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ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

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

Alle dage kl. 7.00-19.00

Pr. stk.

795

* Begrænset parti

Økologisk 
chokolade
mørk
71% kakao
100 g

Langt 
under
½ pris

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

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

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

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

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

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Perlegade 16, 6400 Sønderborg
Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Lej f.eks. 3 par briller

pr. måned

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

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

BRILLELEJE

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 11. april kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

TILMELD DIG PÅ TELEFON 74 43 30 00
ELLER PÅ WWW.ALSGADES.DK

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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 12 19. marts 2019 11. årgang



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

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

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

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g 

795
N I E L S E N S 

BAGERI

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

Telefon 74 67 33 34

Oksekød i tern 
eller strimler
1 kg

Hjemmelavede tærter
fl ere slags

4 stk. nakkekoteletter
fersk eller marineret

1 kg.

100,-
Pr. stk.

29 95

Under 
½ pris

DELIKATESSEN TILBYDERSLAGTEREN TILBYDER

4 stk.

25,-

Pr. bk.

10,-

Skrabeæg
str. M/L
10 stk.

Kærgården
200 g, alm. eller let

Rynkeby nektar
vælg mellem appelsin, æble eller multi
1 liter

Ta’ 2 pakker

25,-
Pr. liter kun

6 95

Pr. stk.

20,-

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

Smørrebrødsfestival

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

Ta’ 3 liter

14 95

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

MANDAGS-
TILBUD

FRIT VALG

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

Skrabeæg Kærgården Rynkeby nektar
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Find dit nærmeste Byggecenter på bygma.dk/	 nd-bygma
Priserne gælder fra mandag den 4. marts til og med søndag den 31. marts 2019, så længe lager haves. Med forbehold for 

udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, pris ændringer og eventuelle o� entlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms. 
* Vi kan ikke garantere, at de viste produkter � ndes i pro� centrene. Se de aktuelle tilbud på www. bygma.dk.

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

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

TRIM PERLEKALK TRIM
• Støvfri og granuleret • De enkelte korn 
opløses hurtigt, så kalken ikke generer, 
når græsset skal slåes
Nr. 000605

3495

SPAR
25,-

FØR 5995

LOFTMALING REFLEKSFRI GLANS 2
• Til lofter af gips, puds, beton og filt 
• Giver en smuk helmat, ensartet, 
mættet og refleksfri overflade
Nr. 114619

10 liter

39995
SPAR
250,-

FØR 64995

    
LAMINATGULV KYST-EG
• 8 x 190 x 1.380 mm • 1,835 m2/pk. 
• klasse 32 • Vandtæt overflade
Nr. 177406

LAMINATGULV NEW ENGLAND EG
• 8 x 190 x 1.380 cm • 1,835 m2/pk. 
• Klasse 32 • Kompatibel med gulvvarme
Nr. 186742

Pr. m2

18995 SPAR
69,-

FØR OP TIL 259,-

Fra

1.349,-
18 V SLAGBOREMASKINE DHP453RFE
• Ladetid: 22 min. • Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm • Leveres 
inkl. 2 x Li-ion batterier 3,0 Ah, lader og kuffert

Nr. 176885 1.34900

18 V STIKSAV DJV181Z
• Kulløs motor • Omdr./min.: 800-3.500 • Slaglængde: 26 mm 
• Max. skærekapacitet træ/stål: 135/10 mm • Leveres ekskl. bat-
teri og lader

Nr. 167104 1.37000

18 V SLAGBOREMASKINE DHP484RM3J
• Kulløs motor • Omdr./min.: 0-2.000 • Slag/ min.: 0-30.000 
• Max. borediameter mur/stål/træ: 13/13/38 mm • Leveres i kuf-
fert inkl. 3 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 187784 2.49500

Medlemspris
Havemøbelsæt

4.999,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 5.55445

Medlemspris
Gasgrill + Vogn

3.195,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 3.550,-

Medlemspris
Parasol

399,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 44334

Medlemspris
Gasgrill

10.995,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 12.21667

Tilbuddene 

er gældende 

i Bygmas 

Byggecentre*

Se alle aktuelle tilbud på bygma.dk 

og i din lokale Bygma

600 tilskuere så forårsopvisning i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Der var fuld fart på, 
da Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening, GIG, 
lørdag holdt forårsopvis-
ning i Ahlmannsparen. 
Det blev en flot forårsop-
visning med spring og 
gulvøvelser.
Otte lokale hold var på 
gulvet. og de gav de 600 
tilskuere en uforglemme-
lig dag.

”Jeg er meget tilfreds 
med, hvad vore gymna-
ster har lært hen over 
vinteren”, siger Lilian 
Kaad, der er formand 
for Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening.

GIG har oplevet stor in-
teresse for pigegymnastik, 
mens det kniber med, at 
få drengene med ud på 
gulvet.

”Vi vil næste år gøre 
en ekstra indsats for at 
få flere drenge med til 
gymnastik”, lover Lilian 
Kaad. ■

Det var en stor gymnastikdag, da Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening holdt forårsopvisning i Ahlmannsparken.
 Fotos Jimmy Christensen 
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Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

På barsel

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 

Marta Serrano Sánchez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

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

Onsdag den 27. marts ...... kl. 19.00 .......Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

FolkBaltica festival i Gråsten Slotskirke
Der kan allerede nu købes billetter til dette års festival!

Lørdag den 25. maj kl. 15.00 gæster gruppen: 
Lodestar Trio Gråsten Slotskirke med en forrygende folkbarok-koncert.

Gruppen består af:
• Olav Luksengård Mjelva (N)
• Erik Rydvall (S)
• Max Baillie (GB)

Olav Mjelva, der spiller på den traditionelle norske Hardanger-violin, og den svenske 
nøgleharpespiller og huskunstner Erik Rydvall udgav deres første album “Isbrytaren” 
(“Isbryderen”) i 2013, der blev rigtig godt modtaget og blev nomineret til den norske 
spillemandspris. I 2016 kom så deres andet album “Vårdroppar” (“Forårsdråber”), der 
ligesom det første album også er indspillet i kirken i Ål i Hallingdal. Repertoiret består 
af traditionelle norske og svenske instrumentalnumre, suppleret med nogle af de to 
musikeres egne kompositioner. Sammen med violinisten Max Baillie, der bor i London, 
udgør de trioen Lodestar Trio, der vil spille musik i spændingsfeltet mellem folk og barok.

Billetter kan købes på www.bit.ly/2UDpWm1

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

Stor modeopvisning 
med det nyeste tøj

Af Gunnar Hat tesen

Butikkerne i Gråsten 
viste deres nyeste tøj 
frem på Kvindemessen i 
Ahlmannsparken.

Torsdag aften vandrede 
modeller i alle aldre op og 
ned ad catwalken.

De viste butikkernes 
nyeste tøj frem og inspi-
rerede dermed kvinderne 
til at forny garderoben 
hjemme.

Modellerne viste de 
nyeste forårs trends, og 
tv-værten Pernille Aalund 
var imponeret over den 
nye forårskollektion. ■

Modellerne viste på catwal-
ken den nye forårsmøde 
frem. Fotos Signe Svane Kryger
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Nybolig
Gråsten

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

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.

EGERNSUND - Sundgade 40

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

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

m² 224/16

Stue/vær 2/7

Grund 726

Opført 1917/2006

Kontantpris: 3.695.000
Ejerudgift pr. md: 3.999
Udbetaling: 185.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 15.905/13.636

GRÅSTEN - Stjerneparken 53

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

et fantastisk leverum i husets midte og i den anden en-
de findes soveværelse og separat værelsesafdeling. En
indflytningsklar bolig i skønt 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

Klasselotteriet-Rådhus Kiosken Gråsten-Gråsten-Ordrenr417874Klasselotteriet-Rådhus Kiosken Gråsten-Gråsten-Ordrenr417874

Spil med i Klasselotteriet hos:

Rådhus Kiosken Gråsten
Torvet 9

6300 Gråsten

Klasselotteriet
Du kan også vinde i

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

MODESHOW
Torsdag den 28. marts kl. 19.00

i BRUHNS
Kom til en hyggelig aft en. 

Der serveres lidt godt til ganen

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

Entré 50,- pr. pers.
Billetter kan købes i butikken fra den 20. marts

De sælges eft er først til mølle princippet

BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

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

Heldagsud� ugt til

So� ero
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 30. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-
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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.

EN STOR TAK TIL FØLGENDE 
SPONSORER FOR VIN 

OG KRANSEKAGE:
Restaurant Fiskenæs

Tinsoldaten
Den Gamle Skomager

Advokat� rmaet Kjems
Restaurant Benniksgaard

SuperBrugsen

Samt tak til Blomstertorvet for den � otte 
sceneudsmykning samt dekoration på bordene.

Også en stor tak til alle udstillere, der havde lagt 
mange kræfter i de meget � otte stande.

På gensyn 12. marts 2020!

Ung fisker er glad for 
Flensborg Fjord
Af Lena Stennholdt Hansen

 Hvis man tager ned mod 
Dalsgård ved Rinkenæs, 
kan man ikke undgå at 
komme i kontakt med en 
af Danmarks dygtigste 

fi skere, nemlig Flemming 
Krause.

Omkring huset emmer 
det af godt gammeldags fi -
skeri. I huset på nr. 15 bor 
Flemming Krause sam-

men med sine forældre 
Frede og Karen Krause.

Selv om Flemming 
Krause kun er 27 år, er 
han allerede selvstændig 
og har været det i 4 år.

Han laver selv åleruser 
og syr selv fi skenet. Det 
er noget, han har lært af 
sin far.

Det er et håndværk, der 
er gået lidt tabt, idet der 
kun er få, der mestrer det 
gamle håndværk endnu.

Flemming Krause ved alt 
om fi skeri på Flensborg 
Fjord.

For han var ikke mere 
end 3 år, da han startede 
med at tage med sin far, 
Frede Krause, ud og fi ske.

Han har lært alt om at 
fi ske af sin far, som igen 
havde lært det af sin far.

“Det var mere spænden-
de end at gå i skole”, siger 
Flemming Krause, som 
inden sin konfi rmation 
fi k arbejde ved Johnsens 
Skibs-o bådbyggeri  i 
Egernsund. Det blev til 
næsten 10 års arbejde.

Flemming Krause var 
½ år i lære hos sin far for 
at blive bi-erhvervsfi sker. 
Og det at sy net og lave 
åleruser er en hel god 
forretning.

Undervejs har han også 
lavet sin egen båd med det 
fl otte navn Nordstjernen, 
som lige nu ligger ved 
kajen på Toft en med ud-
sigten til Egernsundbroen 
med selvsyede garn og 
åleruser ombord.

Og hvad Flemming 
Krause ikke selv synes er 
noget særligt, så kan hans 
forældre med rette være 
stolte af deres søn, der har 
klaret sig til top-karakter i 
livets skole. ■

Nordstjernen som Flemming Krause selv har bygget.

Flemming Krause breder stolt et af sine net ud.
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Hvornår har du sidst forkælet dig selv?

KOM TIL VELVÆRE AFTEN
Hold en aften med dine nærmeste, hvor I har mulighed for at 

boltre jer i hele wellness afdelingen, der er fordelt på to etager, 
hvor der er urtesauna, lyssauna, dampbade, hvile område, isbrønd, 

18,5 x 9 m varmts-vandsbassin, udendørs Helo sauna, spabad, 
Kneipp kanal og koldtvandskar.  Aftenen er fra kl. 18.00 – 22.30. 

Pris pr. person fra 299,- kr. 
Inkl. entré til Wellness, lækker let buffet, badekåbe og tøfler.

Book behandlinger 
eller tilmed dig 
Velværeaftener på 
tlf. 7365 0033 

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • www.enjoyresorts.dk

MARTS
HVER FREDAG
kl. 18.00-22.30

FREDAG D. 22/3:

VELVÆRE
FREDAG D. 29/3:

KÆRESTE

APRIL
HVER FREDAG
kl. 18.00-22.30
FREDAG D. 5/4:

THAI
FREDAG D. 12/4:

TYRKISK
FREDAG D. 19/4:

SAUNAGUS
FREDAG D. 26/4:

KÆRESTE

BORGERINFORMATION

Møde om biogasanlæg ved Kværs
Du og dine naboer inviteres hermed til borgermøde, hvor vi vil fortælle om planerne for et evt. 
kommende biogasanlæg nær Kværs ved Snur-om.

Mødet holdes onsdag den 16. januar 2019 kl. 17 
på Kværs Kro, Kværsgade 9, Kværs, 6300 Gråsten.
Du/I har mulighed for at stille spørgsmål vedrørende projektet og bidrage med egne 
ideer og forslag til forhold, som ønskes belyst i den kommende miljørapport. NGF Nature 
Energy, Niras og Sønderborg Kommune deltager i mødet og vil forklare om processen for 
myndighedsbehandlingen, svare på spørgsmål og høre dine/jeres ideer og forslag til projektet.

