød 
de mange mennesker vel-
kommen, som fi k en dejlig 
eft ermiddag med god mad 
og hyggeligt samvær. ■

Snakken gik livligt ved 
bordene, da Gråsten og 
Omegns Pensionistforening 
holdt forårsfest.
 Foto Jimmy Christensen
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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 12. Svensk pølseret med rødbeder

ONSDAG den 13. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

TORSDAG den 14. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 15. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

LØRDAG den 16. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 17. Burger med pommes frites

MANDAG den 18. Medister med rødkål

Kun 69,-

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Kyllingeretter

Oksekød*
*8,- €

Mandag- fredag

7,- €

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

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

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Mellem ZOB 
og gågaden

Dansk 
menukort

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

Bøf Bearnaise
(man-tors)

215 kr.
BESTIL BORD

HOLDBI KRO  •  AABENRAAVEJ 24A  •  6340 KRUSÅ  •  Tlf. 41 72 30 65

Konfirmander samlede ind til verdens nødlidende
Af Dit te Vennits Nielsen

Søndag var indsam-
lere fra Folkekirkens 
Nødhjælp på gaden i  
Bov Sogn. 

Indsamlingen gik i år til 
mennesker, der er i nød på 
grund af klimaændringer.

I alt blev der indsamlet 
14.002,66 kr.

Blandt indsamlerne var 
38 konfirmander.

"Vi havde indsamlere 
ude på 17 ruter ud af 27, så 
det er et rigtig flot resultat, 
vi kun kan være stolte af", 
siger Camilla Riis fra Bov 
Sogn. ■

Konfirmander var aktive som 
indsamlere til Folkekirkens 
Nødhjælps landsindsamling 
til fordel for mennesker, der 
er i nød på grund af klima-
ændringer. Foto Camilla Riis

Tak fordi du handler lokalt

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



Tak fordi du 
handler lokalt

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 17. marts kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 17. marts kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 17. marts kl. 10
med dåb

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430
LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00. Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, 

ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

Folkekirken Bov Sogn

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

sange, stilhed, ro og tid til fordybelse.

Kirkekoncert: Tribrato
Søndag den 24. marts kl. 16.00 i Kollund Kirke

Strygertrioen består af tre unge talenter 
fra MGK: Caroline Cornelius, 1. violin, 

Jens Bendix Nielsen, 2. violin, og 
Felix Girard Madsen med cello. Et 

repertoire med fokus på klassisk musik fra 
romantikken krydret med musikstykker 

fra barokken og nyere popmelodier.
Gratis entré.

Folkekirken Bov Sogn

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

Menighedsmøde
Torsdag den 21. marts kl. 17.30 i Kirkeladen
Menighedsrådet for Bov Sogn vil gerne invitere alle med 

tilknytning til sognet til det årlige MENIGHEDSMØDE.
Vi begynder med fællesspisning, og derefter vil menighedsrådet 

orienterer om kirkens regnskaber, budgetter, aktiviteter samt 
planerne for det kommende år. Der vil også være mulighed for 
at du kan fremføre dine holdninger omkring kirken og sognet.

Vi håber at se mange af jer til en god drøftelse.
Med hensyn til aftensmaden bedes I tilmelde jer 
på www.bovsogn.dk, alternativt henvende jer til 

Kirkekontoret – telefon 7467 0917
senest tirsdag 19. marts.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen og på gensyn.

P.v.a. Bov menighedsråd
Kaj Christensen, formand.

Petanque
Bov IF Petanque har holdt 
præmiespil i Padborg og 
følgende kunne tage hjem 
med en flaske vin: 

Birthe Sørensen, 
Lis Johansen, Anne 
Grete Jørgensen, 
Ingeborg Kristensen, 
Birthe Jørgensen, Bent 
Kristensen, Mie Petersen, 
Ruth Stubberup, Vera 
Fabiansson, Ruth 
Sønderup og Else 
Johansen. ■

Beboere blev chikaneret
Beboere i Søndermose
kvarteret i Padborg er de 

seneste dage blevet generet 
af nogle udlændinge.

Mændene spørger på en

gelsk på en meget intimi
derende måde, om de skal 
lave folks indkørsler.  ■

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 Tak fordi du handler lokalt 

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

Kollundhus Dit forsamlingshusKollund Borger- og Ungdomsforening
indkalder til

Ordinær
generalforsamling
mandag den 25. marts kl. 19.00

på brandstationen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden 

skriftligt i hænde senest 8 dage før.

www.kbu-kollund.dk

Husk vores sensommerfest 6.-7. september.

