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GF Grænsen
Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

Få forsikring 
for alle pengene

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på 
alle dine forsikringer – jo færre skader, 
jo større overskud. 

Kom forbi eller ring 74 67 86 54, 
og få et uforpligtende tilbud.

… og overskuddet tilbage!

Få forsikring 
for alle pengene

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

Ta’ 3 liter

1495
* Maks. 6 liter per kunde. Tilbud gælder hele april måned.

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

TILBUD

FRIT VALG 

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

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

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

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

hurtigt - kompetent - høfligt
Jeg løser dine tekniske problemer

Ring til Allan Greve på 25 46 00 55

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Jens Bundgaard

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

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

Din lokale optiker

Sønder Hostrup Toftevej 28 - 6200 Aabenraa

HAVEKOMPAGNIET.DK - Tlf. 74 61 35 06

ANLÆGSGARTNER

 Haveservice Beskæring Støttemure

 Græsplæner Belægning Træfældning

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 14 2. april 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 mandag den 1. april til og med lørdag den 6. april 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

FRIT VALG FRIT VALGFRIT VALG

FRIT VALG

* Maks. 6 pk. pr. kunde pr. dag

Pr. pk.

24 95

Cirkel kaffe
blå, økologisk eller guld
500 g

Langelænder pølser
300-360 g
flere varianter

Ânglamark toiletpapir 8 rl.

eller køkkenrulle 4 stk.

* Maks. 3 pk. pr. kunde pr. dag

Pr. pk.

15,-

Pr. pk.

20,-
Pr. stk.

20,-

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

* Maks. 6 liter pr. kunde.
  Tilbud gælder hele april måned

Ta’ 3 liter

14 95

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

MANDAGS-
TILBUD

FRIT VALG

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød
8-12 %

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

God morgen Juice
850 ml
fl ere varianter

2 kg.

100,-

* April månedens Coop Kup

Pr. flaske

15,-

GRÅSTEN · PADBORG

Cirkel kaffe Langelænder pølser God morgen Juice

P A D B O R GG R Å S T E N
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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.

ALNOR - Sundkobbel 31

NYHED

Boligen er attraktivt beliggende med kort afstand til
vand, badestrand ved Alnor Strandpark og indkøb i f.eks.
Ulsnæs Centret. Samtidig er der kort afstand til Gråsten

by hvor der findes skole, flere indkøbsmuligheder og spi-
sesteder. Huset har en fornuftig planløsning og et rum-
meligt indre med 3 soverum. Sag: 200991

Bolig m² 146

Stue/vær 1/3

Grund 999

Opført 1973

Kontantpris: 895.000
Ejerudgift pr. md: 1.746
Udbetaling: 45.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.862/3.306

Bo Hansen bliver ny filialdirektør i Sydbank Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Den 1. april tiltrådte 
Bo Hansen som ny 
filialdirektør i Sydbank i 
Gråsten. Og selvom han 
er ny i lige netop denne 
stilling, så er både byen 
og arbejdspladsen 
ganske velkendt for Bo 
Hansen.
Bo Hansen er allerede et 
kendt ansigt i Sydbank i 
Gråsten. For godt 30 år 
siden blev han udlært i 
banken, og efterfølgende 
var han en del af Sydbank 
i hele 19 år.

Efter en pause er Bo 
Hansen nu vendt tilbage, 
dog med en ny titel – 
nemlig filialdirektør. Det 
er både det velkendte og 
spændingen ved at starte 

med et nyt hold, der gjor-
de, at Bo Hansen sagde ja 
til stillingen.

”Jeg ser frem til at ar-
bejde med medarbejderne 
i Gråsten. Nogle af dem 
har været der i mange år, 
og andre er helt nye og 
skal læres op. På den måde 
er det et helt nyt hold, 
som jeg glæder mig til at 
blive en del af”, siger Bo 
Hansen.

Som filialchef får Bo 
Hansen både et større 
ledelsesansvar samtidig 
med, at bankens kunder 
har mulighed for at få 
rådgivning fra den erfarne 
bankrådgiver. Én ting Bo 
Hansen især ser frem til er 
at være med til at synlig-
gøre Sydbank i Gråsten og 
omegn.

”Jeg har glædet mig til at 
komme retur og til at blive 
en del af Sydbank igen. 
Vi er jo den eneste lokal-
bank i Gråsten, og det vil 
jeg gerne være med til at 
tydeliggøre”, fortæller Bo 
Hansen.

Stor lokal forankring
Bo Hansen er både født, 
opvokset og udlært i 
Gråsten, og har været 
aktivt i det lokale for-
eningsliv efter mange 
år. Efter otte år har Bo 
Hansen valgt at trække sig 
fra posten som formand 
for Ringridderkomiteen i 
Gråsten, hvor han fortsæt-
ter som menigt bestyrel-
sesmedlem. Derudover 
har Bo Hansen været en 
del af Gråsten Boldklub 
igennem 25 år, hvor han 
også selv har spillet mange 
kampe.

”Jeg har skruet ned 
for aktivitetsniveauet i 
foreningslivet. Det har 
frigivet noget tid, som jeg i 
stedet kan allokere til mit 

arbejde i Sydbank”, siger 
Bo Hansen.

Privatdirktør Ole 
Jensen er glad for, at Bo 
Hansen er vendt tilbage til 
Sydbank.

”Gråsten er en stor del 
af Sydbanks historie og 
har været med helt fra 
starten af fusioneringen 
i 1970. Derfor er vi utro-
lig glade for, at én som 
Bo Hansen, der kender 
lokalområdet så godt, nu 
er blevet filialdirektør i 
banken. Bo er ikke bare 
kompetent til stillingen, 
han vil også Gråsten det 
bedste. Derfor er Bo helt 
perfekt som områdets nye 
filialdirektør. ■

Ny filialdirektør i Sydbank Gråsten er Bo Hansen, som bliver 
budt velkommen af privatdirektør Ole Jensen.

Bo Hansen havde mandag sin 
første arbejdsdag 
i Sydbank Gråsten.
 Fotos Jimmy Christensen

Blå bog
Bo Hansen er 53 år og 
bor i hjembyen Gråsten 
sammen med sin kone 
Anne Marie Hansen, som 
til dagligt arbejder ved 
BHJ A/S. Sammen avler 

de varmblodsheste i deres 
fritid, hvor Anne Marie 
Hansen rider dressur. 
Parret har tilsammen 
tre børn mellem 23 år og 
17 år, hvor den mindste er 
et fælles barn.
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Gudstjenester og aktiviteter i april
Tirsdag den 2. april ........................... kl. 19.00 ..... Læsekreds i Gråsten Præstegård

Mariæ Bebudelsesdag Søndag den  7. april ...... kl. 11.00 ...Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 10. april ......................... kl. 14.30 ..... Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

Palmesøndag den 14. april ............... kl.  9.30 .... Børnegudstjeneste i Adsbøl kirke

Skærtorsdag den 18. april ................ kl.  9.30 .... Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Langfredag den 19. april ................... kl. 11.00 ..... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Påskedag den 21. april ...................... kl.  9.30 .... Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Påskedag den 21. april ...................... kl. 11.00 ..... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

2. Påskedag den 22. april ................. kl. 11.00 ..... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 24. april ......................... kl. 19.00 ..... Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Søndag (1.s.e. Påske) den 28. april ... kl.  9.30 .... Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag (1.s.e. Påske) den 28. april ... kl. 11.00  .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Månedens salme
Hver måned vælger organist Rut E. Boyschau en salme, der er af nyere dato 
og derfor ikke er at � nde i vores salmebog. Vi kalder den månedens salme.

Tanken er, at vi i Adsbøl kirke og Gråsten Slotskirke synger denne salme 
under samtlige gudstjenester. Dette for at lære nye tekster og toner.

April: ”Vi tror på en Gud” som er en gendigtning af Trosbekendelsen. 
Gendigtning og musik af Erik Sommer.

Mariæ Bebudelse 
Søndag den 7. april

På Mariæ Bebudelse fejrer vi, at Maria � k at vide af ærkeenglen Gabriel, at 
hun skulle blive gravid og føde Guds søn.

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag i Ahlmannsparken den 10. april kl 14.30.

Denne eftermiddag er der små historier fortalt af formanden for 
menighedsrådet Helle Blindbæk, sang og kaffe.

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne

Du kan læse mere om Påskens gudstjenester på kirkesiden i uge 15.

Slotskorets medvirker i april
Langfredag kl. 11.00 i Gråsten Slotskirke

Påskedag kl. 9.30 i Adsbøl kirke og kl. 11.00 i Gråsten Slotskirke med kormusik passende til 
dagen komponeret af Merete Kuhlmann og Jakob Lorentzen.

Kirkesiden for 
Gråsten og Adsbøl
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 
kirkekontoret@besked.com
Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

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

Reporter
Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

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

Landsbybus i Kværs blev stjålet
Den hvide landsbybus i 
Kværs blev forleden stjå-
let, mens den holdt på 
sin parkeringsplads ved 
Kværs Idrætsfriskole. 

Nøglen til den helt nye 
ni-personers bus var låst 
inde i en nøgleboks, som 
er blevet banket op.

Det er Kværs-Tørsbøl-

Snurom Landsbyråd, der 
står for bussen.

Landsbyrådet leaser 
bussen ved udlejnings-
firmaet Avis, som netop 

havde leveret en ny bus 
til landsbyområdet. 
Biludlejningsfirmaet har 
nu leveret en ny bus til 
Kværs. ■

Knust rude
Der blev forleden 
forsøgt indbrud i 
Rinkenæs Kirkegårds 
værkstedsbygning.

Der blev knust en rude, 
men der blev ikke stjålet 
noget. ■
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25%
PÅ ALT UCREATE

I MOOD STOF

Spar

Ucreate hjørnesofa med chaiselong 
Monteret med gråt stof i dessin Mood.
L257 x D337 cm. Normalpris 17.730,-

Ucreate hjørnesofa
med chaiselong

NU 13.297,-
    SPAR 4.433           

25%
PÅ SOFA

Spar

DANSK
PRODUCERET

INTROPRIS
Modulo hjørnesofa

med open end

NU 18.933,-
    SPAR 6.312    

NYHED
Møblér

Modulo hjørnesofa med open end 
Monteret med blåt stof i dessin Hopper. 
Koldskum i sædehynder. Ben kan 
monteres under armlænet eller 
rykkes ind under det første modul.
L213 x D225 cm. Normalpris 25.245,-

Diablo bordlampe

NU 1.799,-
    SPAR 300     

Diablo gulvlampe

NU 2.599,-
    SPAR 400     

Time Out lænestol 
Monteret med sort Fantasy læder. Skal i ubehandlet eg. 
Regulérbar nakkestøtte. Sokkel i formstøbt aluminium 
med swing back. Pris 13.663,- 
Fodskammel. Pris 3.600,- 
Sætpris lænestol + fodskammel. Normalpris 17.263,-

Time Out lænestol
+ fodskammel

NU 14.999,-
    SPAR 2.264    

U-Design spisebord 
Bådformet bord med magasin og udtræk til 2 tillægsplader. 
Stone laminatplade med naturkant. Ben i eg. Ekskl. Tillægsplader. 
95 x100 cm. 13.380,-
Tillægsplade 50 x 95 cm. Normalpris 2.150,- Nu 999,- Spar 1.151,-

U-Design spisebord
95 x 100 cm

NU 5.999,- 
    SPAR 7.381      

Jane stol
Hvidolieret eg

 1.999,- 

55%
Spar

PÅ SPISEBORD

Stouby Eva 3 + 2 pers sofa 
Monteret med kraftigt okselæder overalt. 
Kedersyninger på armpuderne.
3 pers. sofa L200 cm. Pris 22.345,- 
2 pers. sofa L141 cm. Pris 17.600,- 
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 39.945,-

Stouby Eva sofa
3 + 2 pers.