Borgermødet er en del af første offentlighedsfase for et evt. biogasanlæg ved Kværs, som Teknik- 
og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med. 

Ideoplægget til projektet kan ses på kommunens hjemmeside: www.sonderborgkommune.dk 
under Borger - Høringer og 
afgørelser. Her kan du også 
læse om mulighederne for at 
indsende bemærkninger til 
projektet.

Bustur til et biogasanlæg
NGF Nature Energy arrangerer 
en bustur til et af deres 
eksisterende biogasanlæg 
den 19. januar 2019. Du kan 
tilmelde dig turen via denne 
mailadresse: 
Hr-afd@natureenergy.dk

Biogasanlæg ved Kværs
Lokalplanforslag og udkast til tilladelse i høring
Sønderborg Kommune har o� entliggjort et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 
for biogasanlæg nær Kværs ved Snur-Om, samt tilhørende miljørapport 
indeholdende miljøvurdering af plangrundlaget og projektet. Lokalplanen har nr. 
7.4-3. Endvidere har Sønderborg Kommune o� entliggjort ansøgning samt udkast til 
tilladelse til biogasanlægget. Du har mulighed for at se høringsmaterialet på www.
sonderborgkommune.dk under Borger - Høringer og afgørelser fra den 20. marts 
2019. Her kan du også læse om mulighederne for at indsende bemærkninger.

Borgermøde om biogasanlægget
Anlæggets naboer inviteres til borgermøde, hvor vi vil fortælle 
om planerne for biogasanlægget. Mødet afholdes: 

Onsdag den 3. april 2019 kl. 17-19
på Kværs Kro, Kværsgade 9, 6300 Gråsten.
NGF Nature Energy, Niras 
og Sønderborg Kommune 
præsenterer projektet og dets 
virkninger på miljøet, forklarer om 
myndighedsbehandlingen og svarer 
gerne på jeres spørgsmål vedrørende 
projektet og det videre forløb. 

Borgermødet er en del af 
2. o� entlighedsfase for 
biogasanlægget, som Teknik- og 
Miljøudvalget har besluttet, at 
der skal arbejdes videre med. 

BORGERINFORMATION

Nybolig Gråsten baner vejen for det tyske folk på 
det sønderjyske boligmarked
Tyskere kan have stor 
fordel af at købe bolig 
i Danmark, hvor lavere 
huspriser og billigere 
købsomkostninger 
tiltrækker. Disse fordele 
har medvirket til, at den 
sønderjyske mæglerfor-
retning, Nybolig Gråsten, 
har flere tyske salg på 
samvittigheden. 
Langs Flensborg Fjord og 
op imod Als, er der mange 
tyskere som efterspørger 
beliggenheden, og netop 
denne efterspørgsel har 
medvirket til åbningen 
af mæglerforretningen, 
Nybolig Gråsten, for-
tæller indehaver Lena 
Dahlgaard. 
-Hos Nybolig Padborg 
& Gråsten er 35 pct. 
af køberne nemlig fra 
Tyskland, netop også 
fordi at forretningen ingen 
samarbejdspartnere har 
i Tyskland. Køberne får 
nemlig fuld service fra 

forretningen, hvor hele 
forløbet bliver forklaret fra 
a til z på deres modersmål, 
siger Lena Dahlgaard. 

Lena er selv oprindeligt 
fra Flensborg og har 
arbejdet i Hamborg som 
ejendomsmægler, og hun 

kender derfor ejendoms-
branchen i begge lande. Så 
går du med sønderjyske 
salgstanker, er mæglerne 

fra Nybolig Gråsten de 
helt rigtige til at udvide 
køberskaren. 

Ifølge Lena Dahlgaard 

må EU-borgere gerne 
købe fast ejendom i 
Danmark, hvis bare de 
flytter hertil. Dog må de 
fortsat ikke købe sommer-
huse, medmindre de har 
en særlig tilknytning til 
Danmark. 

-Det er langt billigere 
at købe fast ejendom i 
Danmark i forhold til 
i Tyskland. Husene er 
billigere i Danmark og 
købsomkostningerne i 
Tyskland løber hurtigt op 
på 12-14 pct., hvorimod 
man i Danmark som 
køber ”kun” betaler en 
tinglysningsafgift, vurde-
rer Lena Dahlgaard. ■

Annonce

Fra venstre ses Ole Jepsen, 
Anders Dyrgaard og Lena 
Dahlgaard. 
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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 24. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 24. marts 

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

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

BROAGER KIRKE
Søndag den 24. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 24. marts

Vi henviser til nabokirker

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 24. marts kl. 9.00 

ved Lis-Ann Rotem 

NYBØL KIRKE
Søndag den 24. marts kl. 9.00

ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 24. marts kl. 10.30

ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 24. marts kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 24. März 
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

afholder

Generalforsamling
Søndag den 7. april kl. 10.00

i klublokalet, Ahlmannsparken
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

GRÅSTEN
BILLARD CLUB

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

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

”Glasmenageriet”
Af Tennessee Williams Instruktør Svend Aage Wolff 

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

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

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

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

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

Hvad er konsekvenserne for EU-samarbejdet?
Hvad er konsekvenserne for Danmark og danskerne?

Hvad er konsekvenserne for dansk erhvervsliv?
Hvordan er England endt i denne parlamentariske blindgyde?

Hvordan � nder de og vi en vej ud af den aktuelle krise?

Den tidligere danske EU-ambassadør og danske 
ambassadør i London Claus Grube fortæller om Brexit, 

og alle de problemer der knytter sig hertil.

Claus Grube var ambassadør i London, da Brexit 
afstemningen fandt sted, og har arbejdet intenst 

med de problemer som Brexit har skabt.

Entre: kr. 100,- inkl. kaffe og kage.
Tilmelding på mail: info@benniksgaardhotel.dk  

Tilmelding nødvendig

Arrangør:

GRÅSTEN ROTARY KLUB

BREXIT
– Et europæisk drama
Mandag den 15. april kl. 19.00

på Benniksgård Anneks,
Sejersvej, Rinkenæs.

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

ALTETIK FOR BØRN:
Har du lyst til at udfordre dig selv i disciplinerne 

længdespring,løb, boldkast, kuglestød, spydkast 
og højdespring er atletik vejen frem.

Der er plads til både nybegyndere og øvede.
Vi giver dig mulighed for at få dig rørt på en sjov måde 

sammen med andre og mulighed for at konkurrere mod dig 
selv i form af, gennem træningen, at forbedre dine personlige 

rekorder I løbet af sæsonen er vi med til diverse stævner.
Hilsen fra Else, Egon, Nicolaj

START:
MANDAG DEN 1.4.2019 KL. 17.00 – 18.00 

I GRÅSTEN SKOLES GYMNASTIKSAL
Derefter trænes der om mandagen på Stadion 

ved Gråsten skolen fra kl. 17.00 – 18.30.
Kontingent kr. 375,-

Dog bliver der en egenbetaling for de børn som 
deltager i Landsmesterskaber for børn på kr. 250,-

Tilmelding til holdet foregår via vores 
hjemmeside – www.gig-graasten.dk 

hvor der også betales.

Du er velkommen til at møde op et par gange 
og prøve, inden du tilmelder dig på holdet.

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

MÅRHUNDEAFTEN
Torsdag den 4. april kl. 19.00
på Den Gamle Kro i Gråsten
Reguleringsjæger Jørn Bøgen kommer og 

fortæller om mårhunden, lige fra indvandring 
til udbredelse og fældefangst, og vil dele ud af 

sine erfaringer som reguleringsjæger.

Tilmelding senest torsdag den 24. marts 
på 2683 8936, gerne pr. SMS.

Alle er velkommen

GRÅSTEN OG OMEGNS 

DAMEBEKENDTSKAB SØGES
− af manden der næsten har alt, mangler 

kun dig og en helikopter.
Mand midt i 60’erne søger en kvinde, gerne 

mellem 55 og 65 år, til at dele livet med.
Mine interesser er hus, have, dans, 

cykel- og køreture og rejser.
Ser frem til at høre fra dig.

Billetmærke 1528

Billetmærke

Hjertelig tak
til alle som har glædet os på vores 

guldbryllupsdag
den 8. marts 2019.

Tak til naboerne for den � otte dørkrans.
Tak til famile, venner og bekendte, som har været med 

til at gøre det til en festlig og uforglemmelig dag.
Venlig hilsen 

Inge og Frede Schmidt
Teglparken 52, Egernsund.

Kære Lena
18 år, hvor tiden dog går.

Du ønskes held og lykke på din 
vej også med kørekortet.

Ønsker far, mor,
Rikke og Svend Peter

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

De kan indløses hos 
byens handlende.
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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

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

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

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Lige så smukt og individuelt, som livet leves 
lige så personlig kan afskeden være 

Eksam. bedemænd 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Ved du, hvordan du ønsker dit sidste farvel? 
Måske vil du gerne bisættes fra et sted eller en kirke, 
der har haft særlig betydning for dit liv. Måske ønsker 
du at få din aske spredt over havet eller at blive 
begravet ved en stille højtidelighed i en personlig 
udsmykket kiste. Valget er dit. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
bistået ved planlægningen af det sidste farvel. 
Kontakt os for en uforpligtende personlig samtale eller 
find 'Min sidste vilje' på www.helmichbegravelse.dk 

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

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

Jytte Rasmussen 

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

Pris fra kr. 9.995,-

Dødsfald

Vi har mistet min elskede mand
Vor elskede far, svigerfar og morfar

Benny H. Sørensen
* 25. marts 1949    † 14. marts 2019

Når øjnene blændes af tårenes slør
og sjælen er tung af sorg og smerte
så må vi være stærke som aldrig før

og gemme minderne om dig i vore hjerter

Annemarie, Johnni og Trine
Vicky og Michael, Julie, Jonathan og Robin

Bisættelsen finder sted fra Rise Kirke
lørdag den 23. marts kl. 11.00

30 stande på kvindemesse 
i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Det bugnede med gode 
tilbud, lækre smags-
prøver og uddeling 
af goodiebacks, da 
Kvindemessen løb af sta-
blen i Ahlmannsparken.
Der var mange forskellige 
stande. Rundt om stan-
dene kiggede nysgerrige 
ansigter ind i standen. I 
godt halvanden time fi k 
kvinderne fra stand til 
stand, og lod sig tiltrække 
af mad, der fi k munden til 
at løbe i vand. ■

Torben Nielsen fra Fri 
BikeShop viser en 
kunde nogle af de nye cykler.
 Fotos Signe Svane KrygerMarina Fiskenæs præsenterede sine wellness tilbud.

Kvinderne lod sig tiltrække af 
mad, der fik munden til at 
løbe i vand.

Min elskede hustru, vores elskede mor,
svigermor og farmor

Jytte Schmidt
* 4. december 1933

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

Du vil altid være i vores tanker.
Walter

Peter og Vivi Robert og Rikke

Bisættelsen har fundet sted.
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Efter opsamling kører vi over Ribe til Esbjerg. Undervejs holder vi en ka� epause.
Sidst på formiddagen er der afgang med færgen fra Esbjerg Havn til Fanø og overfarten tager 
ca. 15 minutter. Her stiger en lokal guide på bussen. Herefter skal vi opleve den naturskønne 
ø med fantastiske strande, hyggelige småbyer med gallerier og kunstmuseum. Fanø er på 56 
kvadratkilometer stor og har 3.200 indbyggere. 
Vi skal på en kort byvandring i øens største by, 
Nordby, hvor vi spiser middagsmad. Turen fortsætter 
til skipperbyen Sønderho, hvor der undervejs 
fortælles om Fanøs befolkning og dyreliv.
Flot og spændende tur i Sønderho ad de små 
stræder til Sønderho Havn. Vi ser også Sønderho 
Kirke, der rummer 22 kirkeskibe. Byen byder på 
charmerende huse, hvor � ere end 50 huse er fredet. 
Der bliver også en tur til stranden, som vi kører ad 
til Fanø Bad og videre ad Strandvejen til færgen 
og meget klogere på øen og dens charmerende 
historie og beriget af en fantastisk naturoplevelse.
Pris kr. 650,- som inkluderer bustur, morgenka� e 
og rundstykke, færge Esbjerg-Fanø t/r, lokalguide 
på Fanø, to-retters menu og eftermiddagska� e.
Forventet hjemkomst kl. 19.00.