2



Lad os få en snak allerede nu, 
og vi laver et uforpligtende tilbud! 

Vi er eksperter i alle former for tag.

INTET ER HVERKEN 
FOR STORT ELLER SMÅT!

FØR

EFTER

OVERVEJER DU AT FÅ 
NYT TAG?

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk  ·  Industrivej 16, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

Vi laver i øvrigt også både til private 
og virksomheder alt indenfor:

■ Tømrer/snedkerarbejde

■ Glarmesterarbejde

■ Smedearbejde

■ Murerarbejde

■ Salg og montering af køkkener, vinduer og døre

■ Projekterings- og tegnearbejde

■ Total Enterprise

Byggemester laver totalentreprise
Af Dit te Vennits Nielsen

Byggemester i Padborg 
har vokseværk. Firmaet 
beskæftiger nu 20 
ansatte.
Blandt de nye ansatte er 
der en murer og en smed. 
Firmaet har også har en 
bygningskonstruktør an
sat, så det muligt at lave en 
total entreprise. 

"Vi laver stort set alt både 
stort og småt. Vi bygger 
nye huse, laver om og 
tilbygninger, og vi tegner, 
projekterer og udarbejder 
myndighedsgodkendel
ser", fortæller indehaveren 
Hans Henrik Hesse.

Med det store antal 
medarbejdere, firmaet 
beskæftiger, er der godt 
gang i forretningen. Det 
gavner både de lokale 
erhvervsvirksomheder 
og private kunder, at 
Byggemester er i stand til 
at bygge forholdsvis store 
byggeprojekter. 

Køber bygninger
Hans Henrik Hesse er en 
lokal initiativtager, der 
gerne vil gøre noget godt 
for lokalsamfundet.

Fornylig købte han 
Viggo Christiansens gam
le ejendom på Hærvejen 
i Bov. Bygningen og 

værkstedet er allerede lejet 
ud, men om det skal ved
blive med det, er endnu 
usikkert. 

"Der hører mellem 36 
byggegrunde til ejendom
men. En mulighed kunne 
være at bygge rækkehuse 
på stedet, eventuelt ældre

boliger", fortæller Hans 
Henrik Hesse, som poin
terer, at det indtil nu blot 
er en idé. 

I forvejen ejer Hans 
Henrik Hesse flere ejen
domme.  Bl.a. blev den 
gamle Favør/Superland 
bygning købt og omdan

net til fitness center for 
nogle år siden. Desuden 
har Hans Henrik Hesse 
købt den gamle kro i 
Fårhus, som han er i 
gang med at give en 
større og flot renovering. 
Ejendommen rummer 
flere lejligheder.

Boligkomplekset med 
"Ruths" gamle tobaksfor
retning tilhører også Hans 

Henrik Hesse. For nyligt 
har han ligeledes erhver
vet ejendommen, hvor 
ingeniørfirmaet Dirks 
havde til huse. Denne 
ejendom bliver som de 
andre istandsat, så Hesse 
Ejendomme er i den 
grad med til at forskønne 
Padborg og omegn. ■

Byggemester i Padborg beskæftiger 20 ansatte, og Hans Henrik Hesse køber gamle ejen-
domme, som han renoverer. Foto Dit te Vennits Nielsen

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

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP
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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

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

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

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.

Farvehexens kvalitetsmaling 
er faldet 20 pct.
Af Dit te Vennits Nielsen

Charlotte Tjørnelund har 
i 11 år drevet malerbutik 
i Kruså.
Hun er uddannet byg
ningsmaler i 1986 og har i 
over 36 år været indenfor 
branchen. I 2008 fik hun 
sin drøm til at gå i opfyl
delse og begyndte sin egen 
malerbutik. Charlotte 
fandt et ledigt lokale 

meget centralt beliggende 
ved Korsvejen i Kruså. 
Butikken er godt besøgt 
og får dagligt nye kunder. 

Charlotte Tjørnelund 
trives med jobbet, og hun 
har hele tiden forstået at 
videreudvikle sit koncept 
med nye tiltag. Det sidste 
nye er hobbyartikler i alle 
afskygninger. 

Der er ting til barnedåb, 
konfirmation, bryllup, 
syartikler, garn samt en 
massende spændende 
inspiration for forældre og 
bedsteforældre til at lave 
sjove ting med børnene. 