NU 24.999,-
   SPAR 14.946   

25%
I DESSIN TOLEDO

Spar

Rosenholm sofa 
Monteret med sort okselæder i dessin Toledo. Tremmestel i lakeret massiv bøg. 
3 pers. sofa L197 cm. Pris 5.999,- 2 pers. sofa L142 cm. Pris 5.499,- 
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 11.498,-

Rosenholm sofa
3 + 2 pers.

NU 8.999,-
   SPAR 2.499    

MØBLER & SENGE
ad libitum

KIG IND OG OPLEV DET 
STORE UDVALG AF 
MØBLER OG SENGE 

I ALLE 
PRISKLASSER 

Norgesvej 24
6100 Haderslev
Sundsnæs 4
6300 Gråsten

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

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

ÅBENT SØNDAG 7. APRIL 11.00-15.00
5



Glansager 2
6400 Sønderborg

Tlf.: 7440 3931
Mobil: 4017 2931

jes.iversen@gmail.com
www.jesiversen.dk

VOGNMANDSFORRETNING

Få dine træer fjernet
–UDEN FODSPOR i haven

Vi fjerner dine træer med en 
kranmonteret sav – uden fare for 

bygninger, drivhuse og lign. og tager 
det hele med væk på én gang.

lntet for stort – intet for småt …!
• Entreprenør-, container-, og krankørsel

• Træfældning med kranmonteret sav

• Flytning af lege- og udhuse og lign.

• Udlejning af containere og gummiged

• Fjernelse af hæk, belægning, hegn og lign.

• Afhentning og levering af div. byggematerialer

• Levering af sand, grus, skærver, stabil, muld m.m.

HUSK!
Håndværker-

fradrag!

Selvafhentningsplads:
Sand, grus, skærver, stabil
og muld m.m.
HUSK TRAILER

PRÆSTEGÅRDSJORDEN 
TIL FORPAGTNING 

I KVÆRS
Følgende arealer ønskes bortforpagtet i en 5-årig 

periode med begyndelse 1. oktober 2019:
1. Matr. nr.  91, Kværs Ejerlav, Kværs, 1,02 ha (græsareal)
2. Matr. nr. 572, Kværs Ejerlav, Kværs, 9,3 ha (agerjord)
3. Matr. nr. 575, Kværs Ejerlav, Kværs, 0,3771 ha (brak)

Der garanteres ikke for størrelsen eller 
støtteberettigelsen af de anførte arealer.

Der ønskes bud på de enkelte lodder. Bud afgives 
pr. ha. og med angivelse af matrikel nr. Det vil 

være muligt at forpagte fl ere lodder.

Der medfølger 9,48 betalingsrettigheder til fordeling 
på matr.nr. 572 og 575. Vederlaget herfor inkluderes i 

forpagtningssummen. Der medfølger ikke betalingsrettigheder 
til matr.nr. 91. Der vil blive stillet krav om sikkerhedsstillelse 

for rettidig betaling af forpagtningsafgift en. Der vil 
ikke blive beregnet moms af denne. Forpagter betaler 

grundskatten. Jagt- og fi skeret medfølger ikke.

Tilbud afgives i lukkede kuverter til kirkeværge Hans Jørgen 
Bollmann, Vestermark 4, Tørsbøl, 6300 Gråsten, senest 

24. april 2019 kl. 12. Kuverten mærkes ”præstegårdsjord”. 
Yderligere oplysninger og materiale kan ligeledes indhentes 

her på mail bollmann@bbsyd.dk eller tlf. nr. 7465 9425

Kværs menighedsråd forbeholder sig ret til at forkaste alle 
indkomne tilbud. Åbning af tilbuddene sker den 25. april 2019 

kl. 19.00 i Kværs Præstegård, Sønderto�  1, Kværs.

Hvad skal du lave i din påskeferie? Af Lena Stennholdt Hansen

Svend Schût, Gråsten
"Vi holder påskefrokost 
i KGGO langfredag. Det 
skal jeg selvfølgelig med 
til.  Ellers har jeg faktisk  
ingen planer om, at jeg 
skal noget her i påsken". ■

Ida Brodersen, Hokkerup 
"Jeg skal en tur til Rømø 
samen med min kæreste 
og vores to børn. Og så 
har min mor fødselsdag, 
så der bliver nok også no-
get påskefrokost i løbet af 
påskeferien". ■

Niclas Hugo Zuner, Gråsten 
Jeg skal over til min søster 
i København, hvor jeg skal 
være sammen med hende 
i to dage og vi skal bare 
hygge os og være sam-
men .Måske holder de en 
påskefrokost på Fjordbo, 
hvor jeg bor, men det ved 
jeg ikke endnu". ■

Dennis Andersen, Gråsten 
"Jeg skal arbejde, så der 

bliver ikke meget ferie for 
mit vedkomne.
Jo måske en påskefro-
kost med familien 2. 
påskedag". ■

Kasper Friis Sønderbye, 
Gråsten 
"Jeg skal arbejde det meste 
af tiden. Der bliver måske 
en påskefrokost sammen 
med familien, men ellers 
har jeg ikke de store pla-
ner om, at jeg skal noget i 
påskeferien. ■

Else Amtoft, Rinkenæs 
"Min påskeferie kommer 
til at gå med at passe og 
pleje min mand, der des-
værre er ramt af kræft  og 
får kemo. Men jeg regner 
da med, at børn og bør-
nebørn kigger forbi en af 
dagende og besøger os". ■

Badebroen i Alnor kommer i vandet 
Badebroen i Alnor 
kommer i vandet den 27. 
april.

Det oplyste forman-
den, Egon Callesen, 
på Alnor Strandparks 
Badebrosforenings 
generalforsamling.

Egon Callesen nævnte, 
at en dejlig sommer i 2018 
gjorde, at stranden og bro-
en blev fl ittigt brugt. 

”Broen har behov for 
en renovering inden 
udsætning”, sagde Egon 
Callesen.

Genvalgt til bestyrel-
sen blev Egon Callesen, 
Anders Agerley og Hans 
Festersen. Henrik J. afl øste 
Dennis Carlson, som blev 
valgt som suppleant. ■

Der var pænt fremmøde til 
generalforsamling 
i Alnor Strandparks 
Badebrosforening.
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag...........................9.30 - 18.00
Lørdag...........................9.00 - 16.00
Søndag........................10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag  9.30-17.30
Fredag ...............  9.30-18.00
Lørdag ...............  9.00-13.00

Slotsgade 7 · 6300 Gråsten · Tlf.: 74 65 30 31 · www.toejeksperten.dk

ALLE JAKKER
OG BLAZERE

÷20%
ALLE

HABITTER

÷30%
GÆLDER UGE 13 OG 14

GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

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
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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19 loppemarkeder på Torvet
Af Gunnar Hat tesen

Kræftens Bekæmpelse 
starter fredag den 
5. april op med det første 
af sommerens loppe-
markeder på Torvet i 
Gråsten.

“Sønderborg Kommune 
har godkendt vores an-
søgning om anvendelse 
af Torvet til loppemarked 
i alt 19 gange henover 
sommeren” siger formand 
for Kræft ens Bekæmpelse 
Gråsten Orla Skovlund 
Hansen.

“Udover et rigtigt hyg-
geligt miljø på Torvet og 
mulighed for at gøre en 

god handel hos markedets 
kræmmere, skulle vores 
markeder gerne få byens 
gæster og turister til at 
blive lidt længere i byen 
og måske også bruge en 
ekstra 100 kr-seddel i 
byens butikker, restauran-
ter og caféer”, siger Orla 
Skovlund Hansen.

Skiftedag
I år vil loppemarkederne 
blive afh oldt om fredagen. 

“I turist- og sommer-
husområderne som bl.a. 
Marina Fiskenæs, er der 
som oft est skift edag om 
lørdagen. For at give byens 
gæster og turister mulig-
hed for at besøge vores 

marked, prøver vi derfor 
at holde loppemarkederne 
om fredagen”, siger Orla 
Skovlund Hansen.

I april er der loppemar-
keder hver anden uge. Fra 
midt i juni, hele juli og til 
midt i august vil der være 
loppemarked på Torvet 
i Gråsten hver fredag fra 
kl. 10 – 15.

Alle kan købe en stand 
til 75,- kr. pr. dag. Der 
vil være plads til 11-12 
kræmmere hver fredag og 
pladserne kan købes hos 
markedskoordinator H. C. 
Møller på tlf. 22 85 65 86.

Standgebyret går 
ubeskåret til Kræft ens 
Bekæmpelses arbejde. ■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,-

Deadlines omkring påske
Kære annoncør, i forbindelse med 

helligdagene omkring påsken udkommer 
Gråsten Avis | Bov Avis anderledes med 
deraf ændrede indleveringstidspunkter. 

Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender:

Uge 16:
Mandag den 15. marts —udkommer 1 dag før.

DEADLINES FOR UGE 16:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 9. april kl. 12.00
Reproklare annoncer:

Torsdag den 22. april kl. 12.00 
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 9. april kl. 12.00

Uge 17:
Tirsdag den 23. april —udkommer som normalt

DEADLINES FOR UGE 17:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 9. april kl. 12.00
Reproklare annoncer:

Torsdag den 11. april kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 9. april kl. 12.00

Overskud hos læger
Firmaet Alment 
Praktiserende Læger 
Bauer og Fröhlich ApS i 
Gråsten kom ud af 2018 
med et overskud på 1,8 

millioner kroner. Det var 
en fremgang på 300.000 
kroner i forhold til året 
før.

Formuen steg fra 1,3 

millioner kroner til 1,5 
millioner kroner. ■

Förde-Schule ønsker bedre 
trafikforhold
Formanden for Teknik 
& Miljø, Aase Nyegaard, 
havde taget imod 
invitation fra Förde-
Schules skolebestyrelse 
og mødte fredag morgen 
op ved skolen for at se 
på trafikforholdene.
Aase Nyegaard fi k ved 
selvsyn et overblik over 

de potentielt farlige situ-
ationer, der især opstår 
ved venstresving fra 
retning Gråsten og ind på 
Bomhusvej, hvor Förde-
Schule ligger.

Sammen med skolens le-
der Volkmar Koch, vicein-
spektør Niels Westergaard 
og to repræsentanter fra 
skolebestyrelsen blev der 
observeret og diskuteret.

”Vi havde et godt møde 
og Aase Nyegaard virkede 
meget interesseret i selv at 
få et indtryk af forholdene. 
Vi ser frem til den videre 
dialog med kommunen, 
fordi vi bliver nødt til at 
fi nde en løsning, det er 
simpelthen for farligt”, 
siger skolebestyrelsesmed-
lem Solveig Schwarz.