BovAvis

Lørdag den 18. maj

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg. . . . . .kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Broager Kirke . . . . . . . . . .kl. 8.20
Elektrikeren Egernsund . . kl. 8.25
Ahlmannsparken
Gråsten  . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Bageren Rinkenæs . . . . . . kl. 8.40
Annies Kiosk, Sønderhav . kl. 8.45
Bindzus, Kollund . . . . . . . kl. 8.50
Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 8.55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Circle K, Padborg. . . . . . . kl. 9.05

Efter opsamling kører vi over Ribe til Esbjerg. Undervejs holder vi en ka� epause.
Sidst på formiddagen er der afgang med færgen fra Esbjerg Havn til Fanø og overfarten tager 

650,-

Heldagstur til 

Fanø

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

BovAvis

Minikrydstogt på 
KielerkanalenKielerkanalenKielerkanalen
2. pinsedag mandag 
den 10. juni

AFGANG
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.25
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.40
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.45
Egernsund, elektrikeren . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.50
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . kl. 7.55
Rinkenæs, Bageren  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 8.20
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.25
Cirkle-K i Padborg . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30Cirkle-K i Padborg

695,-

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

1887-1895, den er 98 km lang og her 
sejler ca. 50.000 skibe igennem om året. 
Efter opsamling kører vi direkte til Kiel. 

Her går vi ombord på skibet. Kursen 
sættes mod Rendsborg, hvor vi undervejs 

skal nyde en dejlig bu� et. Vores 
spændende sejltur tager knap. 4 timer. 

Vores bus venter på os i Rendsborg, 
hvor vi får en guidet rundvisning.

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

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

Stort fremmøde til 
spændende kvindemesse
Af Signe Svane Kryger

Både unge og 
modne kvinder deltog 
i Kvindemessen 2019 
torsdag d. 14. marts, 
hvor forfatter, fore-
dragsholder og tv-vært, 
Pernille Aalund, gæstede 
Gråsten.
Hele 315 kvinder del-
tog i messen og skabte 
stærk opbakning til 
arrangementet i 
Ahlmannsparken, hvor 
der var modeshow, fore-
drag, goodiebags og 30 lo-
kale stande klar til at blive 
udforsket, som alle havde 
ophav i lokalområdet.

Kvinder i alderen 
17-85 år deltog i messen, 
hvor Pernille Aalund 
blandt andet talte om det 
positive ved at blive ældre, 
hvordan man fi nder lyk-
ken i livet, ægteskabet, 
smerte og meget andet i et 
humoristisk og fangende 
foredrag.

Stærkt fællesskab
”Jeg synes, messen er 
super fl ot, og det er fan-
tastisk, at butikkerne 
er samlet om eventet. 
Sammenholdet styrkes, 
og det skaber fælleskab, 
at byens kvinder samles 
om foredraget. Derudover 

synes jeg, Pernille Aalund 
var super god, da hun 
taler til mange forskellige 
aldersgrupper”, fortæller 
Linet Songest på 32 år, 
der arbejder i Bruhns i 
Gråsten, der er med på 
messen for andet år i træk.

Linet Songest er selv med 
for første gang, og hun var 
en af modellerne, der gav 
modeshow og fremviste 
det fl otte, lokale tøj. ■

Linet Songest var blandt 
modellerne på catwalken.
 Foto Signe Svane Kryger

De 315 kvinder var begej-
strede over de mange 
smagsprøver, flotte mode-
show og fine stande.
 Foto Signe Svane Kryger
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Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Forår 2019
Fodbold for alle

Årgang Trænere Telefon Tidspunkt Start

U5 /U 6 - dr.
årg. 2013/14

Mads Elkjær Höck
Oskar Franson
Karoline Franson

2330 9517 Onsdag
17.00 – 17.50 Onsdag 3. april

U- 7 drenge
årg. 2012

Henning Nielsen
Karsten Johannsen

4095 1833
2896 1491

Onsdag
17.00 – 17.50 Onsdag 3. april

U-8 drenge
årg. 2011

Jakob Lauritzen
Claus K. Hansen

2424 0601
2778 5351

Onsdag
17.00 – 17.50 Onsdag 3. april

U7- U9 piger
årg. 2012,11 og 10

Mogens Hansen
Freja Pørksen

6231 6242
4024 1457

Onsdag
17.00 – 17.50 Onsdag den 3. april

U – 9 drenge
årg. 2010 

Michael Jessen
Mike Seeman
Asbjørn Lange

2252 4610
Mandag og 
onsdag
17.00 - 18.00

Mandag den 1. april

U10 - U11 piger
årg. 2009-10

Michael Lentfer Jensen
Claus K. Hansen

4088 3618
2326 1986

Mandag og 
onsdag
16.45 – 18.00

Mandag den 1. april

U 10– drenge
årg. 2009

Keno Lange
Christian Teichert

5321 9700
6047 2737

Mandag og 
onsdag
17.00 – 18.30

Mandag den 18. marts

U11 - drenge
årg. 2008

Allan Venderby
Thomas Kleinschmidt

6174 2365
2168 6067

Tirsdag og 
torsdag
17.00 – 18.30

Er i gang

12 - drenge
årg. 2007

Allan Hollænder
Steen Zanchetta 2999 7741

Mandag og 
onsdag
17.30 – 19.00

Er i gang

U12, piger
årg. 2007

Martin Tambor
Julie Matzen
Mathilde Kristensen

5151 3789
Mandag og 
onsdag
17.00 – 18.30

Er i gang

U13, piger
årg. 2006

Anette Nissen
Kim Steg ( BUI) 2192 2840

Mandag og 
onsdag
17.00 – 18.30

Er i gang

U13/ U14drenge
årg. 2006 og 2005

Lukas Jessen
Rasmus Jessen
Alexander Wollesen

4279 0129
2223 2910
2759 1351

Tirsdag og 
torsdag
17.00 – 18.30

Er i gang

U14 piger
årg. 2005

Thomas T. Jørgensen
Finn Hansen

2177 1966
5128 3115

Mandag og 
onsdag
17.00 – 18.30

Mandag den 11. marts

U15 drenge
årg. 2004

Bo Hagge
Kasper Schmidt
Ole Sørensen

2292 2897
2992 9994

Tirsdag og 
torsdag
17.00 – 18.30

Er i gang

U15/16, piger
Årg. 2004 og 2003
i samar. med Bov IF

Carsten Nielsen
Thomas Christensen
Charlotte Hytting ( BOV IF)

4087 0681
5127 1050

Mandag og 
onsdag
18.00 – 19.30

Er i gang

U16/ 17 dr. årgang 
2003 og 2/2
af 2002 i samarb. 
med BUI

Bo Mortensen
Christoffer Mortensen

2877 9806
2678 4600

Torsdag i 
Gråsten
tirsdag i Broager
17.30 – 19.00

Er i gang

U19 dr. Årg1/2 af 
2002 og 2001 med 
seniorerne

Henrik E. Olsen 2569 8016
Tirsdag og 
torsdag
19.00- 20.45

Er i gang

Seniordamer – årg. 
2000 og ældre Mogens Hansen 6131 6142 Mandag

19.30– 20.45 Mandag den 25. marts

Seniorherrer-
Årg. 2000 og ældre

Carsten Kock
Henrik E. Olsen

2021 7716
2569 8016

Tirsdag og 
torsdag
19.00 – 21.45

Er i gang

Old boys +32år
Superveteraner 
+42 år

Steffan Matthiesen
Søren Andersen

2042 4670
2913 1224

Søndag
10.00 – 11.15
Kamp torsdag 
og onsdag

Træner hele året

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2 , Gråsten
Til evt. nye medlemmer:
Det er uden forpligtigelse at træne med i 14 dage for at se, om klubben/ holdet 
er noget for dig.
På klubbens vegne.
Mogens Hansen – formand 6131 6142

Kunstnere fra Rinkenæs 
udstiller i Augustenborg
Lørdag den 23. 
marts åbner en ny 
udstilling ”Plast i 
naturen – naturen i 
plast” på Kunstpunkt i 
Augustenborg.
Med baggrund i den 
megen medieomtale om 
plastik i naturen holder 
ni kunstnere en udstil-
ling med temaet: Plast i 
naturen – naturen i plast. 
Udstillingen bliver alsi-
dig med både fotokunst, 
malerier, installationer, 
skulpturer, smykker m.m. 

Kunstnerne er Annette 
Møller, Bodil Senn, 
Christa Conradsen, Karin 
Baum, Marie-Luise Liebe, 
Susanne Hövelmann-
Schulze, Torsten Schulze, 
Ulla Rerup og Ulrike 
Rasmussen.

Herudover deltager 
Rinkenæs Skole med 
kunst af ni elever i 

Kunstpunkts Galleri Ung 
kunst.

Annette Møller har 
tænkt på temaet igennem 
længere tid og ønskede 
at samle et antal kunst-
nere, som kunne ud-
stille sammen om temaet. 
Meningen med udstil-
lingen er, at kunstnerne på 
hver deres unikke måde 
kan være med til at gøre 
opmærksom på det store 
problem, der er i naturen 
både på land og i vand. 

”Vi bliver hver dag gjort 
opmærksom på den store 
mængde af især plastik, 
som ikke kan forgå i na-
turen, eller som er mange, 
mange år om at blive 
tilintetgjort. Frygten er, 
at vi en dag bliver nødt 
til at se vores natur på 
land som plastikskulptu-
rer rundt om i verden”, 
siger Annette Møller, 
Rinkenæs. ■

Med udstillingen vil kunstnerne vise, hvordan naturen kan se 
ud i plastik, men også ved genanvendelse af plastik til f.eks. 
smykker.
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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

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

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

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

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

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Tak fordi du 
handler lokalt

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

Travlt år i Rinkenæs Vandværk
Af Lena Stennholdt Hansen

Rinkenæs Vandværk har 
haft et travlt år.
Det fremfi k af formanden 
Peter Bo Christiansens 
beretning på generalfor-
samlingen, som blev holdt 
på Bennidiksgaard Hotel. 

Peter Bo Christiansen 
nævnte, at der var lagt 
mange kræft er i møder 
omkring et nyt vandværk 
og ikke mindst med at fi n-
de ledningsbrud både på 
Krusåvej og i Sandager .

Kassereren Gunnar 
Jepsen gennemgik regn-

skabet. Foreningen er vel-
polstret og har en banks-
aldo på godt 1,2 mio. kr.

Peter Bo Christiansen 
orienterede om det nye 
vandværk på Nederbyvej, 
hvor der forventes at start-
skuddet til det nye byggeri 
lyder d 21. april og det nye 

vandværk vil stå færdig 
eft er 5 måneder.

Genvalg
Genvalgt ti besty-
relsen blev Peter Bo 
Christiansen, Gunnar 
Jepsen og Jørgen 
Andersen. ■

Der deltog 20 mennesker i generalforsamlingen i Rinkenæs 
Vandværk.
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Broager
FOKUS PÅ
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Skal vi sætte FOKUS 
på din bolig?

36
92

2

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Ejendomsmægler, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homebroager
Tlf. 74 44 16 98
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Kig forbi home Broager og hør 
mere om, hvordan du opnår et 
eff ektivt salg med home Online 
Markedsføring.

Adventure Efterskolen 
med ny dykkerlinje

Af Esben Cronbach

Adventure Efterskole i 
Skelde udvider skemaet 
med et dykkerkursus.
Adventure Eft erskolen 
bevæger sig ud på et nyt 
og spændende eventyr, 
idet de tilføjer en dykker-

linje, der skal erstatte den 
tidligere holdsportslinje 
på eft erskolen.

De i alt 9 linjer på 
eft erskolen rækker lige 
fra E-sport til ski og 
snowboard – og nu også 
dykning. Den nye linje 
får sin debut i skoleåret 
20/21, og vil strække sig 
over vinteren, fra novem-
ber til marts, hvor det 
ifølge forstanderen Steen 
Emgren, er bedst at dykke 
i Danmark.

”Sigtbarheden er bedst 
om vinteren, så kulden må 

man bide i sig”, siger Steen 
Emgren

På linjen vil man op-
leve rødspættejagt med 
harpuner, dykning ved 
vrag og en studietur til 
Middelhavet, hvor man 
ser de smukke koralrev på 
helt tæt hold. Det er dog 
ikke helt ufarligt at dykke, 
og eft erskolen har derfor 
stor fokus på sikkerhed 
og teorien bag dykning. 
Dette inkluderer et specia-
liseret førstehjælpskursus i 
dykning og professionelle 
lærere fra Broagerlands 
Dykkercenter, der også 
hjælper skolen med udstyr 
til de unge dykkere.

”Vi vil gerne give 
eleverne nogle synlige 

kompetencer, som de kan 
fremvise,” siger Steen 
Emgren om skolens udde-
ling af offi  cielle diplomer 
som bevis på de ting, 
eleverne kan tage med 
sig videre fra eft erskolen. 
Diplomkurserne inklu-
derer både kajak, træk-
latring, ski, snowboard og 
altså snart også dykning. ■

Forstander Steen Emgren, 
Adventure Efterskole.
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SKELDE GF

75 års jubilæum
I uge 21, den 20. – 26. maj vil der være forskellige aktiviteter og arrangementer. 