"Jeg forhandler brode
rigarn fra DMC, som 
er meget efterspurgt, og 
så har jeg en rigtig god 
modellermasse fra Silk 
Clay til børnene", fortæl

ler Charlotte Tjørnelund, 
som er mormor til et bar
nebarn og snart to.

Flere kunder
Den gode kvalitetsmaling, 
som butikken forhand
ler, er af mærket Beck & 
Jørgensen. Prisniveauet 
er faldet med 20 procent. 
Det er noget, kunderne 
kan mærke. Charlotte 
Tjørnelund kan til gen
gæld mærke, at både ma
lerforretninger i Tinglev 
og Gråsten er lukkede, så 
der er kommet endnu flere 
kunder til hendes butik. 

Charlotte Tjørnelund er 
også selv kunstner, og hun 
afholder kurser og for
handler naturligvis også 
kunstnerartikler. 

Sidste år kunne 
Charlotte Tjørnelund 
fejre sit 10 års jubilæum. 
Hun glæder sig til at være 
med på kvindemessen i 
Gråsten for første gang. 
Hun vil vise inspiration 
til boligen, bl.a. den nye 
trend spatelmasse til væg
ge i flotte farver. Desuden 
vil der være et udvalg af 
de spændende hobbyar
tikler fra butikken. ■

Charlotte Tjørnelund oplever 
flere kunder fra Gråsten og 
Tinglev i malerbutikken i 
Kruså. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Stationens mail: 10350@circlekeurope.com

Dato: ..................................................................................

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

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

Antal kuverter .....................................................................

Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

Mad ud af huset

• Sild med karrysalat
• Røget laks med asparges
• ½ æg med rejer og kaviar
• Roastbeef

med remoulade
• Røget landskinke med

røræg og asparges
• Rullepølse med sky
• Lun fi skefi let med

remoulade eller
Mørbradbøf med
champignon og løg 

• Ost og frugt

Påskefrokost 1 Påskefrokost 2
• Marineret sild med karrysalat
• Rejesalat med thousand island dressing
• Roastbeef med remoulade og ristet løg
• Lun leverpostej med bacon

og champignon
• Små frikadeller med gl.dags hvidkål
• Rullepølse

med sky og løg
• Æblekage/citron

fromage 
• 2 slags ost med

peberfrugt
og vindruer

Påskefrokost

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

Pris
kr. 149,-

Pr. pers

Pris
kr. 169,-

Pr. pers

Buffet 1
Kyllingebryst med bacon - Marineret kamfi let

- Blandet salat m/tilbehør - Brød og smør

kr. 119,-
Buffet 2

Kyllingebryst med bacon - Glaseret herregårdsskinke
- Varmrøget laks med rejer

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 149,-
Buffet 3

Kyllingebryst med bacon - Ribbensteg med rødkål
- Små frikadeller

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 169,-
Tilvalg kr. 20,- pr. ting

Melonsalat - Pastasalat - Kartoffelsalat
Broccolisalat - Krydderkartofl er - Flødekartofl er

Buffet 4
Æg med rejer - Roastbeef - Lun leverposteg med 

champignon og bacon - Rullepølse med sky og løg - 
Kalkunpølse med æggestand og asparges - 2 oste med frugt

kr. 139,-
(brød og smør kr. 15-, pr. person)

Buffet 5
Æg med rejer - Varmrøget laks med rejer - Røget skinke med 

æggestand - Mørbradbøf med løg og champignon
- Roastbeef - Små frikadeller med rødkål - Kylling med bacon

 kr. 169,-
(brød og smør kr. 15-, pr. person)

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

Forårsopvisning 2019
Ta’ familie og venner med til 
forårsopvisningen i Grænsehal 3:

Lørdag den 16. marts
kl. 14.00
BOV IF Gymnastik har 7 hold 
med til opvisningen.

Derudover kommer 2 gæstehold:
Frøslevlejrens efterskole og
Rødekro Mix-hold

GYMNASTIK

Se nærmere program på 
www.bovif.dk ”gymnastik”

Entré kr. 30,–
Børn under 12 år gratis

Bov IF Bowling 
lukker 1. juni
Af Dit te Vennits Nielsen

Bestyrelsen for Bov IF 
Bowling har enstem-
migt besluttet, at lukke 
afdelingen pr. 1. juni.

Det var et af hovedpunk
terne på generalforsam
lingen, som blev holdt 
forleden.