Skolebestyrelsen havde 

i starten af marts kon-
taktet Aase Nyegaard på 
baggrund af det dødelige 
trafi kuheld på stedet i 
slutningen af februar. En 
tidligere henvendelse fra 
september 2016 resulte-
rede ikke i ændringer af 
forholdene, men det håber 
skolen på sker nu. ■

Skoleleder Volkmar Koch orienterer Aase Nyegaard om det farlige vejkryds på Bomhusvej.
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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

Afgang
Guderup Aktivitetscenter kl. 7.40

750,-
Lørdag den 1. juni

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.

Landsindsamling 
søndag den 7 april
Søndag den 7 april er 
indsamlere for Kræftens 
Bekæmpelse på benene 
i vores lokalområde. 

Det er en enorm og me-
get vigtig støtte til hele 
Danmarks kamp mod 
kræft  og vi kender jo alle 

nogen, der er ramte eller 
man har selv været det. 

I Gråsten-Rinkenæs-
Kværs området vil om-
kring 50 frivillige banke 
på dørene.

”Opbakningen har de 
seneste år været overvæl-
dende. Vi kommer rundt 
til stort set alle husstande, 
og de steder, hvor der 
bliver lukket op, er støtten 
og bidragene fantastiske”, 
siger Helle Blindbæk, 
som er kampagneleder i 
lokalområdet.

For hver 100 kr., der 
samles ind til landsind-
samlingen, går de 62 kr. 
til forskning, 19 kr. til 
patientstøttearbejde og 16 
kr. til oplysning og fore-
byggelse. De sidste 3 kr. 
går til administration.

Du kan stadig nå at 
melde dig som indsamler 
på www.indsamling.dk/
bliv-indsamler eller ved at 
maile til hebl@privat.dk ■

Indsamlere for Kræftens 
Bekæmpelse er på søndag 
på benene.

Startsted og tid
“Den store Eg”, ud 
for huset Skovvej 17, 
6300 Gråsten kl. 13.00.

Rutebeskrivelse
Slotssø-løbet foregår i 
skovene omkring Gråsten 
Slot og Slotssøen. 
Løberuten er 5,3 km lang, 
med 60 højdemeter pr. 
omgang. Alle deltagere 
løber samme rute.

Forplejning
Der vil være væskedepot 
for hver runde, inkl. 
energidrik (5%). Ved 
mållinjen vil der være 
frugt og vand til de 
deltagende. 

Omklædning 
& parkering
Ahlmannsparken, 
Ahlefeldtvej 4, 
6300 Gråsten. 
Fra kl. 11.00 kan 
omklædning, 
bad og toiletter 
benyttes.

Start- og målområdet
Mulighed for at 
købe kaffe, øl/vand, 
pandekager og kage, 
musik og storskærm med 
billeder fra løbet.

Tilmelding frem til dagen på
www.run2u.dk

Tilmelding frem til dagen på
www.run2u.dk

Medaljer til alle børn og præmier til 1.- 2.- og 3. pladser.

Børnerunde (5-12 år) 5,3 km: 60,-1. Runde (+12 år) 5,3 km: 60,-2. Runde (+12 år) 10,6 km: 85,-Halvmarathon (+12 år) 21,2 km: 110,-

Æblegård Friskole
inviterer til

Slotssø-løbet 
Lørdag den 6. april 2019
1. runde: 5.3 km  2. runder: 10.6 km  4. runder: Halvmarathon
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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 7. april kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 7. april 

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 7. april kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 7. april kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 7. april kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 7. april kl. 10.30 

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 7. april kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 7. april kl. 16.00 og 19.00

Koncertgudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 7. april kl. 10.30

med guldkonfirmation
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 7. April

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

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.

Kære Brian
Stort tillykke med din 30 års 
fødselsdag den 4. april, håber 

du får nogle gode dage.
Vi glæder os til festen.
Kærligste hilsner Anika,

mor og far, Rikke og Daniel

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dkLæs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Rinkenæs Børnekirke
Tirsdag den 9. april

kl. 17.00 i Korskirken
Børnekirken er for alle, og i 
fortællingerne og sangene er der 
specielt tænkt på børn op til 9 år.

Vi glæder os til at se jer!
Lisbeth og koret, 

Mette og Marianne

ÅBENT HUS
Det var i 1949 eller ca. der omkring...”

Derfor holder jeg åbent hus
Den 10. april fra kl. 14
på Avnbøløstenvej 51.

Venlig Hilsen
Inga Jørgensen

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Generalforsamling
Onsdag den 24. april kl. 19.00

”Det Gamle Rådhus”, Torvet 8, Gråsten.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Inden generalforsamlingen vil Arkivet vise 

billeder og fortælle om
”Det Gamle Rådhus” fra Kraags Hotel, Rådhus 

og i dag til Hotel og Restaurant.
Vel mødt til en spændende aften 
om en kendt bygning i bybilledet.

Med venlig hilsen b estyrelsen

FODBOLD

SERIE 3 - BROAGER UI
Lørdag den 6. april 13.30

Øvrige kampe:

Lørdag den 6. april kl. 11.00 U – 14 drenge - Varnæs/ Bovrup

Tirsdag den 9. april kl. 18.15 Serie 5 - FVB

Torsdag den 11. april kl. 18.30 U – 16 dr. - Bov IF

Alle kampe spilles på Årsbjerg.
Gratis adgang

FODBOLD– liveFODBOLDFODBOLD

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

SÆSONSTART I 
GRÅSTEN LØBEKLUB

TIRSDAG DEN 2. APRIL 2019 STARTER 
DEN NYE SÆSON I GIG – LØB - MOTION

Begynderhold træner tirsdag og torsdag kl. 17.
Vi starter helt fra bunden med at gå og 

løbe lidt, alle kan være med.
Hold for erfarne løbere (fra 5 km) har hovedtræning tirsdag 

kl. 17 og frivillig træning torsdag kl. 17 og søndag kl. 10.
Mødested: Ahlmannsparken ved hovedindgangen.

Kom og vær med, vi vil gerne være � ere.
Kontaktperson: Mette Jochimsen / 2890 1279

OBS: Den første måned uforpligtigende og gratis
Med venlig hilsen

GIG – Løb og Motion
Tilmelding til alle holdene 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.

Besøg Sønderborg Gardens 
Loppemarked

Lørdag d. 6. april 
kl. 9-16

i Hønsehuset
Dybbøl Bygade 2d

Besøg Sønderborg Gardens 

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Egenæs 9
Firmaet Egenæs 9 ApS i 
Gråsten, der beskæft iger 
sig med udlejning af 
erhvervsejendomme, fi k 
underskud i det seneste 
regnskabsår.

Underskuddet blev på 
minus 72.892 kroner før 
skat.

Egenkapitalen faldt fra 
955.432 kroner til 820.323 
kroner. ■
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Dødsfald

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

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

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten 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

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,-

Wolfgang Westphal, 
Rinkenæs, er død, 59 år. ■

Vores elskede far, svigerfar, farfar og oldefar

 Tage Nørregaard Petersen
* 27. oktober 1925    † 31. marts 2019

er stille sovet ind

Elsket og savnet

På familiens vegne

Anna
Jette og Erik
Ove og Pia

Bisættelsen finder sted i Adsbøl Kirke
lørdag den 6. april kl. 11.00

Utilfredshed i Kværs med 
biogasanlæg

Utilfredse borgere ved 
Kværs var forleden 
samlet i modstand mod 
Biogasanlæg ved Kværs.
Gruppen mener, at man 
forgæves har forsøgt at 
få politikkerne i tale i 
Sønderborg, men de øn-
sker ikke dialogen.

”Byrådet er helt enige, og 
den demokratiske proces 
er sat ud af spillet”, mener 

Hans Jørgen Vaarbjerg, 
som deltog i mødet.

Borgerne står uforstå-
ende over for at et verdens 
største Biogasanlæg med 
26 m høje bygninger og 
48.000 lastbiltransporter 
om året ønskes placeret 
midt i et landsbysam-
fund, Hele grundlaget 
for bosætning, skole og 
fritid i lokalområdet er 
truet, mener de utilfredse 
borgere. ■

Der er modstand blandt 
borgere i Kværs mod 
biogasanlæggets planlagte 
placering.

Gråsten-piger skal spille 
semifinale
Gråsten Skoles piger 
har med en 1-0 sejr 
på hjemmebane over 
Søhusskolen fra Odense 
kvalificeret sig til 
semifinalen i Ekstra 
Bladets landsdækkende 
skolefodboldturnering.
Semifi nalen spilles man-
dag d. 8. april kl. 12.00 i 
Hobro, hvor de dygtige 
piger fra Gråsten skal 
møde Rosendalskolen.

Inden semifi nalepladsen 
var sikret skulle pigerne 
dog gennem en meget 

spændende og velspillet 
kamp mod et dygtigt fod-
boldhold fra Odense.

Selvom gæsterne havde 
bolden mest, var det dog 
hjemmeholdet, der tilspil-
lede sig de fl este store 
chancer, og allerede på 
den 3. store chance sco-
rede Isabell Jacobsen det 
afgørende mål.

Eft er føringsmålet havde 
Gråsten yderligere to 
kæmpechancer i 1. halv-
leg, men desværre kom 
der en modstanderfod 
imellem. 

I anden halvleg var 
chancerne lidt færre med 
Isabell Jacobsens stol-
peskud som den absolut 
største.

En afslutning der havde 
fortjent en bedre skæbne, 
og som ville have taget 
spændingen ud af kam-
pen. Selvom gæsterne hav-
de bolden mest, sørgede 
Gråstens hårdtarbejdende 
midtbane og sikre forsvar 
for, at holde modstander-
ne nede på et fåtal halvfar-
lige chancer, og dem tog 

Caroline Franson i målet 
sig af i sikker stil.

Hvis pigerne kan holde 
gejsten og koncentratio-
nen i den svære udekamp 
i Hobro, vinker fi nalen i 
Vejle d. 25. april forude.

Det er første gang i de 
over 30 år turneringen har 
været afviklet, at Gråsten 
har et hold med så langt 
fremme.

"Tre gange tidligere har 
skolen haft  en kredsvin-
der, og alle 3 gange har 1/8 
fi nalen været endestatio-
nen", fortæller viceskolele-
der Mogens Hansen. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Tak fordi du handler lokalt 

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

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

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

Kosmoshus Træfældning
Alt I træfældningAlt I træfældning

• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og

rodfræsning

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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

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

INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT
Sognepræst
Helle D. Asmussen
Telefon 74 65 92 50
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn 
Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail kirkegaardene@gmail.com

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 74 65 94 25
Mail bollmann@bbsyd.dk

GUDSTJENESTER 
I KVÆRS KIRKE:
Søndag den 7.april kl. 09.30
Mariæ Bebudelse
ved Helle Domino Asmussen

Skærtorsdag den 18.april kl. 19.30
Aft engudstjeneste
ved Helle Domino Asmussen
Eft erfølgende traktement med canapeer

Søndag den 21.april kl. 09.30
Påskedag
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 5.maj kl. 10.00
Konfi rmation
ved Helle Domino Asmussen

AKTIVITETER:
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 25.april kl.19.00
Mødelokale Kværs Præstegård.