Både for voksne og børn. Program for dette bliver lagt op på hjemmesiden 
www.skelde.dk og vores facebookside: Skelde Gymnastikforening.

Skelde Cup
Er i forbindelse med vores jubilæumsuge rykket frem til fredag den 24. maj kl. 17.30. 
hvor der spilles fodbold turnering på Skelde stadion. Der er i år live musik i teltet med 

MEN IN BLACK BAND fra kl. 21.00 Der kan købes pølser, øl og vand til fornuftige priser, så kom 
og støt Skelde GF. Medbragt mad samt drikkevarer er ikke velkommen til arrangementet. Kom 

og hep og hør god musik, også selvom du ikke spiller fodbold.

Alle er velkommen. GRATIS ENTRE.

Sommersjov
Kom og vær med til sommersjov i Skelde

Det starter tirsdag den 23. april og slutter den 25. juni. Tidspunktet 
er fra kl. 17.00–18.00. Mødested første gang er Skelde stadion.

Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter og lege for børn fra 3 år - ?

Forældre er også meget velkomne

Prisen for 10 gange er kr. 200,-

Se hele det fantastiske program på vores 
hjemmeside www.skelde.dk eller vores 

facebook side: Skelde Gymnastikforening.

Evt. spørgsmål så ring til 
Nicole: 2231 7500 eller Dina: 2892 1880

Petanque
Starter onsdag den 3. april kl. 14.00 på Skelde Stadion Evt. 

spørgsmål så ring til Paul Pomykala på tlf. 4047 6303

ALLE ER VELKOMMEN

HLC
GULVSERVICEGULVSERVICE

V/Henrik Lehmann Christensen | Sct. Pauli 19, 6310 Broager
Tlf. 7444 9412 | Mobil 2166 7694 | hlcgulve@gmail.com

GULVAFSLIBNING
Når det kniber –kommer vi og sliber…

Salg og montering af:
· Vinyl
· Tæpper
· Linoleum
· Mindre snedker opgaver
· Montering af:
· Klinker og trægulve

75 år med fællesskab og motion i Skelde
Af Esben Cronbach

Den 2. november i år har 
den lokale gymnastikfor-
ening Skelde GF 75-års 
jubilæum.
Skelde GF vil i uge 21 fejre 
75 års jubilæum med ak-
tiviteter, der strækker sig 
fra brætspil og petanque 
til fodbold og volleyball.

Der har andre år været 
høj fokus på fodbold, men 
som interessen for andre 
sportsgrene er vokset, har 
foreningen også forandret 
sig.

”Det handler om at 
forny sig”, siger Th omas 
Jacobsen, der er formand 
i Skelde GF gennem de 
sidste 6 år.

Dilettant
Ud over nye tiltag, er der 
endnu også stor fokus på 
de mangeårige traditioner 
i foreningen. 

”Her er dilettant en 
aktivitet, der altid er po-

pulær”, siger tidligere for-
mand gennem 20 år, Jens 
Christian Petersen. 

Den langvarige tradition 
med dilettant er blot et 
af mange eksempler på 

det stærke sammenhold i 
foreningen: 

”Vi er gode til at få folk 
ind i bestyrelsen og inklu-
dere dem,” siger Th omas 
Jacobsen om Skelde GF, 
der med i alt 400 medlem-

mer  har større opbakning 
end nogensinde før. 

Indbyggertallet i Skelde 
er til sammenligning 280, 
hvilket er en bedrift , der 
taler for sig selv.

Børnene vil til som-

mershowet, der afh oldes 
hver tirsdag i sommeren, 
blive præsenteret for nye 
oplevelser og spændende 
viden om Skelde, der giver 
dem større kendskab til 
det lokalsamfund, de 

vokser op i. Der vil være 
mulighed for at opleve nye 
ting, der kan spænde vidt, 
lige fra praktiske ting som 
undervisning i førstehjælp 
til sociale udfl ugter til 
bondegårde. ■

Skelde GF har tradition for at opføre et muntert dilettantstykke. Idrætsforeningen fejrer 75 års jubilæum i år.

Man bliver glad i låget af at komme her

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 til 22.00

Læs mere på: www.broagermotionsklub.dk eller 
på Facebook: motionsklubben 2018

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

Sqvat og 
dødløft

Ryg – mave 
træning

Fitness/kondi 
træning Styrketræning Spinning 

2 gange ugentligt

I 2019 vil der komme � ere nye tiltag i klubben 
– konkurrencer, aktiviteter og åbent-hus arrangementer.
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Møbler til haven

Vi ses på … Møllegade 23, Broager
v/ Campen Auktioner

Køb Refurbished
Det er genbrugt og 100% klargjort udstyr til

super lave priser

KÆMPE
LAGERSALG
Møbler til haven

Det er genbrugt og 100% klargjort udstyr til

- Haveborde
- Havestole
- Liggestole
- Parasoller 
- Loungesæt

- gasgrill 
- trampoliner

Kom til

kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 23. MARTS

søndag den 24. marts

80%Spar helt op til   

F.eks. Cromebook – Ipad – Samsung Tab – iPhones og andre smartphones

Vi har også et stort udvalg i nye hvidevarer

F.eks.
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ADVENTURE 
EFTERSKOLEN 

SØNDERJYLLAND

AQUA 
OUTDOOR 
RACE 
SKI/SNOWBOARD
FITNESS
RIDNING
E-SPORT

ADVENTURE
E F T E R S K O L E N

Selvtillid, sundhed
og venner for livet! 

Grib eventyret og 
find din indre helt! 

WWW.ADVENTURE-EFTERSKOLEN.DK

Åbner i 

Sønderborg
Sønderjyllands største center for 
opbevaring af alt lige fra nips og 
møbler til arvestykker.

Vi opbevarer for både private 
og erhverv, der har behov for 
i kortere eller længere tid at få 
opbevaret ting og sager. 
Området er videoovervåget og 
udstyret med alarm.

Lej fra 6-50 m3 til konkurrence-
dygtige priser og få 24 timers 
adgang til dit depot.

Ring og hør nærmere på 
tlf. 30 95 18 48 / 20 14 50 84 
eller se mere på 
www.flytteboxen.dk

FLYTTEBOXEN 

Løntoft 7, Ragebøl · 6400 Sønderborg
Industrivej 11 · 6392 Bolderslev
Møllegade 23 · 6310 Broager 

www.flytteboxen.dk

Åbner i 

Sønderborg
Sønderjyllands største center for 
opbevaring af alt lige fra nips og 
møbler til arvestykker.

Vi opbevarer for både private 
og erhverv, der har behov for 
i kortere eller længere tid at få 
opbevaret ting og sager. 
Området er videoovervåget og 
udstyret med alarm.

Lej fra 6-50 m3 til konkurrence-
dygtige priser og få 24 timers 
adgang til dit depot.

Ring og hør nærmere på 
tlf. 30 95 18 48 / 20 14 50 84 
eller se mere på 
www.flytteboxen.dk

FLYTTEBOXEN 

Løntoft 7, Ragebøl · 6400 Sønderborg
Industrivej 11 · 6392 Bolderslev
Møllegade 23 · 6310 Broager 

www.flytteboxen.dk

Åbner i 

Sønderborg
Sønderjyllands største center for 
opbevaring af alt lige fra nips og 
møbler til arvestykker.

Vi opbevarer for både private 
og erhverv, der har behov for 
i kortere eller længere tid at få 
opbevaret ting og sager. 
Området er videoovervåget og 
udstyret med alarm.

Lej fra 6-50 m3 til konkurrence-
dygtige priser og få 24 timers 
adgang til dit depot.

Ring og hør nærmere på 
tlf. 30 95 18 48 / 20 14 50 84 
eller se mere på 
www.flytteboxen.dk

FLYTTEBOXEN 

Løntoft 7, Ragebøl · 6400 Sønderborg
Industrivej 11 · 6392 Bolderslev
Møllegade 23 · 6310 Broager 

www.flytteboxen.dk

Åbner i 

Sønderborg
Sønderjyllands største center for 
opbevaring af alt lige fra nips og 
møbler til arvestykker.

Vi opbevarer for både private 
og erhverv, der har behov for 
i kortere eller længere tid at få 
opbevaret ting og sager. 
Området er videoovervåget og 
udstyret med alarm.

Lej fra 6-50 m3 til konkurrence-
dygtige priser og få 24 timers 
adgang til dit depot.

Ring og hør nærmere på 
tlf. 30 95 18 48 / 20 14 50 84 
eller se mere på 
www.flytteboxen.dk

FLYTTEBOXEN 

Løntoft 7, Ragebøl · 6400 Sønderborg
Industrivej 11 · 6392 Bolderslev
Møllegade 23 · 6310 Broager 

www.flytteboxen.dk

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 
TLF. 74 44 16 57

DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transport
• Sand og grus
• Kranvogne
• Nedbrydning
• Knusning
• Beton og tegl
• Vinterbekæmpelser
• Anlæg/Entreprenøropgaver
• Træfældning/Topkapning med kran

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…

Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver
Træfældning/Topkapning med kranTræfældning/Topkapning med kran

Vi udfører alt indenfor:
• Vvs og blikkenslagerarbejde
• Optimering af dit varmeforbrug
• Tag- og facadearbejde i Zink- kobber- 

eller naturskifer løsninger

Broager Tlf. 74 44 24 04
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Kontakt
os for et 

uforpligtende 
prisoverslag

Alt inden for blikkenslagerarbejde
Christian Olsen
Tlf. 26 39 29 02

Smedevej 8, 6310 Broager
www.broagerblik.dk  -  broagerblik@hotmail.com

Vi er specialister inden for beklædning og inddækning, lige 
fra kviste, skorstene, gavle og facader og benytter �lere 

forskellige materialer. Fælles for alle de materialer vi benytter 
er, at de er vedligeholdelsesfrie og yderst holdbare.

ERFAREN BLIKKENSLAGER

v/ Christian Jørgensen ∙ Smedevej 8, 6310 Broager
Telefon 74 44 10 10 ∙ www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

Broager Bilsyn
Din lokale synshal og motorkontor

Komplet undervognsbehandling
F.eks. VW Up, Seat Mii
eller
Skoda Citigo 3900 . . komplet kr. 3.600,- inkl. moms

Toyota Yaris, VW Polo, 
Citroën Berlingo
eller C3  . . . . . . . . . komplet kr. 4.200,- inkl. moms

• Udkørende dyrlæger
• Heste og smådyr
• Kiroprakti k
• Døgnvagt

DYREPRAKSISPilegaard                                       

Kathrine og Louise Pilegaard tlf. 6075 6310 www.dyrepraksis.dk

RING TIL 
OLE PÅ TLF. 
60 23 00 12

Kontakt servicetekniker Ole Nielsen, hvis 
du har brug for eksperthjælp inden for:

EL-TEKNIK   |  MEKANIK   |  AUTOMATION

Tid er penge. 
Derfor reagerer vi hurtigt.

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

Intego Broager 
– en del af landets stærkeste teknikerhold

ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00  · Fredag kl. 8:00-14:00

Periodisk syn af
person- eller varebil

kr.  350,- 
inkl. moms

Broager Antirust

Alle priser inkl. moms og miljøtillæg

Erhverv på Smedevej Broager

Broager Blik bygger på mere end 10 års erfaring og positiv 
udvikling. Gennem årene har vi betjent en lang række gode 

kunder, som er kommet igen og igen. Der er samlet en masse 
erfaring op på vejen, hvilket kommer dig til gode nu. Sammen 

med vores engagerede og kompetente medarbejderstab 
danner det et stærkt fundament for vores virksomhed.
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Abonnement
Kom så tit du vil, uden 
ekstra omkostninger

• Betal én fast pris hver måned
• Bliv klippet så ofte du har lyst
• Inkl. vask, fri klipning, fri retning/

tilklipning af bryn, fri styling til fest

Pris pr. måned:
Dameklip kr. 269,-
Herreklip kr. 169,-

Dameklip med farvning: 
(pris pr. måned)

Kort hår kr. 459,-
Langt hår kr. 559,-

Ekstra langt hår kr. 689,-

Herreklip med farvning: 
(pris pr. måned)

Fra kr. 299,-
*alle abonnementer uden farvning af bryn og vipper

12 forskellige 
Abonnementer

Ring og hør nærmere om netop det 
abonnement, der passer til dig

Klip uden 
abonnement:

Dameklip kr. 330,-
Herreklip kr. 219,-

Nyt Nyt Nyt

3D microblading bryn 
- med hårstrå teknik
Hver søndag og mandag til og med 30. april

kr. 1250,- SPAR 750,-

Du kan få lavet dine negle af 
SND certi� ceret negleteknikker Louise Vester 

i salonen en gang om ugen.
Vi glæder os til at se dig i salonen.