Bestyrelsen anbefaler, at 
medlemmerne fortsætter 

i BK2015 Sønderborg, 
Strikers i Sønderborg eller 
Vestenvinden i Tønder. 

Den nuværende besty
relse blev genvalgt med 
formanden Heidi Schmidt 
Pedersen i spidsen.

Klubben har planlagt 
et arrangement den 6.7. 
april, som bliver det sidste 
maratonstævne med 6, 12 
og 24 timers bowling. ■

E-sport skal 
finde ny formand
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Esport skal ud at 
finde en ny formand, fordi 

den hidtidige formand, 
Kim Sandager Petersen, 
har trukket sig på grund 
af stort arbejdspres.

Afdelingen fortsætter 
med 2 bestyrelsesmedlem
mer, og formand for Bov 
IF, Betina Jessen, har lovet 
at give et nap med. 

DGI Sønderjylland lover 
også at hjælpe, så den 
succesfulde afdeling kan 
fortsætte. ■

Bil blev fjernet
En borger i Padborg har i 
over et år observeret en 
bil uden nummerplader. 
Bilen har  stået forladt 
ved Haraldsvej.

Borgeren har i årets løb 
utallige gange henvendt 
sig til både dansk og tysk 
politi, men uden at der 
skete noget.

Så ringede han til 
Aabenraa Kommune, 
og inden der var gået to 
timer, havde kommunen 
fået fjernet bilen. ■
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Hørt ved Lyren
Efter postomdelingen 
er flyttet fra Padborg 
til Aabenraa, kommer 
posten noget senere 
ud. Derfor har mange 
firmaer valgt at opsige 
deres postboks, som 
er i SuperBrugsens 
postbutik.

Børnehuset Evigglad 
opdagede forleden, at 
en person havde smidt 
et knallertstel i deres 
container. Ved tømning 
afregnes der pr. kg, og 
derfor bliver der nu sat 
en lås på containeren. 

Aabenraa Kommune 
har udarbejdet en ny 
folder, der skal det gøre 
det nemmere for græn
segængere og arbejds
givere at have grænse
gængere i arbejde. Bl.a. 
er halvdelen af de an
satte på lageret ved H.P. 
Therkelsen i Padborg 
grænsegængere. 

Borgmester Thomas 
Andresen har haft et 
væddemål i gang om at 
tabe sig 10 kg. Det lyk
kedes for borgmesteren 
at vinde, og han har 
tabt sig 14 kg.

En glad Birgit 
Mogensen i Kollund 
fik en rejse til Israel 
foræret af sin mand 
til hendes 60 års fød
selsdag. Birgit har som 
ung været i kibbutz, og 
det bliver et glædeligt 
gensyn med landet 
sammen med sin mand 
Peer.

Der blev ved gene
ralforsamlingen i 
Fårhus fremstillet et 
forslag om en 20 kr. 
kontingentstigning. 
Stigningen vil medføre, 
at borgerforeningen 
fremadrettet kan stå 
for vedligeholdelsen 
af 2 nye hjertestartere, 
som er søgt hos Tryg 
Fonden. ■

Boliger
PADBORG

Dejligt hus og have udlejes efter aftale stor kælder / 
lille garage tæt til indkøb, bus og bane.

Leje kr. 5.400,00 pr. mdr. forbrug
3 mdr. depositum

Der må ikke holdes husdyr

TLF. 0045 2910 6662

SÅ HOLDER AFTENSKOLERNE PÅSKE:

MALING MED KALK PÅ PÅSKEÆG 
ved Tina Elholm Bonde.
Vi maler smukke ting på udpustede æg. Malingen tørrer hurtigt, 
så der kan males fl ere gange på æggene.
TORSDAG den 21. marts kl. 18-21.30 på Lyreskovskolen i Padborg.
1 aften ekskl. materialer .......................................................Kr. 234,-
TORSDAG den 28. marts kl. 18-21.30 på Rinkenæs skole.
1 aften ekskl. materialer .......................................................Kr. 225,-

PÅSKECHOKOLADE OG ÆG 
ved Ulla Lindebjerg Pedersen.
Du skal lave 2 stående påskeæg 
ca. 12 cm høje med mønster, 
derudover laver du en halv 
chokoladeskal og en form med 21 stk. 
fyldte chokolader til at fylde i skallen.
Råvareprisen er kr. 270,-  der afregnes 
med læreren, du får et hæfte med hjem 
med råd og vejledning og opskrifter.
LØRDAG den 23. marts kl. 9.30-15.15 på Gråsten skole.
1 gang ekskl. råvarer.............................................................Kr. 295,-
LØRDAG den 6. april kl. 9.30-15.15 på Lyreskovskolen i Padborg.
1 gang ekskl. råvarer. MAX 8 deltagere ................................Kr. 325,-