Husk menighedsrådsmøderne er 
off entlige, så du er altid velkommen.

AFTENGUDSTJENESTE 
SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag den 18. april kl. 19.30 åbner vi 
kirkedøren til gudstjeneste, der er en helt særlig 
koncentration omkring nadverfejringen. Men 
de bibelske tekster til skærtorsdag fortæller 
også om fornægtelse og forræderi og om Jesus 
angst forud for hans lidelse og død langfredag.
Vi afslutter gudstjenesten med lidt 
spiseligt i form af canapeer og vin.

SOGNEUDFLUGT 2019
Går til Christiansfeld den 2. maj 2019 kl. 12.30

Vi kører i bus fra P-pladsen ved Kværs kirke mod Christiansfeld. 
Her får vi en guidet bytur fra kl. 13.30- ca.15.00.
Dereft er er der kaff e og lagkage på Brødremenighedens Hotel i byen. 
Ca. kl. 16.00 går turen hjem til Kværs, ad lidt snoede veje.

Vel mødt og husk tilmelding inden 22. april på 
telefon 2216 8257, eller 5121 9202, gerne som SMS.

Turen koster kr. 100,- for sognebørn, kr. 150,- for deltager uden for 
Kværs sogn og opkræves i bussen, der er mulighed for MobilPay.

Husk tøj og sko eft er vejrudsigten.

EN LILLE 
KLUMME-TING
Vintergækkerne i haven dækkede store 
dele af jorden og lavede snetæppe.

Men én lille vintergæk voksede et helt forkert 
sted. Der skal ikke meget modgang til, så kan 
den ikke vokse. Men mod alle odds voksede 
den – og den var triumferende smuk.

Jeg tænkte, at vi mennesker nogle gange har vilkår, 
der ligner dens. Også vi kan ikke altid bære meget 
modgang, fordi de vilkår, vi lever under i sig selv 
er svære. Som den lille vintergæks. Når vores 
historie er tung og svær. Når livet, der hvor vi er i 
det lige nu, er helt umuligt at se sig ud af. F.eks.

Jeg kan ikke regne ud, hvordan den lille 
vintergæk dog er havnet der. Men den vokser 
ud af et lille løg. Hvor alt den livskraft  ligger 
usynligt. Den bliver vandet og næret af Vorherre 
selv, som også har lagt alt, hvad den skal blive 
til – i den – i løget, uden den ved, hvordan og 
hvad. Den vokser bare, så godt den kan.

Måske kan vi også gøre det? I tillid til den, 
der har skabt os – og vil give os det, vi har 
brug for – selv under svære vilkår.

DEN GAMLE SKOMAGER og TINSOLDATEN sælger øl og vand og ringriderpølser

præsenterer

Fredag den 12. april på Torvet i Gråsten
kl. 17.15 til 18.00

Kl. 15.30-17.15 Musikalsk opvarmning 
med Mette Ingwersen

JASMIN GABAY

GRATISUNDERHOLDNING

April: Fredag den 5. og lørdag den 20.
Maj: Fredag den 3., lørdag den 18. og fredag den 31.
Juni: Fredage den 14., den 21. og den 28.
Juli: Hver fredag
August: Fredage den 2., den 9., den 16. og den 30.
September: Lørdag den 14. og fredag den 27.
Oktober: Fredag den 11.

Kræftens Bekæmpelse 
Lokaludvalget for Gråsten og Omegn

Lopper på Torvet
Loppekalender 2019 kl. 10 – 15Loppekalender 2019 kl. 10 – 15

Køb af stadeplads (3m: kr. 75,-) hos:

H. C. Møller på tlf. 22 85 65 86

− til opslagstavlen
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B R O A G E R

Se mere på www.Broager.dk

Der er salg af grillpølser, 
øl, vand og kaff e.

Åbent hus på 
Broagerhus

Torsdag den 11. april 
fra kl.16.00 ti l 20.00
Broagerhus afh older dett e års 

Åbent-hus-arrangement.
Vi vil gerne vise hvad der sker i huset.

Kom og oplev, at det summer af 
akti vitet og se hvad vi kan ti lbyde dig?
Alle brugere af huset vil være ti lstede 

og der er workshops, de kreati ve 
værksteder arbejder og meget mere!

Bestyrelsen for Broagerhus

Indbrud i 
sommerhus
Ved et indbrud i et som-
merhus på Solsortevej ved 
Broager blev der stjålet 

fi re fl asker spiritus og 12 
fl asker vin. ■

Tilskud til 
afstemningsfest
Den traditionelle af-
stemningsfest i Broager 
Hallen har fået et 
tilskud på 10.000 kro-
ner fra Sønderborgs 
Genforeningen 2020 pulje. 

Desuden har 
Alssundorkestret fået 
10.000 kroner til koncert 
ved afstemningsfesten, 
som holdes søndag 9. fe-
bruar 2020. ■

Underskud
Egernsund-virksomheden 
KRN invest ApS kom ud 
af 2018 med et underskud 
på 325.319 kroner mod et 

overskud på 430.000 året 
før.

Firmaet har en egen-
kapital på 11,1 millioner 
kroner. ■

Mandskor i Egernsund
Af Leif Møller Jensen 

Påskedag i Egernsund 
Kirke deltager 
Mandskoret Sønderborg 
i gudstjenesten.

Koret har eksisteret siden 
1921 og har for tiden 35 
medlemmer.

Menigheden kan blandt 
andet glæde sig til en 
åbningssang af Knut 
Nystedt, der virkelig lader 
glæden strømme frit i sin 
"Han er opstanden".

Koret synger desuden 
eft er prædikenen og som 
postludium. ■

Mandskoret Sønderborg synger i Egernsund Kirke.

Forår og cykelsalg i Broager

Foråret er over os, og der 
kommer flere cykler på 
vejene på Broagerland.
Det er cykelsmedens bedste 
tid, og lørdag holdt Kims 
Cykelservice åbent hus, hvor 
kunderne kunne se på nye 
cykler og få cyklen gjort 
forårsklar.
 Fotos Jimmy christensen
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Tak fordi du handler lokalt

Tilbuddende gælder kun 
torsdag, fredag og lørdag

1 LITER

395

Änglamark 
skummet, mini 
eller letmælk

Slagterens 
hakket oksekød
8 - 12 %

2,5 KG

10000

Coop sild
Marineret, karry 
eller kryddersild
300 - 600 g

PR. STK

1495

 NYT NYT NY
T 

NY
T 

NYT NYT NYT NYT

NYT NYT NYT NYT

Bagerafdelingen 
holder åbent alle 

helligdagene 
i påsken fra 

kl. 7.00 - 12.00

Onsdag den 24. april kl. 19.00 
på Broager Hus, Allegade 4

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

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

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er efter generalforsamlingen 
vært ved et mindre traktement.

Generalforsamling

Billeter til generalforsamling kan afhentes i 
kiosken ved fremvisning af medlemskort

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 torsdag den 4. april til og med lørdag den 6. april 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Broager

SPAR 14,00

Max. 4 pk. pr. kunde
UNDER 
½ PRIS

Broager Lokalbestyrelse

SØNDAGSCAFE DANMARK SPISER SAMMEN
28. april kl. 12.00 Broagerhus

Der vil være lokaleadgang fra kl. 11.15. Vi starter med Dansk Bøf med tilbehør 
og en lille dessert samt kaffe. Derefter vil dyrlæge Gregers Højlund Carlsen 
fortælle om sit liv i Afrika og i Danmark. Pris kr. 50,- som betales ved indgang. 
Tilmelding fra torsdag kl. 10.00 til Mona Rathje. Tlf. 5135 9550.

Sidste frist for tilmelding 24. april. Ældre Sagen støtter arrangementet 
i kampen mod ensomhed.

Alle er velkommen

Næste annonce uge 17

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

40 års 
jubilæum
Keld Jørgensen fejrede 
mandag, d 1 april 40 års 
jubilæum hos Petersen 
Tegl ved Nybøl Nor. ■

25 års 
jubilæum
Bertha Jonsson Asmussen, 
Svinget 20, Egernsund, 
fejrede forleden 25 års 
jubilæum ved Danfoss. ■

Babysalmesang i Broager Sognegård
Af Ingeborg Pedersen

En næsten fyldt Broager 
Sognegård oplevede 
med begejstring, hvor-
dan Anemette Thomas 
med glæde og energi 
underviste mødre og 
babyer i babysalmesang.
Det første kvarter af eft er-
middagen blev der sunget, 

spillet, danset med de fem 
babyer.

For tilhørerene var 
det overvældende at se, 
hvordan salmesangen 
kunne få de små børns 
opmærksomhed. 

Eft er en kort kaff epause 
blev det Eva Frederiksens 
tur til at fortælle om sit 
liv: "Fra Sønderjylland, 
Ribe, Kolding, Grønland 
til Brunsnæs".

Den gode fortælling 
blev fi nt illustreret med 
billeder. Tilhørerne lyt-
tede med stor interesse. 
Langt de fl este  kender Eva 
Frederiksen, da hun og 
hendes mand, Christian, 
har boet i Brunsnæs i over 
40 år. Eva Frederiksen 
fortalte om sin barndom, 
ungdom, uddannelse som 
sygeplejerske og hvad 
uddannelsen har med-

ført af udfordringer på 
skift ende arbejdspladser. 
Eva Frederiksen er, eft er 
hun blev pensioneret, 
fortsat meget aktiv i 
det lokale foreningsliv 
på Broagerland bl.a. 
Cathrinesminde og 
Egnskoret. ■

Babysalmesangsgruppen i fuld aktion, mens Eva Frederiksen står i baggrunden og venter på, 
at hun skal på scenen.
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BovAvis

Onsdag den 19. juni
Tag med på denne smukke tur til Ejderen og Frederiksstad. 
Ejderen har gennem århundreder forbundet Øster søen 
og Vester havet, og dagens rute går gennem smukke 
landskaber. En fantastisk måde at opleve Sydslesvig på.

Vi sejler på denne tur med Adler Princess. Et nyere skib i 
frisk, moderne design, 2 barer, panoramadæk og høj gastro-
nomisk standard. Efter endt opsamling kører vi over Husum 
og til Tønning. Her går vi ombord på vores skib. Kursen 
sættes mod Süderstabel. Undervejs vil vi nyde den gode 
bu� et og opleve idylliske små � ækker og de kendte Ejder-
Taxaer, små træbåde med telte. Vores spændende sejltur ta-
ger ca. 2,5 timer. Vores bus venter på os, og vi fortsætter til 
hollænderbyen Frederiksstad, hvor vi nyder den smukke by. 

Pris kr. 695,- som inkl. bus, bu� et, sejltur på Ejderen
og rundvisning i Frederiksstad

AFGANG
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. 7.55
Annies Kiosk,
Sønderhav ................... kl. 8.00
Elektrikeren, Kollund . kl. 8.05
Kruså Bankocenter ......kl. 8.10
Bov Kirke  ....................kl. 8.15
Circle K i Padborg ...... kl. 8.20Circle K i Padborg ......Circle K i Padborg ......Circle K i Padborg kl. 8.20

695,-

Minikrydstogt på

Ejderen
og besøg i Frederiksstad

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

70 år
Lillian Brandt Gustavsson, 
Egernsund, fylder torsdag 
den 4. april 70 år.