Dorte Schmidt
Storegade 5, 6310 Broager

Tlf. 9154 0400
www.stylebyd.dk

Ring og hør nærmere. 
Din personlige frisør 
og make-up artist.

Tlf. 9154 0400

* Ingen binding og ingen 
oprettelsesgebyr før 1. september

ALTID KLAR MED 
GODE RÅD OG VEJLEDNING 

PÅ BROAGER APOTEK

BROAGER APOTEK
Storegade 6 · Tlf. 7444 1104

Solbeskyttelse 
er vigtig 

året rundt

Innovativt tiltag i Style by D

Af Signe Svane Kryger

Ejer af Style by D, Dorte 
Schmidt, har et splin-
ternyt initiativ i ærmet, 
som hun håber, vil glæde 
kunderne.
Dorte Schmidt har mange 
års erfaring i frisørbran-
chen, hvor hun kom i lære 
som 17-årig. 

Hun har haft  egen salon i 
Sønderborg, men hun har 
i dag den centralt place-
rede frisørsalon i Broager, 
som startede op d. 11. 
april sidste år.

D. 5. marts i år fi k Style 
by D en udvidelse i form 
af Annette Iversen, der 
er blevet en del af teamet 

i butikken. Hun er fra 
Nybøl og har selv mange 
års erfaring med egen 
forretning.

”Vi er to garvede kvinder 
i frisørfaget, så det er en 
rigtig god beslutning at 
få Annette Iversen med 
i teamet”, siger Dorte 
Schmidt glad.

Abonnement til frisørsalon 
Dorte Schmidts nye tiltag 
gør det muligt at få et 
abonnement i butikken. 
Det indebærer, at der be-
tales én fast pris hver må-
ned, hvor man derved kan 
blive klippet så oft e, man 
lyster. Dette er inklusiv 
vask, fri klipning, fri ret-

ning/tilklipning af bryn 
samt fri styling til fest. 
Der er forskellige abon-
nementer alt afh ængig af, 
om man ønsker farvning 
eller ej, hårets længde osv.

Abonnementet gælder 
både for mænd og kvin-
der, og Dorte Schmidt 
kan kontaktes, hvis man 
ønsker at høre nærmere. 
Style by D tilbyder der-
udover farvning af bryn, 
negle, microblading og 
meget andet.

”Jeg har været rigtig glad 
for den store opbakning 
fra lokalbefolkningen i 
Broager samt Sønderborg 
eft er opstarten af butik-
ken. Jeg håber på snart at 
kunne få en permanent 
elev i butikken, og så 
glæder jeg mig til, at de 
mange nye tiltag bliver 
sat i værk”, siger Dorte 
Schmidt. ■

Frisør Dorte Schmidt tilbyder 
abonnement til frisørsalonen.
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Klar til sommmerens...
MOTION I BROAGER HALLEN!

Åbningstider:
Mandag – Søndag kl. 5.00 – 22.00

Betaling:  kontant eller bankoverførsel

BROAGER HALLEN’s Motionscenter
Skolevej 5, 6310 Broager | Mobil. 2372 0095 | broagerhallen@sport.dk

PRISER:
1 mdr. 150,-
3 mdr. 400,-
6 mdr. 700,-
12 mdr. 1200,-

Pensionister
kr. 75,- pr mdr.
Indmeldelsesgebyr (CHIP)
kr. 100,-

Storegade 19, 6310 Broager, tlf. 7444 1090

RØDE KORS BROAGER

Vi tilbyder altid et stort udvalg i velholdt.
DAMETØJ – HERRETØJ- BØRNETØJ 

Samt mange fi ne nørkleting

Nu er det muligt at betale med 
 i butikken

Vi søger frivillig personale til butikken, 
så kig ind hvis du er intreresseret

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 74 44 94 09

Se mere på vores 
webshop

 ÅBENT HUS
Lørdag den 30. marts fra 10-18
Mød vores leverandører og se 
et udvalg af deres produkter

ÅBNINGSTIDERÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 74 44 94 09

Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 74 44 94 09

Se mere på vores Se mere på vores 
webshopwebshop

 ÅBENT HUS ÅBENT HUS
Lørdag den 30. marts fra 10-18Lørdag den 30. marts fra 10-18
Mød vores leverandører og se Mød vores leverandører og se 
et udvalg af deres produkteret udvalg af deres produkteret udvalg af deres produkter

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

Mød Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb til

Kuota kryon

Grillpølser 
fra kl 14 og 

mulighed for 
at vinde fede 

præmier 

Raleigh superbe lady matsort

25 års jubilæum for Per 
10 års jubilæum for Lars

I den anledning vil det glæde os at se alle til 

ÅBENT HUS
Den 1. april fra kl. 12.00 til 17.00 

Brovej 90, 6310 Broager,

Med venlig hilsen

Per og Lars

25 års jubilæum for Per 

Billard-
bord
Broagerhus har sat billard-
bordet til salg. Bordet kan 
erhverves for 450 kroner. ■

Herreløs hund
I Broager er en herreløs 
hund blevet afl everet til 
Politiet.

Ejermanden til “Bølle”, 
som er en tysk jagtterrier, 
er fortsat savnet. ■

40 års 
jubilæum
Vivian Løwenhertz 
Nielsen, Degnegården 5, 
Broager, kan kunne forle-
den fejre 40 års jubilæum 
på Danfoss. ■

25 års 
jubilæum
Marianne Lund Nielsen 
kunne forleden fejre 25 års 
jubilæum på Broager 
Plejecenter. ■

v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager

Mobil: 40 79 02 60 ebbesen.byg@gmail.com 
www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

Mangler du en tømrer 
eller snedker ?

Vi udfører alt tømrer- og 
snedkerarbejde indenfor…

Nyt tag • Udskiftning af døre og vinduer 
Ny facadebeklædning • Nye gulve 

Nye lofter • Køkkenmontering • m.m.

Ring og lad os få en snak om dit projekt, og gi 
et uforbindende tilbud.

v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60

ebbesen.byg@gmail.com 

www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

BYGGEFIRMAET

KELD 
EBBESENS EFTF.

Mangler du en tømrer/snedker?
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Ejnar Hansen Maskinfabrik
 Smedevej 7, 6310 Broager | Telefon 74 44 19 45 | ehm.as

Fremstilling af 
komplekse komponenter, 
med lokal arbejdskraft

• CNC-Automatdrejning
• CNC-Fræsning
• Plan-og Rundslibing
• Diverse montageopgaver
• ISO 9001:2015 certifi ceret

LEDIGE STILLINGER:
Da fl ere af de kunder vi servicerer, har stor succes på det 
globale marked, søger vi for tiden fl ere gode kollegaer.

MASKINARBEJDER/CNC-OPERATØR
Til vores aften, - nat, - og skiftehold søger vi en engageret, 
kvalitetsbevidst mødestabil medarbejder, gerne med erfaring i 
programmering, opstilling og betjening af CNC-maskiner.

STUDIEJOB
Derudover søger vi 1-2 medarbejdere til forefaldende 
produktionsarbejde, hvor arbejdstiden kan aftales 
således at den kan kombineres med et studie.

VI FORVENTER, AT DU
• Er en god kollega, der både kan arbejde i team og selvstændigt
• Har lyst til at lære nyt
• Har sans for kvalitet
• Er mødestabil

VI TILBYDER
• Fast job i en spændende virksomhed
• Gode løn og arbejdsforhold
• Job i en virksomhed hvor ny teknologi

er en selvfølge

ANSØGNING
Har ovennævnte fanget din interesse, så send din ansøgning 
til produktionsleder Jakob Hilmer på jakob@ehm.as eller 
til direktør Jesper Petersen på jesper@ehm.as

Hvis du har spørgsmål, kan vi kontaktes på telefon
Jakob 7344 0266, Jesper 7344 0262.

HVEM ER VI:
Ejnar Hansen maskinfabrik A/S ligger lidt gemt i den vestlige 
del af Broager, fi rmaet blev grundlagt i 1970, og vi har siden 
da, udviklet os således, at vi i dag er en af landets størrere 
underleverandører af komplekse drejedele, i små, eller store serier.

Vi har igennem tiden investeret målrettet i det mest moderne 
højteknologiske produktions,- og måle-udstyr, således at vi i 
dag af fl ere af vores kunder er kategoriseret som foretrukken 
leverandør, når det gælder komplekse emner.

MEDARBEJDER HOS EJNAR 
HANSEN MASKINFABRIK A/S
Som medarbejder hos Ejnar Hansen Maskinfabrik A/S indgår du i et 
team af dygtige faglærte og ufaglærte medarbejdere, der på uformel 
vis samarbejder om de mest optimale løsninger til vore kunder.

Vi trives bedst i en travl hverdag, der byder på en kombination af nye og 
spændende opgaver, samt gentagelsesordrer, hvor kreativiteten konstant 
sættes på prøve for at øge vores konkurrenceevne på det globale marked.

Genvalg i 
Røde kors
På generalforsamlingen i 
Røde kors i Broager blev 
Gunnar Andsager gen-
valgt til bestyrelsen, hvor 
han varetager hvervet som 
kasserer.

Anna Margrethe Jensen 
blev også genvalgt. 
Bestyrelsen består des-
uden af formanden Knud 

Hviid, Elin Lunding, Birte 
Refgaard og Else Schmidt.

Birgit Hviid og Hanne 
Lykke Lindbæk blev valgt 
som suppleanter.

Gunnar Glindvad og 
Ole Larsen blev genvalgt 
som revisorer, mens Finn 
Grønver blev genvalgt 
som revisorsuppleant. ■

Flere handler i 
genbrugsbutik
Af Gunnar Hat tesen

Røde Kors genbrugsbutik i 
Broager får fl ere kunder. 

I 2018 omsatte butikken 
for 175.000 kroner. Det 
var en stigning på 8.000 
kroner i forhold til året 
forinden.

Det oplyste forman-
den, Knud Hviid, på 
foreningens generalfor-

samling, som samlede 16 
medlemmer.

Knud Hviid oplyste, 
at landsindsamlingen 
indbragte 17.000 kroner. 
Røde Kors har uddelt 
julehjælp til 18 mennesker, 
som modtog julepakker 
for 800 kroner pr. stk.

Foreningen har 54 med-
lemmer, som er en frem-
gang på 6 medlemmer. ■

Vingave til medlem nr. 1.300 
i Ældre Sagen i Broager
Af Kristian Pallesen

Mona Rathjes første 
udadvendte opgave som 
formand for Ældre Sagen 
i Broager for otte år 
siden var at overrække 
en hilsen til medlem nr. 
1.100 af Ældre Sagen i 
Broager, og forleden 
sluttede hun nærmest 
formandshvervet med at 
overrække en vingave til 
Kenneth Skau Jørgensen 
som medlem nr.1.300 i 
Broager.
Da beretningen var afl agt, 
er hun ikke længere med 
i den lokale bestyrelse. 
Andre må føre arbejdet 
videre.

Kenneth Skau Jørgensen 
bød forleden indenfor på 
I. P. Nielsens vej i Broager. 
Han har meldt sig ind i 
Ældre Sagen. Med med-
lemsnummer nr.1.300 i 
Broager. Og han bød på 

kaff e, fordi han var varslet, 
at formanden gerne ville 
byde ham specielt velkom-
men i Ældre Sagen.

"Som frivillig i arkivet 
på Broagerhus ved jeg jo 
godt, at Ældre Sagen har 
en række tilbud, men det 
var faktisk hos brilleman-
den, at jeg fi k det sidste 
skub, da han spurgte, 
om jeg var medlem af 
Ældre Sagen og kunne få 
rabat på brillekøbet. Så 
da besluttede jeg mig at 
melde mig ind, fortæller 

Kenneth Skau Jørgensen, 
og tredje gang han var på 
hjemmesiden, lykkedes 
det at få indmeldelsen 
igennem.

"Jeg skulle vist bare kon-
centrere mig, for IT får 
mig ikke ned med nakken, 
fastslår han og erkender, 
at han ikke fi k rabatten 
på brillerne,men nu er 
medlem.

Kom til Broager i 1979
Kenneth Skau Jørgensen 
er knapt afk laret med, 
hvilke tilbud, han vil be-
nytte sig af – men måske 
nogle af turene, nogle af 
rejserne.

”Skau” navnet er ikke 
så udbredt her?
"Nej. Det er fra Haderslev 

og et sønderjysk udtryk 
for skov. Og Jørgensen er 
fra Felsted. Jeg er født i 
Malmø, og som spæd rej-
ste mine forældre til USA, 
hvor jeg var, indtil jeg var 
4½ år. Og så rejste de hjem 
for at overtage min mors 
slægtsgård ved Haderslev.