DEKORATIONER TIL PÅSKE.
Mød op til en hyggelig aften, hvor vi laver 
smukke blomsterdekorationer til påsken og 
til foråret. Alle kan være med. Tag en smuk 
skål med, hvis du vil det, materialer i et 
stort udvalg købes i butikken.
TIRSDAG den 2. april kl. 18.30-21.30 på 
Gråsten Blomster i Ulsnæscentret.
1 aften ............................................Kr. 225,-
TORSDAG den 11. april kl. 18-21 på 
Klokkeblomsten i Padborg.
1 aften MAX 10 deltagere ...............Kr. 225,- 

TILMELDELSE til post@aftenskolerne.com eller på tlf. 7465 1187.
GOD PÅSKE – hilsen aftenskolerne.

Se mere om kurserne på bov-aftenskole.dk 
eller på opslag i butikkerne.

Rinkenæs Aftenskole

Skatspil i Padborg
Padborg Skatklub samlede 23 skatspillere til klubaften 
på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Gynther Bonnichsen, 
Bov 1248 point
Nr 2 Vagn Christiansen, 
Aabenraa 973 point
Nr 3 Kaj Hansen,  
Kollund 812 point
Nr 4 Detlef Jensen, 
Padborg 804 point

2. runde
Nr 1 Hans Emil Nissen, 
Holbøl 1630 point
Nr 2 Jes Peter Hansen, 
Gejlå 1272 point
Nr 3 Svend Aage Jessen, 
Aabenraa 1018 point
Nr 4 A. C. Petersen, 
Padborg 1009 point

Sportsstjerner
Børnene på 
Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund får 
tirsdag fint besøg af ikke 
færre end 4 af de verdens
berømte og guldvindende 
danske håndboldherrer. 
Det er stort – og børnene 
glæder sig.

Bygma, som er ho
vedsponsor for det danske 
herrehåndboldlandshold, 
har indsamlet 20.000 kr., 
som de 4 spillere vil over
række i forbindelse med et 

lille event for børnene på 
julemærkehjemmet.

Anders Zachariassen, 
Rasmus Lauge, Lasse 
Svan og Simon Hald vil 
indledningsvis deltage i 
en frokost med børnene, 
før de stiller op til lidt leg 
og håndboldhygge med 
stjernerne. Der bliver 
lejlighed til at få de ef
tertragtede autografer og 
hvert af børnene får udle
veret en håndboldtrøje af 
Bygma. ■

Masser af gymnastik i 
Grænsehallerne

Af Gunnar Hat tesen

Der var lørdag masser af 
gymnastik i Grænsehal 3 
i Kruså. 
Det var Kollund Borger 
og Ungdomsforening, som 
holdt årets traditionelle 
gymnastikopvisning.

Formand for KBU, René 
Johannsen var i forårs
humør og glad for, at op
visningen gik rigtig godt. 
Der var 6 hold på gulvet i 
alderen fra vuggestue til 
6 klasse. Det var 2 danse
hold, 3 springhold og et 
forældre/barn hold. 

Der var 90 gymnaster på 
gulvet og 200 mennesker 
overværede opvisningen. ■

Dagen bød på flotte opvisninger i Grænsehal 3.

Autocampere vinder 
frem i Sønderjylland
Af Dit te Vennits Nielsen

Skandic i Harrislee 
holder åbent hus i den 
kommende weekend. 
Fra kl. 10 til 17 er det 
muligt at komme at se 
de mange nye og flotte 
modeller af både vans 
og autocampere.
Et af de nye tiltag hos 
Skandic er salg af Carado 
Vlow vans. Som noget 
nyt er Padborg afdelin
gen blevet importør af 
Glücksmobil. Skandic har 
i øjeblikket 100 forskellige 
køretøjer stående i alle 

prisklasser. Og udlejnings 
køretøjerne for sæson 2019 
er kommet hjem og vises 
frem lørdag og søndag. 

Autocampere
Skandic har set en stor 
fremgang i salget af 
autocampere til danskere 
og specielt sønderjyder. 
Mange lokale finder vejen 
over til den succesfulde 
campingforretning.