Sammen med sin 
mand drev hun i mange 
år Kværs Kro og siden 
Frøslev Kro. ■

Broager Sparekasse møder 
kritik på garantmøde
Af Esben Cronbach

Da Broager Sparekasse 
afholdt garantmøde var 
regnskabstal, hvidvask 
og fremtiden for spare-
kassen i fokus.

Ved spørgerunden hand-
lede det dog hverken om 
hvidvask eller fremtiden, 
men om, hvorfor man 
fra sparekassens side har 

valgt at skære ned på ga-
rantmødets budget.

”I har lavet et skrabet 
møde, fordi I mener, at 
pengene skal deles mellem 
alle garanterne. Vi, der 
er her i dag, har brugt tid 
på at komme. Så må man 
gerne forkæle dem, der 
er kommet,” lød det som 
det første fra en deltager, 
da spørgerunden var sat i 
gang. 

En anden følger eft erføl-

gende op med, at det vir-
ker underligt, at man fra 
sparekassens side ønsker 
fl ere deltagere, men laver 
nedskæringer på garant-
mødets budget.

Med et faldende del-
tagertal og et stigende 
antal garanter, mener 
sparekassens formand, 
Erik Johannsen, ikke, at 
den tidligere form var en 
”hensigtsmæssig anven-
delse af pengene”. 

Dette uddybede han ved 
at forklare, at der sidste år 
var en kuvertpris på 1.200 
kr., mens 100 tilmeldte 
ikke dukkede op.

Pengene skal i stedet gå 
tilbage til alle garanterne 
bl.a. i form af en rente-
stigning på 0,5% for alle 
garanterne. Dette bringer 
garantrenten op på samlet 
3,5%.

”Vi havde forventet, at 
der ville komme nogle 
spørgsmål til nedskærin-
gerne. Kritik er en god 
ting. Det hjælper os til et 
mere nuanceret billede af, 
hvordan det forholder sig,” 
siger Erik Johannsen om 
aft enens spørgerunde. ■

Garanterne i sparekassen ytrede deres utilfredshed efter ledelsens nedskæringer på garantmødet. 500 deltog i garantmødet.

Ny bestyrelsesformand i 
Broager Sparekasse

Af Esben Cronbach

På årets garantmøde 
i Broager Sparekasse 
åbnede den nye be-
styrelsesformand, Erik 
Johannsen, aftenen med 
at præsentere sig selv 
for forsamlingen. 
Fremtiden var i højsædet, 
da formanden stod på 
talerstolen. Af planer for 
det kommende år nævnte 
han, at sparekassen åbner 
en ny fi lial i Vojens med 

forventet opstart d. 11. 
august 2019.

Til dagligt arbejder Erik 
Johannsen som advokat 
i partnerselskabet Judica 
Advokaterne, hvor han 
har været siden 1995. 
Netop det at være advokat, 
kan være en fordel, mener 
han:

”Det falder mig meget 
naturligt at tale for en 
større forsamling, fordi 
jeg er vant til at tale min 
sag i retten”, sagde Erik 

Johannsen, der har afl øst 
dyrlæge Peter Johannsen. 

Også da der kom kritiske 
spørgsmål til, hvorfor 
bestyrelsen har skåret ned 
på garantmødets budget, 
kunne Erik Johannsen 
perspektivere sin post som 
formand til dagligdagen 
som advokat: ”Der er to 
sider af en sag; nogen 
mener det ene, og nogle 
andre noget andet, og så 
ligger sandheden nok et 
sted derimellem,” sagde 
Erik Johannsen. ■

For Erik Johannsen er det naturligt at stå som formand og tale for en større forsamling.

Rykind hos 
Fromms Auto
Af Ingrid Johannsen

Der var en lind strøm 
af gratulanter, da Lars 
Fromm og Per Fromm 
mandag eft ermiddag 
fejrede henholdsvis 

10 års jubilæum og 25 års 
jubilæum.

Fra nær og fj ern lagde 
mange gæster vejen forbi 
autoværkstedet i Broager 
for at ønske far og søn 
tillykke.

Der stod en pølsevogn 
udenfor værkstedet og 
mange stillede middags-
sulten med en hot dog. 
Pølse manden langede 
langt mere end 100 pølser 
og hotdogs over disken.

Indenfor var lift en dæk-
ket til med en dug og fyldt 
med lækkerier til at for-
søde eft ermiddagen for de 
mange fremmødte. ■

10 års jubilaren Lars Fromm flankerer kæresten Camilla 
Nielsen og til højre ses 25 års jubilaren Per Fromm.
 Foto Ingrid Johannsen
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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

Kom ind og hent det nye katalog 
i vores showroom!
Med egen import af Prestige, har vi her et helt unikt program, som består 
af 7 forskellige serier, med et vælg af nuancer og kombinationsmuligheder, 
som passer ind i ethvert badeværelse. Møblerne kommer naturligvis 
færdigsamlet.

butik@badogvarme.dk ∙ www.sønderborgbad.dk 

SØNDERBORG BAD PRESTIGE

SØNDAGSÅBENT PÅ SØNDAG KL. 10-15

Åbningstider
mandag – torsdag 13.30-18.00

Altid 1. søndag i måneden
10.00-15.00

Bedste i 
verden
Motocrosskøreren 
Thomas Kjer Olsen, der 
har hjemmebane på 
Nybølbanen, ligger lige nu 
som den eneste dansker 
nogensinde som nr. 1 i 
verden. ■

150 mænd i højt humør 
til herrefrokost
Humøret var højt, da 150 
mænd lørdag satte hinan-
den stævne til herrefro-
kost i Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup.

Der var livlig trafik efter 
kolde øl i baren, der var 
fællessang og der var god 
underholdning ved trylle-
kunstner Henning Nielsen 
fra Ravsted.

Det var 4. år i træk, 
der var herrefrokost i 
forsamlingshuset. ■
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Skoletoften 1B, Blans · tlf. 2222 6661

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

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

Åbningstider:  7.30 - 19.00   ALLE DAGE

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK

GÆLDER HELE
APRIL

MÅNEDENSCocio chokolademælk
Classic eller One 60 cl 
Literpris 16,67

Premier Is ispinde med karamel,
kæmpe eskimo eller isbåde
Flere varianter
4 stk.
Stk. pris 5,50

Gestus dansk medister
1 kg. Pris pr. pakke 39,95

Gestus hakket kød dansk svine- og kalvekød
800 g. Kg pris 49,94

Gestus rejer i lage eller 
Blue Ocean røget 
eller gravad laks
170/200-340 g. 
Kg pris 188,24

PR. PAKKE/BG

32,-

PR. FLASKE

10,-
PR. PAKKE

22,-

PR. PAKKE

3995
Frit valg

Arrangementer:

Sottrup Nybøl

Søndag den 31. marts Midfaste Kl. 9.00: Vibeke Von Oldenburg Kl. 10.30: Vibeke Von Oldenburg

Søndag den  7. april Mariæ Bebudelse 16.00 og 19.00: Kim Larsen Koncert gudstjeneste Kl. 10.30: Vibeke von Oldenburg

Søndag den 14. april Palmesøndag Kl. 10.30: Børnegudstjeneste v. Vibeke von Oldenburg Henvises til Sottrup

Torsdag den 18. april Skærtorsdag Kl. 16.00: Vibeke von Oldenburg Henvises til Sottrup

Fredag den  19. april Langfredag Henvises til Nybøl Kl. 10.30: Vibeke von Oldenburg

Søndag den 21. april Påskedag Kl. 10.30: Vibeke von Oldenburg Kl.  9.00: Vibeke von Oldenburg

Mandag den 22. april 2. påskedag Henvises til Nybøl Kl. 10.30: Vibeke von Oldenburg

Søndag den  28. april s. e. påske Kl. 16.00: Forårskoncert med Augustenborg koret Kl. 10.30: Vibeke von Oldenburg

Søndag den  5. maj s. e. påske Kl.  9.00: Marianne Østergård Petersen Henvises til Sottrup

Søndag den 12. maj s. e. påske Ingen Kl. 10.00: Kon� rmation

Fredag den  17. maj Bededag Kl. 10.00: Kon� rmation: Vibeke von Oldenburg Ingen

Søndag den 19. maj s. e. påske Kl. 10.00: kon� rmation: Vibeke von Oldenburg Ingen

Søndag den 26. maj s. e. påske Henvises til Nybøl Kl.  9.30: Mette Carlsen

Torsdag den 30. maj Kristi Himmelfart Henvises til omegnens kirker –

Søndag den  2. juni s. e. påske Kl.  9.30: Mette Carlsen Henvises til Sottrup

Forårskoncert ved 
Augustenborg koret

Søndag den 28. april
kl. 16.00 i Sottrup Kirke

Augustenborg koret synger foråret inden
Koncerten er gratis og alle er velkomne.

Børnegudstjeneste
Palmesøndag den 14. april

kl. 10.30 i Sottrup Kirke.
Klima-problemerne er nået helt ind 

i Sottrup kirke, derfor vil vi gerne have masser 
af børn til at komme og hjælpe med at rydde op.

Vi holder en sjov klima-gudstjeneste og efter 
gudstjenesten er der påskeæg til alle.

Alle er velkomne!
Vi ses.

Gudstjenesteliste:

Blans giver stor opbakning 
til Min Købmand

Af Esben Cronbach

Da Min Købmand genåb-
nede den 8. december 
2018, var det et resultat 
af en ekstraordinær 
opbakning fra de lokale.

Gennem andelsbeviser 
lykkedes det at fi nansiere 
hele 540.000 kr. til projek-
tet, hvilket betyder, at byg-
ningen er ejet af de lokale. 
Men inden i bygningen 
sørger købmand Tina 
Nielsen for, at butikken 

løber rundt. Hun ejer selv 
varebeholdningen, som nu 
er steget til et samlet sor-
timent på omkring 5.500 
varenumre.

“Nogen kommer ind og 
spørger, om ikke vi har 
skocreme, hvortil jeg sva-
rer, at jeg kan skaff e det 
hjem,” siger Tina Nielsen, 
der mener, at der er en vis 
frihed forbundet med at 
drive Min Købmand, da 
hun på mange områder 
selv bestemmer, hvad hun 
vil have i sortiment.

“Jeg har alt fra gam-
meldags sikringer til 
bland-selv-slik,” siger Tina 
Nielsen.

Udover friheden til 
at indkøbe alt mellem 
himmel og jord, ser Tina 
Nielsen endnu en fordel 
med sin suverænitet over 
varebeholdningen.

“Jeg har frihed til at 
sælge nye varer, hvilket 
betyder, at jeg også kan 
indkøbe lokale varer,” 
siger Tina Nielsen. ■

Tina Nielsen oplever efter 
snart fire måneder stadig 
stor fremgang i butikken.
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Hørt i byen
Mette Bækdal Agerley, 
Adsbøl, tiltrådte 1. 
april som kunderådgi-
ver i Frøs Sparekasse i 
Sønderborg.

Ved et indbrud i et 
værksted på Kongevej i 
Gråsten blev der stjålet 
forskelligt værktøj.