"Jeg kom til Broager 
i 1979. Fordi der var et 
arbejde at få. På Broager 
Skole. Der arbejdede jeg 
Indtil 2017. Så jeg har væ-
ret pensionist i halvandet 
år. Og jeg kom ikke meget 
uden for Haderslev, før jeg 
kom hertil. Jeg boede først 
i Rendbjerg, dereft er på 
Skelde Skole, og så blev jeg 
og en kollega enige om at 
købe et hus sammen, på I. 
P. Nielsensvej. Eft er få år 
gift ede han sig. Jeg overtog 
huset, og nu har jeg været 
gældfri nogle år, så det 
går an, fastslår han i sam-
talen, hvor Mona Rathje 
fortæller om de mange 
lokale tilbud og fordelene 
ved medlemskabet", siger 
Kenneth Skau Jørgensen. ■

Pensioneret lærer Kenneth 
Skau Jørgensen 
 Foto: Kristian Pallesen
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Tak fordi du handler lokalt

995
Frit valgFrit valgFrit valgDansk 

sukker
2 kg

Skrabeæg
10 stk
Str. M/L

Hakket 
fl æskefars
Pr. 1/2 kg

Knorr 
sauce
Flere 
varianter

Flydende 
Becel
500 ml

Leni 
toiletpapir
6 rl.

OMBYGNINGSTILBUD
Undskyld vi stadig roder. Vi arbejder hårdt på at kunne 

tilbyde dig en ny spændende og indbydende butik

Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 19. marts til og med lørdag den 23. marts 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Broager

Max. 3 pk. 
pr. kunde

BEGRÆNSET 
PARTI

BEGRÆNSET 
PARTI

afholder den ordinære

Generalforsamling
Torsdag den 28. marts kl. 19.30 

sted: Broagerhus
DAGSORDEN:

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

til godkendelse.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen er Poul Erik Nissen, Walther 
Jacobsen og Hermann Johannsen
(alle modtager genvalg)
På valg som suppleant er Alex Villadsen 
(modtager genvalg)

5. Budget for det kommende år fremlægges.
6. Idet der ikke er kommet nogle forslag, kan 

forslag fremført under generalforsamling 
ikke komme til afgørelse.

7. Eventuelt.

Med hensyn til et lille traktement efter 
generalforsamling ønskes tilmelding via 
mail kontor@broager-vandvaerk.dk eller 
pr. tlf. 74 44 21 07 senest den 25. marts.

Broager Vandværk
Vand er livets kilde / skån miljøet

klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk

Dyrlægerne Kathrine og Louise 
Pilegaard og hunden Jeppe
Af Esben Cronbach

Søstrene Pilegaard 
arbejder sammen om 
de daglige opgaver på 
klinikken.

På Smedevej 8 i Broager 
ligger Dyrepraksis 
Pilegaard, der drives af 
de to søstre, Kathrine og 
Louise Pilegaard. 

Selvom de på klinikken 
har alt, de skal bruge for at 
undersøge deres patienter, 
er det ude i de private 
hjem, de foretager største-
delen af undersøgelserne.

”Det giver en tryghed 
for dyrene, at de er i 
vante omgivelser,” siger 
Kathrine Pilegaard.

”Det er dog ikke kun dy-
rene, der skal tages hånd 
om, når man er dyrelæge”, 
understreger de Kathrine 
og Louise Pilegaard. 

Dyrepatienterne er i 
fokus, men det er i mindst 
ligeså høj grad ejerne, 
der skal vises empati og 
forståelse for. Dermed er 

klichéen om, at man skal 
blive dyrlæge, fordi man 
hellere vil have med dyr 
end mennesker at gøre, 
ikke helt på sin plads.

En god ven
Når både mennesker og 
kæledyr skal beroliges, 
kan medhjælperen Jeppe 
til tider vise sig at være en 
god ven.

Den rolige Spaniel kom-
mer nemlig altid med, 

når Louise Pilegaard er på 
arbejde – hvad end det er 
på klinikken eller ude ved 
patienterne. 

Når en patient er blevet 
opereret, og ligger på 
klinikken for at komme 
sig, går Jeppe også gerne 
rundt, og holder øje med, 
at de alle har det godt.

Jeppes kompetencer 
rækker ikke ud i de faglige 
kroge af faget, men den 
menneskelige del, har han 

tilsyneladende et meget 
godt tag i.

Svært job
Det er ikke altid en dans 
på roser at være dyrlæge:

”Det er selvfølgelig altid 
hyggeligt at få en lille 
hvalp ind, der skal synes 
og vaccineres, men der er 
også de lidt kedelige sider 
af jobbet,” nævner Louise 
Pilegaard, og uddyber at 
både operationer, ulykker 
og afl ivninger også er en 
del af jobbet.

Både Louise og Kathrine 
Pilegaard tilføjer, at man 
nogle gange skal agere 
”den onde”, i situationer 
hvor dyret helst så sig fri.

”Man undersøger og 
trykker nogle forskellige 
steder, hvilket kan gøre 
lidt ondt på dem,” siger 
Louise Pilegaard. ■

Louise Pilegaard (tv) og 
Kathrine Pilegaard (th) med 
deres ”medhjælper” Jeppe.
 Foto Esben Cronbach
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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

DRØMMER DU OM FORANDRING?

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

inspiration
Bolig

inspiration
Bolig

inspiration

.

Naturen går aldrig af mode og måske sværmer 
du for den autentiske indretningsstil med træ.

Vælg med hjertet og dét, der gør dig glad. På 
den måde får du et hjem, som afspejler dig og 
din indretningsstil. Dette køkken er udført i val-
nød med masser af opbevaringsplads. 

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

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

ÅBENT HUS
SØNDAG 24. MARTS KL. 10-15

Sundeved bør sige 
vej til vindmøller
Et privat fi rma, Wind 
Estate, ønsker at opstille 4 
stk. 150 meter høje kæm-
pevindmøller på et areal 
175 meter nord for mo-
torvejen mellem frakørs-
lerne 12 og 13, som ligger 
mellem Vester Sottrup og 
Avnbøl.

Alle boligejere indenfor 
900 meter fra møllerne 
bliver kontaktet enkeltvis. 
Eft er en kort teknisk gen-
nemgang lægger sælgeren 
et udkast til ”frivilligt 
forlig” på bordet, hvor 
fi rmaet forlods tilbyder 
en kompensation for 
værditab, støj døgnet 

rundt, skygger og alle 
øvrige ulemper på 15% 
af ejendomsvurderingen 
+ kr. 100.000, forudsat 
underskrevet forlig inden 
3 uger.

Til gengæld afskæres 
boligejer fra at kræve tak-
sation eller anlægge civilt 
søgsmål om erstatningen. 
Et usmageligt og urimeligt 
dilemma at sætte borgerne 
i.

Noget nær et voldtægts-
forsøg, hvor fi rmaet på 
spinkelt grundlag søger 
at ”købe sig venner” som 
dokumentation for bor-
gernes accept af projektet, 

når fi rmaets ønsker om 
en lokalplan skal moti-
veres overfor Sønderborg 
Kommune.

Direkte forespurgt vil 
fi rmaet ikke udarbejde en 
visualisering angiveligt 
på grund af prisen. Den 
reelle begrundelse er na-
turligvis, at det vil være 
dræbende for projektet, 
når borgerne, allerede nu 
vil kunne få en forestilling 
om, hvor kæmpestore, 
altdominerende og skæm-
mende møllerne vil være i 
det smukke sundevedske 
landskab. 

Jeg håber meget, at bor-
gerne på hele Sundeved 
og omegn støtter op om et 
rungende nej tak til vind-
møller ved Avnbøløsten 
– vindmøller skal og bør 
placeres ude på havet, og 
ikke hvor mennesker bor 
og lever.

Svend Jørgensen
Avnbøløstenvej 68,
Avnbøl

Læserbrev

Klinik 
flytter
Klinik for Fysioterapi 
i Nybøl er fl yttet ind i 
det nye Sundhedshus i 
Gråsten. ■

Ballebro får nye 
forpagtere
Eft er næsten 20 år med 
Ballebro Færgekro ønsker 
Tina og Peter Philipp ikke 
at forlænge deres forpagt-
ningsaft ale. I stedet rejser 
de til Colorado i USA.

Nyt værtspar bliver 
Anja og Morten Aagard 
Adam Hansen, der driver 
Vollerup Kro og Ox-en. ■

Ny kasserer i Venstre

Carsten Andersen, 
Vester Sottrup, er valgt 
til ny kasserer i Venstre i 
Sønderborg Kommune. 

Han afl øser Gunnar 
Glindvad Kristensen, der 
har været aktiv i partiet i 
50 år.

Carsten Andersen er 

ansat i Sydbank, og sidder 
som medarbejdervalgt 
repræsentant i bankens 
bestyrelse. ■

Carsten Andersen og 
sundhedsminister Ellen Trane 
Nørby.

Bestyrelse i arbejdstøjet

Den nye bestyrelse på 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved har konsti-
tueret sig med Morten 
Schmidt som ny for-
mand. Han er til dagligt 
uddeler i Dagligbrugsen 
i Vester Sottrup. Morten 
Schmidt overtager 
formandsposten efter 
Mogens Dinsen.

Ny næstformand er Palle 
Andersen, der overtager 
eft er Ann Grandt.

Ny kasserer er Torben 
Lund, der overtager eft er 
Ann Grandt.

Ny Sekretær er Lene 
Holst, der overtager eft er 
Palle Andersen.

Herudover består besty-
relsen af Egon Fogth, Bent 

Nissen, Ingrid Jørgensen, 
Ken Pedersen Julius og 
Tage Schmidt.

Som suppleanter er valgt 
Michael Pedersen og Finn 
Kublick. ■

Den nye bestyrelse for Forsamlingsgaarden Sundeved er trukket i arbejdstøjet.
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Hørt i byen
Conni Schleth Nielsen 
kan onsdag fejre sin 
60 års fødselsdag med 
familie og venner.

En venlig herre, der 
kørte en styrtet cyklist 
hjem fra Kongevej i 
Gråsten, eft erlyses nu 
af drengens forældre, 
der gerne vil takke den 
hjælpsomme bilist.

Tidligere lærer ved 
Gråsten Skole, John 
Nielsen, Rinkenæs, 
udstiller sine bøger 
sammen med andre 
lokale udgivelser på 
Gråsten Bibliotek den 
25 – 29 marts.

Sandie Langhorn 
Johansen, fra PS 
Dance fejrede lørdag 
sin 40 års fødselsdag 
på Den Gamle Skole 
i Egernsund. Det 
skete sammen med 38 
indbudte gæster. Som 
en overraskelse kom 
nogle af danserne fra 
Teendance Star og 
optrådte.

Ved kvindemessen 
valgte 20 lokale kvin-
der at købe en billet 
til velværeaft en på 
Enjoy Resort Marina 
Fiskenæs.

Bageriet Kock deltog 
forleden i en bager-
messe i Horsens, og fi k 
megen ny inspiration 
med hjem. 

Johanne Krabbe fra 
Det Gamle Apotek har 
pådraget sig en skade i 
højre hånd. Det bety-
der, at cafeen tidligst 
åbner til sommer.

Mandag den 25. marts 
kl 21.50 på TV2 FRI 
medvirker ejendoms-
mægler Kjeld Faaborg 
på synnejysk i et pro-
gram omkring to solgte 
boliger fra Gråsten. ■

Boliger

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

LOOKING FOR ACCOMMODATION 
in Sonderborg or near.

Hi, I am 34 years old non smoker and drinker male.
I am new in city as I got a job her and I need any kind of place: 

room or 1, 2, 3, 4 bedrooms housing.
As soon as possible.

PLEASE CONTACT ME
TLF. 50 10 81 23

Thank you!

40 år med Torvedage i Gråsten

Af Gunnar Hat tesen

Torvedage i Gråsten kan 
til sommer fejre 40 års 
jubilæum.
Siden 1979 har 
Torvedagene været det 
store tilløbsstykke, hvor 
land og by mødes med 
turister og tilfældigt 
forbipasserende.

Torvedagene er blevet 
til den attraktioner, som 
man for over 40 år siden 
regnede med. Formen 
har skift et gennem de fi re 
årtier. Forløbet er begræn-
set til fredag og lørdag, 
men stadig er det sådan, 
at hvis vejret det arter 
sig, forvandles bymidten 

i Gråsten nærmest til et 
sydlandsk marked.

Gråsten Handel har ned-
sat et Torvedagsudvalg, 
som er i gang med forbe-
redelserne til fest og nogle 
glade dage 2.-3. august.

Temaet for Torvedagene 
bliver ”De gode gamle 
dage”.