Autocampere vinder 
meget frem i Danmark, og 
Skandic har kunnet op
levet en mærkbar succes, 

efter de har åbnet afdeling 
ved LB Syn i Padborg.

En af indehaverne, 
Ronni Hvid, glæder sig 
til, at vise de besøgende 
de spændende nyheder. 
Camperne står åbne, så 
gæsterne kan komme ind 
og kigge. 

Der er også mange 
gode brugte modeller på 
pladsen, så der er stort 
set noget i alle prisklas
ser. Der vil desuden være 
aktiviteter for børn og 
voksne, og der sælges kaffe 
og kage. ■
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Tak fordi du handler lokalt 

General 
forsamling
i æ Ringriderforenings Venner

Mandag den 1. april. kl. 19.00
Rolighedsvej 2 A, Fårhus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være 
formanden Allan Diedrichsen, Holbøl 

i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen

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

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
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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Fårhus får flere 
indbyggere
Af Dit te Vennits Nielsen

Indbyggertallet i Fårhus 
stiger.
På generalforsamlingen 
i Fårhus Borger og 
Ungdomsforening 
kunne formanden, Paul 
Reinhardt, konstatere, at 
indbyggertallet i Fårhus er 
steget med 4 procent. 

"Vi har i dag 239 borgere. 
Mange af de nye tilflyt
tere tager aktivt del i de 

mange aktiviteter, der 
foregår i løbet af året", 
fortalte Paul Reinhardt på 
generalforsamlingen. 

Omtalt blev også 21 
vejen samt de trafikale 
problemer i Fårhus. Ren 
by , græskarfesten og byfe
sten fik store roser med på 
vejen, og forberedelserne 
til den årlige byfest er 
godt i gang. Bestyrelsen er 
desuden i gang med nye 
tiltag.

Genvalg
Der var genvalg til 
bestyrelsen, som be
står af: formand Paul 
Reinhardt, kasserer Olof 
von Ehrenkrook, Dennis 
Rurup og Britt Møller 
Matzen. ■

Kokken Tobias Hennigs 
havde lavet nogle fantastiske 
tapas som smagsprøver, som 
hittede blandt deltagerne.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

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

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

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

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

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

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

Siden 2001

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

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

og årstidsbestemte retter.

Cevapcici
Restaurant

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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

w w w.b a l l o ons-more .de
ÅBNINGSTIDER:      Mandag, onsdag og fredag kl. 13.00-18.00 
        Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 10.00-13.00

Partytilbehør, dekoration og events

LUMAS SHOP 
BALLOONS
& MORE

Ballonarrangementer 
til enhver anledning!

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

tal og diverse figurer ballonguirlander 
og meget andet.

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

Kvalitet og eksklusivitet til rimelige priser

Valentinstilbud

Vi modtager dankort 

SKANDIC & NORDIC 
REISEMOBILE GmbH

Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt
Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk>>Find os i Scandinavian Park<<

Salg og service af:

CARADO VLOW vans
der er kompakte, 

� eksible 
og enkle.

SKANDIC —ALT UNDER ÉT TAG TIL DIN CAMPINGFERIE 

ÅBENT HUS
Nye HYMER BMC modeller

den nye generation 
af campere, et 

samarbejde mellem 
Mercedes-Benz 

& HYMER. 

Kom og oplev 

begge dage

16-17. marts  
kl. 10-17

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

Nyvalg i Fårhus Forsamlingshus
På generalforsamlingen 
i Fårhus Forsamlingshus 

var der nyvalg af to 
bestyrelsesmedlemmer.

Nyvalgt blev Lasse 
Jønsson og Tobias 
Hennings, som afløser 
Gitte Hausager og Jan 
Ivan Søndergård, som 
ikke ønskede genvalg.
Genvalgt blev formanden 
Jan Jessen og bestyrel
sesmedlemmerne Bente 
Nielsen og Jimmi Jensen.

Suppleant blev Anne 
Masannek Sørensen og 
Jan Ivan Søndergård.

Jan Jessen fremhævede i 
sin formandsretning det 
gode samarbejde med 
kokken Tobias Hennigs. 

Parterne har indgået 
en aftale og har skrevet 
kontrakt. Der har bl.a. 
været afholdt biks og bajer 
samt høstfest med god 
deltagelse.

Forsamlingshuset kom 
ud af 2018 med et over
skud på 15.000 kroner. ■
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