Karsten Gram, 
Gråsten, er blevet 
ansat som forretnings-
fører i De Danske 
Børneinstitutioner 
i Aabenraa. Hans 
første opgave bliver 
at sætte byggeriet af 
Naldtanglejren ved 
Varnæs i gang. Karsten 
Gram var inden den ny 
ansættelse deltidsbe-
skæft iget i LandboSyd 
omkring biogasanlæg.

Per Juhl, som tidligere 
ejede Imerco i Gråsten, 
er begyndt på et helt 
nyt job som butiks- 
og erhvervschef hos 
Designa i Odense.

Mette Jochimsen 
fyldte forleden 50 år. 
På lørdag afh oldes 
der fødselsdagsløb 
for den aktive kvinde 
i Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening 
ved spejderhytten E 
Arnstei. Der er tilmeldt 
omkring 100 løbere. 
De 5 marathon-løbere 
starter kl. kl. 10, mens 
resten – ½ marathon, 
rundeløbere og walkere 
starter kl 12. Mette 
Jochimsen serverer 
sønderjysk kaff ebord 
til deltagerne, når de 
kommer i mål.

Shell - Gisselmann på 
Kongevej i Gråsten 
har modtaget et ju-
bilæumsdiplom for i 
mere end 25 år at have 
solgt Danske Spils 
produkter. ■

Stillingsannoncer

KLINIKASSISTENT SØGES
TIL LÆGEPRAKSIS I GRÅSTEN

Vi søger social- og sundhedsassistent eller 
lægesekretær til en stilling på 28 timer/uge 

fra den 1. maj 2019, eller snarest muligt.

Arbejdsområderne er varierende med 
både sekretæropgaver, patientkontakt, 

samt praktiske opgaver i huset.

Vi forventer � eksibilitet mht. arbejdstid 
og arbejdsopgaver og tilbyder en fast 
ansættelse i et velfungerende team.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist tirsdag den 17. april 2019.
Har du ikke hørt fra os efter den 10. maj 2019, 

er stillingen besat til anden side.

Ansøgningen sendes til:
Lægernes Hus Gråsten

Ulsnæs 6, 1-3
6300 Gråsten

Boliger

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

LEJLIGHED
65 m2 lejlighed til salg med udsigt til havn 

og slotssø 2 sal med elevator.

VED NÆRMERE INFORMATION

KONTAKT TLF. 5174 3921

LEJLIGHED UDLEJES STRAKS 
I GRÅSTEN CENTRUM

Nyistandsat 95 kvm. lejlighed med 3 værelser i stueplan

Mdl. leje 4975,- + forbrug
Depositum 3 mdr. leje

HENVENDELSE TLF. 4045 6911

Gråsten har fået 
borgerklinikker
Af Herdis Thomsen

Dørene er blevet 
slået op til Sønderborg 
Kommunes nye 
borgerklinikker, 
som har adresse i 
Sundhedshuset i Ulsnæs 
Centret i Gråsten. 
Borgerklinikkerne har 
lang åbningstid på alle 
hverdage og kan benyt-
tes af borgere, som har 
brug for sygepleje.
”Vi oplever, at borgerne er 
glade for klinikkerne. De 
oplever, at det giver dem 
større handlefrihed, at de 
kan opsøge borgerklinik-
ken. Ældre og andre bor-

gere, som fx eft er en ind-
læggelse skal tilses af en 
sygeplejerske, foretrækker 
oft e at få en tid i en klinik, 
og at de dermed også kan 
klare andre ærinder, når 
de alligevel er afsted. I 
klinikken møder de oft e 
den samme sygeplejerske 
- det foretrækker mange 
også”, siger hjemme- og 
sygeplejechef Charlotte 
Gjørup.

”At få en tid i en borger-
klinik passer godt ind i 
ældres livsstil i dag - de 
ønsker at være herre i eget 
liv så længe som muligt. 
Det handler om vær-
dighed og om at kunne 

bestemme selv. Vi er glade 
for, at vi med tilbuddet om 
Borgerklinikker kan imø-
dekomme den tendens”, 
siger Charlotte Gjørup.

Sygeplejerskerne i 
Borgerklinikkerne træff es 
kl. 7-17 mandag til torsdag 
og kl. 7-15 om fredagen. ■

Der er åbnet to borgerklinikker i Sundhedshuset i Ulsnæs Centret.

Tak til Adsbøls frivillige
Der har nyligt været af-
holdt generalforsamling 
i Adsbøl Borgerforening, 
hvor formanden blandt 
andet afl agde beret-
ning om foreningens 
aktiviteter.

Herfra skal der lyde 
en stor tak – ikke kun 
til Borgerforeningens 
bestyrelse, men i høj grad 
til alle de frivillige, der 
passer Klubhuset i Adsbøl 
og klubhusets udenoms 
arealer.

Hvor er vi heldige, i 
så lille en by, at ud over 
Friskolen og Adsbøl Kirke, 
ja så har vi en fl ok frivil-

lige, der yder et kæmpe 
arbejde for sammenholdet 
i byen.

Hen over hele året byder 
Borgerforeningen på 
diverse arrangementer, 
som vi andre kan vælge 
at benytte os af – lige 
fra fællesspisninger til 
ringridning.

Det der ikke fremgår af 
programmet er, at I arbej-
der intensivt for, at byen 
skal blive smukkere og 
mere sikker. I samarbejde 
med kommunen tages 
fat om trafi kken gennem 
byen, stisystem og be-
plantning til alles glæde. 

Byskiltene til Adsbøl un-
derstreges af et blomster-
hav plantet af frivillige. 
Tak for det.

Klubhuset i Adsbøl 
bruges af mange borgere 
gennem hele ugen – lige 
fra Nørkleklubben til 
dagplejebørn. Klubhuset 
fremstår så fi nt og vel-
holdt, græsset er slået og 
parkeringspladsen altid 
revet. Tak, at I lægger så 
mange frivillige timer i 
det arbejde. Vi – der blot 
kommer, bruger og går 
igen – aner slet ikke hvor 
stort et arbejde I egentlig 
gør.

Uden jer havde Adsbøl et 
aktiv mindre, så stort tak 
for jeres energi, indsats og 
store arbejde.

Helle Blindbæk

Smedebakken 7

Adsbøl

Læserbrev
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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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

 Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg

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

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  2. Lasagne med salat

ONSDAG den  3. Boller i karry med wooktai

TORSDAG den  4. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  5. Marineret kamfi let med grøntsager

LØRDAG den  6. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  7. Burger med pommes frites

MANDAG den  8. Medister med rødkål

Kun 69,-

Padborg-familie forpagter Kruså Camping
Af Dit te Vennits Nielsen

Familien Laumann 
og Thomasen fra 
Padborg har overtaget 
forpagtningen af Kruså 
Camping.
Familien består af 
Jesper Thomasen, Heidi 
Laumann og døtrene 
Freya, Lærke og Thilde, 
som flytter ind i den 
tilhørende bolig på 
campingpladsen.

"Det er virkelig en drøm, 
der er gået i opfyldelse", 
fortæller Jesper Thomasen, 
der er udlært tømrer ved 
Padborg Maskinsnedkeri. 
Siden har han været ansat 
ved Frøslev Træ og de se-
neste år hos Mega Wash. 

Den faste stilling er ble-
vet sagt op, og fra 1. april 
står der forpagter af Kruså 
Camping på visitkortet.

Heidi Laumann har i en 

årrække været selvstændig 
og var i 3 år ansat som 
oldfrue på Bov Kro. Nu 
skal hele familien hjælpe 
til. 

"Vi skal have butikken 
op at stå. Desuden skal 
poolen renoveres, så vi får 
campingpladsen attraktiv 
igen", fortæller Heidi 
Laumann, der vil lave 
et kreativt værksted på 
campingpladsen.

Store planer
Susanne Petersen har i en 
årrække forsøgt at sælge 
campingpladsen. Det er 
ikke lykkedes, så hun har 
valgt at forpagte stedet ud. 
Heidi Laumann og Jesper 
Thomasen får forkøbsret 
til Kruså Camping. 

Planerne er store. Der 
skal arrangeres gode og 
spændende aktiviteter på 
den 8 hektar store grund 

med 420 pladser, hvor der 
findes 10 hytter, legeplads, 
cafeteria og opholdsrum. 

"Der er flere fastlig-
gere, da pladsen har 
åbent året rundt, så vi 
glæder os enormt meget. 
Vi har den helt rigtige 
mavefornemmelse" siger 
Jesper Thomasen og Heidi 
Laumann, som har sat hu-
set på Oksevej i Padborg 
til salg. ■

Heidi Laumann,Jesper 
Thomasen, Freya, Lærke 
og lille Thilde glæder sig 
til campinglivet på Kruså 
Camping
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 14 2. april 2019 11. årgang



Dødsfald

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 7. april kl. 19.30
Musikgudstjeneste 
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 7. april kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 7. april kl. 19.30
Sangaften
med Aksel Krogslund Olesen

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

Folkekirken Bov Sogn

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

Musikgudstjeneste 
med 6-dags koret

Søndag den 7. april kl. 19.30 i Bov Kirke
I forbindelse med gudstjenesten vil 6-dags koret 
afholde en koncert med temaet ”Hosianna”. Efter 

gudstjenesten serveres der vin og ”Brezel”.

Sangaften:
Nye påske- og forårssalmer

Torsdag den 11. april 
kl. 19.30 i Kollund Kirke

Sognepræst Solvejg Dam-Hein og organist 
Anne Marie Henriksen, præsenterer et 
udvalg af nye påske- og forårssalmer. 

Vel mødt til en dejlig aften – der 
serveres vin, vand og chips.

Henny Moltzen,  
Fårhus, er død, 75 år. ■

50 til koncert i Kollund

Trioen Tribrato med Caroline Cornelius på 1. violin, Felix Girard Madsen på cello og Jens Bendix 
Nielsen på 2. violin gav forleden en smuk koncert over for 50 mennesker i Kollund Kirke. ■

Ninna Schrum 
får skulderklap
Af Dit te Vennits Nielsen

Det var en synligt glad 
Ninna Schrum, som på 
generalforsamlingen i 
Lokalforeningen Frøslev-
Padborg modtog et 
skulderklap.
Det var formanden for 
GF, Svend Erik Danielsen, 

som overrakte hende en 
check på 5.000 kr. 

Donationen får Ninna 
Schrum som anerken-
delse for hendes store 
engagement og uvurder-
lige arbejdskraft i alle 
mulige tiltag, der gavner 
lokalområdet. ■

Svend Erik Danielsen overrækker Ninna Schrum en donation, 
som påskønnelse for hendes frivillige indsats for lokalområ-
det. Foto Dit te Vennits Nielsen

Ny sæson i Amnesty
Amnesty Internationals 
har åbnet deres informa-
tions- og udstillingsbarak 
i Frøslevlejren for sæson 
2019. Udstillingen er åben 
hver dag fra kl. 9 -17 frem 
til 3. november og der er 
gratis entre.

Sæsonens ene hovedtema 
er flygtningeproblematik-
ken, hvor man med en 
opstilling af kunstneren 

Jens Galschiøts flygtnin-
gefigurer som blikfang, 
sætter fokus på mennesker 
på flugt fra krige, konflik-
ter og overgreb. Man be-
skriver deres situation og 
problemer gennem en til-
hørende plakatudstilling.