Det var i midten af 
1970’erne, at en gruppe 
af Gråstens yngre for-
retningsdrivende tog 
initiativ til at op-
rette Gråsten Salgs- og 
Reklameforening, som 
skulle fungere sidelø-
bende med Gråsten 
Handelsstandsforening.

Helt i tråd med, hvad 

der skete i samfundet på 
den tid, ville man prøve 
at frigøre sig fra tradi-
tionerne og tænke nyt 
og anderledes, og på den 
måde trække publikum til 
slotsbyen.

Flagskib
Som det store fl agskib 
planlagde og præsenterede 
man de første Torvedage, 
der skulle kombinere han-
del med hyggeligt samvær 
og underholdning.

I de første år var forlø-
bet, at torsdag blev byen 
lukket fra Slotsgade til 
Borggade foruden Nygade 
og Jernbanegade. Og så 
rykkede forretningerne 

ud på gaden med et helt 
anderledes sortiment af 
varer, end de sædvanligvis 
handlede med - samtidig 
med, at man naturligvis 
havde specialtilbud på 
egne varer.

Man planlagde tema. Det 

kunne være ”Sørøver”, 
”De gode gamle dage”, 
hvad som helst, hvor de 
handlende klædte sig ud 
eft er det gældende tema.

Der var kort sagt ”fest 
i gaden”, og det tiltrak 
tusindvis af mennesker fra 
nær og fj ern.

Fredag fortsatte med fest 
i gaden, og fredag aft en 
var der bal for alle de akti-
ve, først på Hotel Gråsten, 
senere i telt.

Lørdag var børnenes dag. 
De stillede op med boder, 
hvor de handlede med, 
hvad som helst: Kager, 
saft evand, blomster, som 
var plukket i forældrenes 
haver, legetøj etc.

torvedagsudvalget 
består af Morten Latter, 
Den Gamle Skomager, 
Kim Stockholm, 
Tinsoldaten, Jane Hansen 
og Jonna Seemann fra 
2dreams, Leif Hansen 
og Henning Christensen 
fra Broager-Gråsten 
Radio & TV, Birgitte 
Sprogø fra Sydbank, 
Line Frederiksen, 
Blomstertorvet, og Helle 
Blindbæk. ■

Borgmester Erik Lauritzen (S) lukkede bommen til et par 
travle Torvedage i 2014. Arkiv foto Søren Gülck

Borgmester Uwe Nannsen lukker bommen til Torvedagene i 1982. Arkiv foto
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A,
6330 Padborg
www.kocks.dk

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.30
TIRSDAG den 19. Bøf Stroganoff med mos

ONSDAG den 20. Gyros med tsaziki og salat

TORSDAG den 21. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 22. Forloren hare med tyttebær og grønsagsduet

LØRDAG den 23. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 24. Burger med pommes frites

MANDAG den 25. Kotelet med rødkål

Kun 69,-

Gymnaster med forrygende 
opvisning i Grænsehallerne
Af Dit te Vennits Nielsen

En helt fyldt Grænsehal 
3 i Kruså var søndag 

rammen om en storslået 
gymnastikopvisning.

Det var vinterens arbej-

de, som Bov IF Gymnastik 
høstede frugterne af.

På gulvet var der spring-

glade børn, rytmiske da-
mer og talentfulde unge. 

Og de 365 begejstrede 
tilskuere hyldede gym-

nasterne med store 
klapsalver.

Kasserer i Bov IF 
Gymnastik, Tove Hansen, 

glædede sig over, at der 
var flere tilskuere end 
sidste år. ■

Der var 365 begejstrede tilskuere til gymnastikopvisningen i Grænsehallen. Fotos Dit te Vennits Nielsen

Der blev varmet godt op inden springgymnastikken gik i gang.

Børnene fra 2.-4. klassetrin sprang højt.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 12 19. marts 2019 11. årgang



KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 24. marts kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 24. marts kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 24. marts kl. 10.00

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
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Telefon 25 98 91 80
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Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

100 til generalforsamling 
i Ældre Sagen i Bov
Af Dit te Vennits Nielsen

Det var Grethe Petz 
første beretning som 
formand for Ældre Sagen 
i Bov, da foreningen 
holdt generalforsamling 
i Grænsehallernes 
multisal i Kruså. Men 
det klarede hun med 
bravour.
Grethe Petz gennemgik 
årets aktiviteter, takkede 

bestyrelsen for godt sam-
arbejde, og gav Anders 
Fogh en speciel tak for det 
fine arbejde med at styre 
foreningens hjemmeside.

Det var den tidligere 
formand, Claus Lund-
Olesen, som var dirigent. 
Det styrede han med sik-
ker hånd. 

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Annelise Følster, 
Eva Schmidt, Egon Kjær 
Pedersen og Rita Clausen. 

Desuden består be-
styrelsen af formanden 
Grethe Petz, næstformand 
Leif Kiesbye og menige 
bestyrelsesmedlemmer 
Bent Eskildsen og Karen 
Holubowsky

Et tidligere bestyrelses-
medlem har trukket sig i 
løbet af året, og derfor var 
1. suppleant Inger Wulff 
trådt ind i bestyrelsen. 

Hun blev valgt til at fort-
sætte sit arbejde.

Som 1. suppleant blev 
Helga Lund-Olesen valgt 
og bestyrelsen ønskede 
3 suppleanter flere. Det 
blev Benta Tønder, Willy 
Kammeyer og Anders 
Fogh, som blev valgt. ■

100 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Ældre Sagen Bov. Fotos Dit te Vennits Nielsen

Formanden Grethe Petz holdt 
sin første beretning på 
generalforsamlingen.

Dødsfald
Kaj Teute, Holbøl,  
er død, 81 år. ■

Hans Wilhelm Jessen,  
Kruså, er død, 92 år. ■

Else Magrethe Carstensen, 
Bov, er død, 74 år. ■

Kjestine Marie Eskildsen, 
født Brodersen, Aabenraa, 
tidligere Padborg, er død, 
93 år.

Hun boede de sidste to 
år på Grønnegården. Hun 
var født og voksede op i 

Ellum ved Løgumkloster. 
Efter skolegang kom hun 
ud at tjene.

I 1946 blev hun gift med 
Andreas Eskildsen, og de 
overtog hans fødegård i 
Draved, hvor de virkede 
sammen gennem mange 
år.

Hun var en meget flittigt 
menneske, der både mal-
kede køer og hakkede roer 
og stod for opdragelsen af 
fire børn. I naboskabet var 
hun vellidt på alle måder.

I 1992 solgte de gården 

og flyttede til Padborg. 
Her havde hun et godt 
naboskab til alle sider og 
kunne godt være med i et 
festligt lag. Hun kunne 
både sy, kliple og lave 
porcelænsmaling.

Parret fejrede guldbryl-
lup i 1996, men året efter 
mistede hun sin mand.

Hun efterlader sig fire 
børn. Kirsten i Esbjerg, 
Bent i Kollund, Tove 
i Aabenraa og Lis i 
Tjæreborg. ■

Knud Åge Thomassen, 
Smedeby, er død, 84 år. ■

Padborg-pige i top med hest
Johanna Gallus fra 
Padborg opnåede en flot 
6. plads ved det store 
internationale stævne 
Hingstekåring i Herning i 
weekenden. 

Hun havde den hurtigste 
tid, men rev desværre en 
enkelt bom ned. ■
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Jernbanegade 18 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 23 28

Spar kr. 100,-

Vi byder Sara velkommen tilbage 
efter endt barsel med 
nogle gode tilbud

Gaveæsker
fra kr. 350,-

BovAvis

Heldagstur til 
Helgoland

AFGANG FRA
Alsion, Sønderborg  kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke kl. 6.30
Broager Kirke  kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs kl. 7.00
Bankocenter, Kruså kl. 7.10
Bov Kro kl. 7.15
Circle K -tanken, Padborg kl. 7.20

Lørdag den 27. juli
Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.

På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Efter rundturen er der tid til på egen 
hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Prisen inkluderer bus, sejlads, 
guide, rundstykker og ka� e

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

695,-

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. Om 
bord får vi serveret middagsmad.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil den lokale guide 
fortælle en masse om øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Pris kr. 750,-
Inkluderet: Bus, rundstykke og ka� e, 
færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . . kl. 7.40
OK-tanken, Augustenborg . .  kl. 7.50
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Elektrikeren Egernsund . . . . kl. 8.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 8.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . kl. 8.55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . kl. 9.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . kl. 9.05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . kl. 9.10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.15
Circle K, Padborg. . . . . . . . . kl. 9.20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . kl. 9.35
Circle K, Rødekro . . . . . . . . kl. 9.50
Samkørselspladsen ved 
Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl.10.10

1-dags bustur til 
Skønne Samsø

750,-
Lørdag den 1. juni

Klar med saks og kam 
efter endt barsel
Af Dit te Vennits Nielsen

Sara Thuesen er klar 
med saks og kam hos 
Salon Søs i Padborg 
efter endt barsel. Hun 
fødte for knap et år siden 
sønnen Loui, som er 
begyndt i vuggestue.
"Jeg har glæder mig til at 
komme tilbage til min 
trofaste kundeskare. Jeg 
klipper både herrer og 
damer samt naturligvis 
også børn", smiler Sara 
Thuesen, mens hun smug-
kigger i ordrebogen.

Sara Thuesen begynder 
torsdag den 21. marts.

"Det er selvfølgelig spæn-
dende at se, om der al-
lerede er nogle bookinger i 
hus", siger Sara Thuesen. 

Salon Søs har 6 frisører 
ansat, og Sara Thuesen ser 
frem til det gode samar-
bejde, der præger salonen. 

Indehaveren Lis Petersen 

har fundet en stribe gode 
tilbud frem til kunderne 
for at byde Sara Thuesen 
tilbage i jobbet. ■

Sara Thuesen vender tilbage 
til Salon Søs efter endt 
barsel. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne

afholder

Generalforsamling
Torsdag den 4. april kl. 19.00

på Oldemorstoft
Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til behandling skal være form. HC Jørgensen 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der foredrag:
München-forliget, � ygtningekrisen og 
presset på den dansk-tyske grænse 

ved historiker Troels Rasmussen.

Alle er velkomne

Kaffe/te med kage kr. 40,-

Dagsorden kan ses på www.bovhistorie.dk

Kære husbond, far, farfar, 
morfar og svigerfar

Stort tillykke
med de 70 år den 26. marts.

Vi glæder os til at fejre dagen med dig.
Kærlig hilsen fra 

Kone, børn, børnebørn og svigerbørn

ÅBENT HUS
I anledningen af min 70 års fødselsdag,

vil det glæde mig at se familie, venner og bekendte.
Den 26. marts kl. 11.00 - 17.00

Nederbyvej 1 B, Hokkerup.

På gensyn
� orkild

På hat med 
Farvehexen

Charlotte Tjørnelund fra malerforretningen Farvehexen i 
Kruså profilerede forleden sin butik over for 315 kvinder ved 
kvindemessen i Gråsten. Foto Ingrid Johannsen 

70 år
Jeg runder et skarpt hjørne 

mandag den 25. marts. 
Jeg er hjemme på dagen mellem kl. 11-15,

hvor jeg gerne vil se venner og bekendte
til et glas øl og fedtemad.

Med venlig hilsen
Bent Eskildsen

Lærkevej 7, Kollund

Gaveønske: Tilskud til nyt golfsæt; gavekort 
til Benniksgaard Golfbutik, kontanter 

eller på Mobilepay 2070 8711

Klubmestre i 
bowling
Bov IF Bowling har af-
holdt klubmesterskab. 

Klubmestre blev Ida 
Gundesen (piger), Simon 

Lind Pedersen (drenge), 
Heidi Schmidt Pedersen 
(kvinder) og Carsten 
Gydesen (herrer). ■

Fremgang i Bov 
IF Tennis
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Tennis får flere 
medlemmer. Det op-
lyste formanden, John 
Kulby, på foreningens 
generalforsamling.
"Der er kommet en frem-
gang på 9 nye medlemmer 
i tennisafdelingen i 2018", 
sagde John Kulby.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Leif Bergholdt og 
Andrea Schlechter.

Efter konstitueringen 
er John Kulby fortsat 
formand, næstformand 
er Bent Nielsen, kas-
serer er Birte Moshage, 
stævneplanlægger er 
Heidi Petersen og supply 
assistent er Bente Ries. 
Suppleanter blev Lasse Bo 
Kristensen og Lily Kjer.

Standerhejsningen fore-
går den 4. maj. ■
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Nybolig
Padborg

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

Lena Dahlgaard og Ole Jepsen

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

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

din ejendomsmægler og oplever en 
tryghed gennem hele salgsforløbet. 

Tryghed, der bygger på ekspertise, 
erfaring og kvalitet.