Det andet hovedtema 
sætter fokus på vold-
tægt, dels lovgivningen 
omkring voldtægt, dels 

samfundets adfærd i for-
bindelse med begrebet.

Kampagnen består af 
en plakatudstilling om 
voldtægtsoverlevere, samt 
kampagnematerialer med 
mulighed for at deltage i 
underskriftsindsamlinger 
og derved være med til 
at bane vejen for både en 
lov- og adfærdsændring 
på området. ■
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Nybolig
Padborg

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

Lena Dahlgaard

Skal jeg også sælge din bo-
lig?
 
Jeg har kontakt til mange kø-
bere både nord og syd for
grænsen.

Kontakt Nybolig Padborg på tlf. 7467 1902

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

UDSALG
Padborg Genbrugsbutik

holder

fra mandag den 8. april

til og med onsdag den 17. april

Padborg Genbrugsbutik 
til fordel for børnene

50%
på alt i butikken

Medaljehøst til Grænseegnens 
skytteforening
Af Dit te Vennits Nielsen

Grænseegnens 
Skytteforening deltog 
forleden med fem 
skytter i DM ungdom 
i indendørsskydning i 
Vingsted centret.
Det var Niklas L. Seifen, 
Maximilian Laschke, 
Oliver Hoeck, Esben 
Holm Fabrin Perlewitz og 
Peter Bär.

Der deltog omkring. 
800 skytter fra hele lan-
det og Grænseegnens 
Skytteforening opnåede 
fine resultater.

I foreningshold i luftrif-
fel 15 meter junior tog 
Grænseegnens Junior hold 
en sølvmedalje efter at 
have skudt sig til finalen 
på en delt 3 plads.

Niklas L. Seifen, 
Maximilian Laschke, 

Oliver Hoeck og Peter Bär 
skød en fantastisk finale.

Den bedste i år.
Desuden kunne 
Maximilian Laschke tage 
en broncemedalje med 
hjem fra Junior 2 klassen 
i luftriffel 15 meter for 
enkelt skytter. ■

Det var nogle stolte skytter fra Grænseegnens Skytteforening, som hentede medaljer ved DM 
ungdom i indendørsskydning.

60 til seniortræf i 
Grænseegnens Skytteforening
Grænseegnens 
Skytteforening var 
forleden vært for 3. og 
afsluttende omgang 
af DGI Sønderjylland 
Skydnings seniortræf.
Knap 60 seniorer fra 
landsdelens foreninger var 
samlet til en formiddag 
med venskabelig konkur-
rence om dagens medaljer. 
Samtidig var der god tid 
til snak og en kop kaffe 
blandt deltagerne. Over 
middag blev seniortræf-
fet afsluttet med fælles 
smørrebrød.

Dagens resultater blev, 
at i FRI-klassen vandt 
Lisa Jensen fra Gråsten 
Skytteforening guld, 
Hans Otto Matthiesen fra 
Sønderborg Skyttekreds 
vandt sølv og Karl 
Thomasen Andersen fra 
Sønderborg Skyttekreds 
vandt bronze.

I Senior 1 vandt 
Leif Kristensen 
fra Grænseegnens 
Skytteforening guld 
og Kaj Christensen fra 
Sønderborg Skyttekreds 
vandt sølv.

I Senior 2 vandt 
Gunnar Rasmussen fra 
Sønderborg Skyttekreds 
guld, Kurt Erik Dall fra 
Sønderborg Skyttekreds 
vandt sølv og Christa Dahl 
fra Gråsten Skytteforening 
vandt bronze.

I Senior 3 vandt Egon 
Jensen fra Gråsten 
Skytteforening guld, Kurt 
Lorenzen fra Gråsten 
Skytteforening vandt 
sølv og Per Grauballe fra 
Gråsten Skytteforening 
vandt bronze. ■
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Tid til gæsterne...

Lad os lave jeres tapas eller kagetapas til de vigtige begivenheder...
Hør os omkring muligheder og priser

Husk vi holder åbent hele påsken som vi plejer!

N I E L S E N S 

BAGERI

www.nielsensbageri.dk
Padborg | Bovvej 9 | DK-6330 Padborg | Tlf. +45 74673334 

Åbningstider Mandag - fredag kl. 06.00 - 17.30 | Lørdag / søndag kl. 06.00 - 16.00

og få en GRATIS PRØVE af

”vores nye retro striber”

Kom ind
og hils på os

So� e Kirsten Simone

Matas Padborg
 Torvegade 7, Padborg, tlf. 74 67 47 80

PADBORG

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

TILBUDDET 
GÆLDER KUN 

FREDAG 
DEN 5. APRIL 

SÅ LÆNGE 
LAGER HAVES

Pr. stk.

595

*Maks. 5 stk. pr. kunde pr. dag

Bakkedal smør
200 g

 Støt lokalt Padborg Shopping
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TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

PALLE FEJRER

21 ÅR FØDSELSDAG
Torsdag - Lørdag

på alle ikke 
i forvejen 

nedsatte varer SPAR÷20%
Kom forbi og se alle de nye forårsvarer

MERCY RING

PR IS  FRA 1 . 250

TORVEGADE 23    6330 PADBORG

STOREGADE 10    6200 AABENRAA

MERCY VEDHÆNG

PR IS  FRA 995

TORVEGADE 23    6330 PADBORG

STOREGADE 10    6200 AABENRAA

HALO RINGE

PR ISER  FRA 11 .975  KR .

MERCY RING

PR IS  FRA 1 . 250

TORVEGADE 23    6330 PADBORG

STOREGADE 10    6200 AABENRAA

MERCY VEDHÆNG

PR IS  FRA 995

TORVEGADE 23    6330 PADBORG

STOREGADE 10    6200 AABENRAA
 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

FORÅRSTILBUD
TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

Påskens åbningstider 2019
Skærtorsdag ... 18. april ......  9.30 - 12.30
Langfredag ..... 19. april ......  9.30 - 12.30
Påskelørdag .... 20. april ......  9.30 - 12.30
Påskesøndag ... 21. april ...........LUKKET
2. Påskedag .... 22. april .......... LUKKET

*Gælder så længe lager haves.

Store flotte hortensia
Pr. STK. kr. 95,-*

Tulipaner i bundter
Pr. bundt kr. 25,-*

Torvegade 16 · 6330 Padborg · Tlf. 7467 3333

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

 Støt lokalt Padborg Shopping
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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. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21, 6500 Vojens

  1.500,–fra

kr.

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.

Kun  kr.

tilloeg for et

 par solbriller

TILBUD 2 FOR 1

Briller + 2. briller eller solbriller

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

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

MOTIONISTERNE starter
hver mandag og onsdag kl. 19.00 

ved DET GAMLE STADION, Vikingvej, 6330 
Padborg – her kører der også 2 hold, så der er 
plads til alle. Tag din nabo, mand, kone eller 
bekendt med og nyd vores fl otte landskab.

Vi ses.
Finn Kristensen – formand BOV CC

ELITERYTTERNE mødes 
hver tirsdag og torsdag 

kl. 17.00 eller 18.00
ved BOV SVØMMEHAL. 

Alle er velkommen og man kan 
senere så se hvilket hold den 

enkelte vil køre på.

Så er sommersæsonen 
startet for 

Bov CC

Find os på www.bovcc.dk

Stort loppemarked i 
Vilsbæk
Der er allerede 36 perso-
ner som har meldt sig til 
frivilligt at hjælpe, når 
Vilsbækhuset i weekenden 

den 27. og 28. april 2019 
holder stort loppemarked.

Overskuddet skal bruges 

til en opdatering af husets 
anretter køkken. ■

Fodboldspillere på overlevelsestur

1. holdet og 2. holdet flankeret af trænerne Karsten Soll (yderst tv) og Torben Ryberg Christensen ved siden af formand for Bov 
IF Fodbold, Frank Thietje (yderst th) Foto Dit te Vennits Nielsen

Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Fodbold er godt i 
gang med at gøre klar til 
sæsonstart.
1. holdet og 2. holdet 
træner på den nye kunst-
græsbane, som er blevet et 
kæmpe aktiv. Selv om det 
har regnet meget, kan de 
unge mænd i alderen fra 
17 år og op i 30'erne boltre 
sig lystigt med fodbolden.

"Vi begyndte sæsonen 

med en såkaldt overlevel-
sestur. Den foregik i sko-
ven bag Grænsehallerne, 
hvor alle 24 spillere blev 
godt rystet sammen", 
fortæller formand for Bov 
IF Fodbold, Frank Thietje, 
som naturligvis også 
deltog.

Deltagerne begyndte 
med at bære to svære 
bjælker med en tildæk-
ket kasse på. Undervejs 
på den lange tur "bræk-

kede" en medspiller benet, 
hvorfor der skulle ydes 1. 
hjælp.

Spillerne blev bedt om at 
tænde et bål af materialer 
fra skoven. Der var mange 
andre spændende opgaver 
på vej til molen i Kollund, 
som skulle løses. I Kollund 
sprang spillerne i de meget 
kolde bølger.

I Grænsehallerne var der 
fællesspisning, hvor den 
tunge kasse blev pakket 

ud. Det viste sig at være en 
kasse øl, som hurtigt blev 
drukket. 

Trænerteamet består af 
Karsten Soll og Torben 
Ryberg Christensen. De to 
trænere håber, der stadig 
er nogle unge, der har lyst 
til at træne, da der godt 
kunne være flere spillere 
til de to hold, der træner 
sammen tirsdage og 
torsdage. ■

Guldbryllup
Inge og Frede Jeggesen, Birkevej 12, Padborg, har tirs-
dag den 2. april guldbryllup. ■
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Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Stationens mail: 10350@circlekeurope.com

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

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

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

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

Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

Mad ud af huset

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

med remoulade
• Røget landskinke med

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

remoulade eller
Mørbradbøf med
champignon og løg 

• Ost og frugt

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

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

med sky og løg
• Æblekage/citron

fromage 
• 2 slags ost med

peberfrugt
og vindruer

Påskefrokost

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

Pris
kr. 149,-

Pr. pers

Pris
kr. 169,-

Pr. pers

Buffet 1
Kyllingebryst med bacon - Marineret kamfi let

- Blandet salat m/tilbehør - Brød og smør

kr. 119,-
Buffet 2

Kyllingebryst med bacon - Glaseret herregårdsskinke
- Varmrøget laks med rejer

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 149,-
Buffet 3

Kyllingebryst med bacon - Ribbensteg med rødkål
- Små frikadeller

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

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

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

Buffet 4
Æg med rejer - Roastbeef - Lun leverposteg med 

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

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

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

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

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

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

100 gymnaster i Kollund 
Borger- og Ungdomsforening
Af Frederik Johannsen

På generalforsamlingen 
i Kollund Borger- og 
Ungdomsforening 
blev Catharina Boysen 
nyvalgt til bestyrelsen. 
Hun afløser Hans Martin 
Petersen, som efter godt 
10 år i bestyrelsen, ikke 
ønskede genvalg.
Genvalgt blev Rene 
Johannsen, Melanie 
Callesen, Nadine Petersen, 

Nicolai Chevdar og Lene 
Meier, Suppleanter blev 
Anne Mette Mikkelsen og 
Janina Sarah Petersen.