Kontakt Nybolig Padborg på tlf. 7467 1902.

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

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

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

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

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

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

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

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

middag og rundfart på øen.

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

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

Røde Kors i Padborg oplever 
stigning i omsætning
Af Dit te Vennits Nielsen

Røde Kors i Padborg 
sendte i 2018 231.000 
kroner til nødlidende. 
Pengene stammer 
hovedsageligt fra 
indtægter i Røde Kors' 
genbrugsbutik.
Formanden Morten 
Berdiin fortalte i sin 
beretning på general-
forsamlingen, at der er 
17 frivillige tilknyttet 
genbrugsbutikken samt en 
handyman.

Landsindsamlingen gav 
22.000 kroner, som er et 
betydeligt fald i forhold til 
året forinden. 

Julehjælpen i Padborg 
fik 50 personer gavn af 
og besøgstjenesten har 
for tiden 13 besøgsven-
ner. Der er flere personer, 
der gerne vil have besøg, 
så man efterlyser flere 
besøgsvenner. 

Jette Hedegaard holder 
stadig søndagscafé hver 
2. søndag til fordel for 
integrationen. 

Der er 15 nørklere i for-
eningen under ledelse af 
Karin Becker. Nørklerne 
strikker til et godt formål.

Nyvalg
Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Christian Pedersen. 
Bestyrelsen består 
desuden af formanden 
Morten Berdiin, næst-
formand Inga Petersen, 
kasserer Hans Henrik 
Galle, sekretær Margit 
Biehl Hansen og be-

styrelsesmedlemmerne 
Dorit Elisabeth Hyla, 
Jette Hedegaard og Jesper 
Bjørnbæk Nielsen.

Suppleant blev Dorthe 
Schmidt. ■

Generalforsamlingen i Røde Kors i Padborg samlede 16 medlemmer.

Socialdemokrater 
får ny formand
Henning Andersen er 
valgt som ny formand 
for Socialdemokratiet i 
Bov. Valget skete på en 
generalforsamling på 
Bov Museum.
Han afløser Dieter 
Hansen, der ikke ønskede 
genvalg.

Tage Juul fortsætter som 
kasserer og Ulla Beck er 
igen valgt som sekretær.

Dieter Hansen fortsæt-
ter dog i bestyrelsen som 
næstformand.

Som 1. suppleant blev 
Peter Søgaard Olesen gen-

valgt og som ny 2. supple-
ant blev John Hoeg valgt.

Helga Nørgaard ønskede 
at udtræde af bestyrel-
sen, hvor hun har udført 
et stort stykke arbejde. 
Byrådsarbejdet stoppede 
hun med ved kommu-
nalvalget i 2017, hvor hun 
ikke genopstillede.

Helga Nørgaard fik 
overrakt blomster af 
den afgående formand 
Dieter Hansen, som tak 
for sit store arbejde for 
Socialdemokratiet. ■

Helga Nørgaard for overrakt blomster af Dieter Hansen for sin 
indsats som byrådsmedlem for Socialdemokratiet.
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Hørt ved Lyren
Ulla Mørck Thietje har 
vundet en behandling 
hos den alternative og 
holistiske Klinik Ka 
Naau på Hærvejen i 
Bov.

Fodterapeut Lone 
Bakowsky har meldt 
sig til Tour de Taxa 
til sommer, hvor hun 
er med til at støtte 
Julemærke hjemmet 
med donationer i 
forbindelse med cykel-
turen til Paris.

En skolebus havde 
forleden et uheld med 
en utæt slange i servo-
styringen. Bussen holdt 
derfor stille på Østre 
Viadukt vej lige efter 
cykeloverskæringen. 
Det gav lidt trafikale 
udfordringer, indtil 
den blev slæbt væk.

Kim Jacobsen fejrede 
fredag 25 års jubilæum 
ved Refaco i Padborg 
med åben pølsevogn, øl 
og sodavand.

Connie Lage Jepsen 
har afsluttet et ugelangt 
ophold i England, hvor 
hun deltog i et spiritu-
elt kursus.

Venstres Ungdom i 
Aabenraa var forleden 
på besøg hos DTK.

Signe Andreasen var 
den første elev, der 
vandt en uges fri kørsel 
i en KIA Picanto fra 
Jørgen Hansen Biler. 
Køre lærer John Kock 
havde udtrukket 
hendes teoribesva-
relse, som den bedst 
besvarede.

Børnehuset Evigglad 
har holdt fernisering, 
hvor børnene havde 
lavet flotte ting, som 
blev solgt til fordel for 
en udflugt.

Guldsmed Rie Meyer 
fra Padborg deltog 
forleden med stor suc-
ces i kvindemessen i 
Gråsten. ■

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

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 6663

Padborg Vandværk A.m.b.a.

afholdes

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

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

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

overtagelse af anden vandforsyning.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.

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

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

Efter afholdelse af generalforsamlingen er 
vandværket vært ved en Pariserbøf.

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

Padborg, den 19. marts 2019
Bestyrelsen

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

Tilmelding til Karin på Valdemarshus tlf. 73 76 84 67

Mit liv på børnehjem
ved Karen Thomsen

Torsdag den 28. marts kl. 14.00

Fars b
rev ti

l m
or

Kaffe og kage kr. 75,- pr. deltager

afholder 

Mobile betalinger
Foredrag om betalinger 

via mobilen
Tirsdag den 26. marts kl. 14.00

Bov Bibliotek, Bovvej, Padborg i kælderen.
Ældre Sagen, Bov lokalafdelings IT-afdeling afholder 

foredrag om betalingsformer via mobiltelefonen.

Der vil blive gennemgang om brugen af mobiltelefonen til 
betaling via MobilePay, samt intro til de ”nye” ApplePay, 

AmazonPay, PayPal, GooglePay plus de nye betalingsmetoder 
via smartphone ”direkte” og Dankort uden brug af pinkode.

John Lorenzen og Willi Nielsen står for foredraget. 
Alle kan deltage, der er ingen tilmelding, 

bare mød op. kr. 20,- som betaling for kaffe/the

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov lokalafdeling

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

1. runde
Nr 1 Jan Petersen,  
Fårhus 1162 point
Nr 2 A. C. Petersen,  
Padborg 1057 point
Nr 3 Hans Emil Nissen,  
Holbøl 963 point
Nr 4 Hans Bonde,  
Bov 832 point

2. runde
Nr 1 A. C. Petersen,  
Padborg 11193 point
Nr 2 Peter Speck,  
Kollund 1113 point
Nr 3 Aage Juhl,  
Padborg 1024 point
Nr 4 Arthur Beuschau,  
Kollund 915 point

Kunder får ny ekspedient i herretøjsbutik
Af Dit te Vennits Nielsen

45-årige Jan Koch 
trængte til luftforandring 
i hverdagen.
Han søgte derfor den le-
dige stilling som ekspedi-
ent hos herretøjsbutikken 
Palle i Padborg.

Jan Koch er i fuld gang 
med at få sat de nye 
forårsvarer på plads i 
butikken. Desuden har 
han lavet omrokeringer, 

så butikken er blevet mere 
indbydende. 

"Jeg håber, at jeg kan 
bidrage med at gøre noget 
godt i Padborg. Og jeg 
glæder mig til at give 
noget nyt til kunderne i 
butikken", siger Jan Koch, 
der de seneste 10 år har 
været ansat hos Mr. 
Klausen i Sønderborg. 

Jan Koch er uddannet 
hos Jørgen og Jørgine i 
Kolding. Undervejs har 

han været tilknyttet 
flere tøjbutikker i Syd- og 
Sønderjylland samt på 
Fyn. I en årrække var han 
desuden produktkoordi-
nator ved Møller & Co. i 

Sønderborg, så det er en 
mand med stor erfaring, 
der er begyndt hos Palle. 

Jan Koch bor i Guderup 
med sin kone og 5 børn. ■

45-årige Jan Koch er ny ansat 
hos herretøjsbutik-
ken Palle i Padborg.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Tak fordi du handler lokalt 

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

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

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

Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling kontakt os for mere info

Træfældning
Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

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

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

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

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

Nyvalg i Frøslev 
Ringridning
Af Dit te Vennits Nielsen

På generalforsam-
lingen i Frøslev 
Ringriderforening blev 
det besluttet, at årets 
ringriderfest sædvanen 
tro skal afholdes fra den 
21.-23. juni i forbindelse 
med Sankthansfesten. 
Nyvalgt blev Hans egon 
Kurth, som overtager 

posten efter Preben 
Thomassen.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev formanden Hans 
Henrik Post, næstfor-
mand Margrethe Ocksen 
Asmussen, kasserer 
Anita Terp og Svend Erik 
Petersen, der er menigt 
bestyrelsesmedlem. 

Suppleant blev Annika 
Lorenzen. ■

Mand begår 
hærværk
En lokal mand kørte for-
leden med vilje ind i en 
tysk bilist på Torvegade i 
Padborg.
Forud for påkørslen havde 
der været et mindre færd-
selsuheld. Det var derfor, 
at der opstod problemer 

mellem den danske og 
tyske bilist, som tydeligvis 
ikke kunne blive enige.

Danskeren vælger så at 
køre ind i tyskerens bil , 
som fik en bule. Den dan-
ske bilist er nu sigtet for at 
have begået hærværk. ■

Brunch på 
Kollundhus
Kollundhus bød søndag 
på brunch. 

"Brunch er hyggeligt og 
det er "in" at spise sam-
men, og det er med til at 
sikre det gode liv i lokal-
området", fortæller for-
manden Peder Damgaard, 
der synes tiden var inde 
til, at der skulle ske noget 
andet.

Formiddagen blev 
krydret med foredrag af 
næstformand i Padborg 
Transportcenter, Susanne 
Provstgaard, som for-
talte om nye tiltag i 
transportbranchen. ■
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Kroatisk restaurant med speciale i balkan
- og middelhavsretter samt pasta- vegetar

- og årstidsbestemte retter

FRI SALATBAR

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

MARTSTILBUD
GOURMETTELLER
Kotelet, frikadelle, Cevapcici, 

paneret svineschnitzel 
med tatarsauce, feta dertil 

pommes frites og djuvec ris
Normal pris 15 €
Nu kun 12 €

Siden 2001

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

www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

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

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

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

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

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

VM-guldvindere i Kollund
Af Dit te Vennits Nielsen

Julemærkehjemmet i 
Kollund fik forleden 

besøg af ikke færre end 
4 af de verdensberømte 
og guld-vindende danske 
håndboldherrer.

Det var Anders 
Zachariassen, Rasmus 
Lauge, Lasse Svan og 

Simon Hald, som deltog i 
en frokost med børnene. 
Der blev også tid til lidt leg 
og håndbold-hygge med 
stjernerne.

Bygma, som er ho-
vedsponsor for det danske 

herre-håndboldlandshold, 
har indsamlet 20.000 
kroner,som de fire 
spillere overrakte til 
Julemærkehjemmet. ■

De fire VM guldvindere i herrehåndbold deltog i en hyggelig 
sammenkomst,  da Bygma overrakte 20.000 kr. til forstan-
der Lasse Balsgaard på julemærkehjemmet Fjordmark.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen Der blev stillet gode spørgsmål fra børnene til de berømte 

håndboldspillere.

Efter overrækkelsen morede børnene sig i hallen sammen 
med Simon Hald, Lasse Svan, Anders Zachariassen og 
Rasmus Lauge.

Unge skal blive bedre bilister
Af Dit te Vennits Nielsen

Kørelærer John Kock i 
Padborg har indledt et 
samarbejde med Jørgen 
Hansen Biler i Skærbæk.

Samarbejdet skal føre 
til, at de unge mennesker 
bliver bedre bilister.

Når de unge tager deres 
kørekort, får de mulig-
hed for at køre i en KIA 
Picanto gratis i op til 14 
dage. 

John Kock udvælger 
en elev efter den bedste 
besvarelse i teoriprøven. 
Når eleven har erhvervet 
kørekortet, kan den nyud-
sprungne bilist kvit og frit 
hente bilen, som blot skal 
tankes. Er eleven 17 år skal 
der naturligvis være en 
ledsager med, som opfyl-
der trafikstyrelsens krav. 

"Det er en enestående 
mulighed for de unge til at 
køre så meget som over-
hovedet muligt", fortæller 
John Kock. 

Jørgen Hansen Biler har 
nogle attraktive tilbud til 
de unge, hvis de ønsker at 
købe en bil. ■

Kørelærer John Kock er 
sammen med to af de 
nye elever, Kevin Kock og 
Christian Bolø, der gerne vil 
vinde en uges køretid i den 
flotte Kia Picanto.

Bil stjålet
En sort Peugeot 307 
med nummerplade UY 
30118 er blevet stjålet på 
Harkærvej i Kruså. ■
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