Formanden Rene 
Johannsen nævnte i sin 
beretning, at foreningen 
har en utrolig stærk gym-
nastik afdeling for børn 
og unge på omkring 100 
medlemmer under ledelse 
af Lene Meier.

KBU har investeret i 
2 nye gasgrill til brug 

for foreningens arran-
gementer blandt andet 
til Sct. Hans på Kollund 
Lillestrand. Desuden har 
man købt en slush ice 
maskine, der også bruges 
til den årlige byfest på 
Kollund Skole. 

Kassereren Kenni 
Lunding Mikkelsen aflag-
de regnskabet, der udviste 
et overskud på 10.000 
kroner. ■

KBU har et højt aktivitetsniveau med formanden Rene Johannsen i spidsen.
Selv om KBU har foretaget temmelig store investeringerBoysen. 

SuperBrugsen i god gænge
Padborg og Omegns 
Brugsforening kom 
ud af 2018 med et 
overskud 1.300.000 
millioner kroner efter 
skat. Overskuddet er 
lidt bedre end i 2017, 
hvor overskuddet blev 
på 1.274.000 millioner 
kroner.

Det oplyste uddeler Peter 
Damgaard Madsen på 
brugsforeningens general-
forsamling, som samlede 
80 medlemmer.

Elin ønskede ikke gen-
valg til bestyrelsen, som 
hun har været medlem af i 
16 år, men hun forsætter i 
aktivitetsudvalget.

I stedet blev Mette 
Kastrup valgt ind.
Suppleant blev fra Kliplev 
Kim Jørgensen og fra 
Padborg Peter Torp, 
Krusell. ■

Formanden Vibeke Kristensen og uddeler Peter Damgaard Madsen på generalforeningen i 
SuperBrugsen i Padborg. Foto Søren Gülck
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Hørt ved Lyren
Jonna Petersen, 
Padborg, er vendt 
tilbage til sit gamle fag. 
Hun begyndte mandag 
hos Marianne Blomster 
i Aabenraa.

Torsdag den 11. april 
begynder cykelklubben 
i Fårhus den nye sæson. 
Det er Reinhard Gosch, 
der står for cykeltu-
rene, som i gennemsnit 
har 15 deltagere pr. 
gang.

Grænseegnens 
Skytteforening har haft 
besøg af Ældre Sagen 
i Bov, hvor der var 67 
skytter, der hyggede 
sig. 

Henriette Juhl 
Knudsen, der stam-
mer fra Padborg, har 
sammen med sin 
kæreste åbnet en butik 
for brugt rideudstyr i 
Rødekro. 

Nogle børn fra 
Børnehuset Evigglad 
blev slemt skuffede, 
da de forleden skulle 
på tur til Rødekro. 8 
børn og 3 ledere tog 
bussen fra Bov Kirke 
til banegården. Mens 
de stod på perronen og 
trykkede på knappen, 
så døren skulle gå op, 
kørte toget uden bør-
nene. Turen gik i stedet 
til Nielsens Bageri, som 
serverede boller og 
kakao.

Inger og Peter Matzen, 
Smedeforte 5, Smedeby, 
fejrede fredag deres 
guldbryllup.

En 19-årig mand fra 
Vejle blev lørdag aften 
stoppet i en personbil 
ved grænseovergangen 
i Padborg, fordi han 
havde kørselsforbud. ■

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

arrangerer

Mindehøjtidelighed og
Kransenedlæggelse

ved mindestenen 
i Gendarmhaven i Padborg

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 10.00

Alle er velkomne

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne og
Dansk Told & Skatteforbund

PADBORG
HAVEKREDS

FORÅRS-OG 
PÅSKEDEKORATION
Onsdag den 10. april kl. 19.00

på Bov Bibliotek
Blomsterbinder Preben Madsen ,Vejle

Kommer igen til Padborg og fremstiller smukke 
dekorationer, som udloddes ved amerikansk lotteri.

Gratis entre for medlemmer, ikke medlemmer betaler
Kr. 50,- inkl. kaffe/ hjemmebag.

INDSAMLING 
TIL KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE

Søndag den 7. april mellem kl. 11 og 18
i Bowlingcentret, Grænsehallerne, Kruså.

Eller indbetal hjemmefra på mobilpay 53 19 05 15 

Padborg
Shopping

Kræftens 
Bekæmpelse 

Kræftens Bekæmpelse 
leder efter flere indsamlere
Af Dit te Vennits Nielsen

Tusindvis af danskere 
går søndag den 7. april 
på gaden for at samle 
ind til kræftsagen.

Lokalt vil man gerne have 
endnu flere indsamlere til 
at gå på dagen.

“Vi er udfordret med, at 
få alle ruter dækket”, siger 
indsamlingsleder Benta 
Tønder, der har ansvaret i 
Kruså-Padborg området.

Benta Tønder har selv 
haft kræften tæt inde 
på livet, så hun ved om 
nogen, at det hjælper med 
penge.

Benta Tønder vil være til 
stede i Bowlingcentret, der 
ligger ved Grænsehallerne 
i Kruså, søndag den 7. 
mellem kl. 11 og 18.

Her vil hun modtage 
raslebøsserne, som bliver 
talt op.

“Vi har før oplevet, at 
folk har ringet os op og 
brokket sig over, at der 
ikke har været nogen ved 
deres dør for at samle ind. 
Derfor behøver man heller 
ikke vente derhjemme, 
men kan tage op til bow-
lingcentret for at aflevere 
sin donation”, siger Benta 
Tønder.

Det er også muligt at 
donere penge ved at 
indbetale direkte via 
Mobilpay på telefonnum-
mer 53 19 05 15.

Alle kan melde sig som 
indsamler til Kræftens 
Bekæmpelses lands-
indsamling. Man kan 
melde sig som indsamler 
på 7022 2019 eller på 
www.indsamling.dk ■

Genvalg i Vilsbæk
På generalforsamlingen 
i Vilsbækhuset var der 
genvalg over hele linjen 
til bestyrelsen, supple-
anter og revisor.
Bestyrelsen består heref-
ter af formand Hans B. 
Asmussen, næstformand 

Kurt Wolter, kasserer 
Fedder Asmussen, se-
kretær, Tina Jakobsen og 
de menige medlemmer 
Ronni Larsen og Tommy 
Palmholt. ■

Fårhus blev 
gjort pæn og ren
I strålende solskin 
samledes folk til årets 
affaldsindsamling i 
Fårhus.

“Affaldsindsamling er 
ikke noget nyt i landsbyen 
idet man har afholdt dem 
uafbrudt i nu næsten 
50 år. Det har aldrig været 

noget problem at dække 
det store område vest for 
motorvejen, som omfat-
ter Fårhus, Vejbæk og 
Kragelund”, fortæller for-
mand for Fårhus Borger 
& Ungdomsforening, Paul 
Reinhardt.

Ung som gammel sam-
lede affald. Den nybagte 

mor, Britt Møller Matzen, 
og Ingerlise Nissen, deltog 
i indsamlingen, natur-
ligvis i deres eget tempo 
og så holdt de sig til den 
jævne vej. Alligevel fik de 
fyldt poserne godt op og 
det blev også til et bildæk, 
som måtte hentes med bil. 

Snakken gik både på 

turen og efter hjemkomst 
til Forsamlingshuset, hvor 
Arvos bød på grillpølser. 
Og Kaalhovedet havde 
lavet hjemmelavet kartof-
felsalat, der smagte så 
englene sang. ■

Ingerlise Nissen og den nybagte mor, Britt Møller Matzen, 
deltog i indsamlingen af affald.

En stribe glade børn ved affaldsbjerget på Fårhus Forsamlingshus.
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Vil du være bedre 
til at inkludere 

mennesker med demens?
Fårhus inviterer til informationsmøde

Tirsdag den 16. april kl. 19.00-21.00
i Fårhus Forsamlingshus

Frydendalvej 26 a, Fårhus, 6330 Padborg
Aabenraa Kommune fortæller om demens 

• Hvad er det for en sygdom.
• Hvordan opdager man den.
• Hvordan kan familie, venner og pårørende 

bedst få en dagligdag til at fungere når en 
nærtstående bliver ramt af sygdommen.

Du får viden og inspiration til, hvordan du kan 
inddrage og aktivere personer med demens 

– både i foreningsregi og privatlivet. 

Der bliver tid til spørgsmål og erfaringsudveksling.

Arrangementet er gratis for alle interesserede. 

Der serveres en sandwich og noget at drikke i løbet 
af arrangementet, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig senest den 10. april. ved 
Paul Reinhardt smej@bbsyd.dk eller 2710 9904.

Tag gerne din nabo med.

Arrangør er Borger- og ungdomsforeningen og 
Hyggeklubben sammen med Aabenraa Kommune.

Mandag den 15. april 2019 starter

NYT BEGYNDERHOLD
kl. 18.00 ved Barak 80, Lejrvejen

BOV IF LØB & MOTION 

Vi starter med et introduktionsmøde 
om vores træning.

Onsdag den 10. april kl. 19.30

Træning derefter mandag 
og onsdag kl. 18.00.

Alle er velkommen.

Børn fra 10 år i følge 
med en voksen.

http://bovi� ob.klub-modul.dk

BANEKLARGØRING
Søndag den 7. april 

i tiden 10.00 til 14.00

Foreningen er vært med en 
grillpølse, øl eller vand.

Medbring gerne 
trillebør og skovl.

Jens Chr. Christensen
Mobil 4026 655

Holbøl FiF tennis

Seje kvinder sætter 
gang i løbeklub
Af Dit te Vennits Nielsen

Løbeklubben i Padborg 
har succes med at få 
medlemmerne til at tabe 
i vægt.
Den begyndte sidste år 
med nybegyndere. Det 
seneste nye tiltag er, at 
børn fra 10 år ifølge med 
en voksen kan løbe med. 

“Ideen er, at selv om man 
tror, man ikke kan løbe, 
kan vi bevise, at det kan 
man godt”, fortæller Heidi 
Hald, som peger på, at 
man starter langsomt op 
med at løbe ½ minut og 
gå i 2 minutter. Løberuten 
er forskelligt, og så koster 

det kun 1 krone pr gang at 
være med.

“Aabenraa Kommune 
går ind for bevægelse, så 
børn må løbe med til den 
halve pris”, siger Heidi 
Hald. 

Onsdag den 10. 
april kl. 19.30 holder 
Løbeklubben infoaften 
i barak 80 lige inden 
Frøslevlejren. Her kan 
man få mere information 
samt inspiration til at gå i 
gang med at løbe.

Fire løbere
Det er en god ide at løbe. 
Det er de fire initiativta-

gere et levende eksempel 
på.

Despina Christensen 
begyndte sidste år på be-
gynderholdet. I dag er hun 
en af trænerne.

“Jeg har tabt 9 kilo. Det 

er jeg stolt over og glad 
for”, fortæller Despina 
Christensen.

En anden træner er 
Mette Holm Perlewitz, 
som har tabt 12 kilo. Hun 
er netop i gang med at 
tage den sidste del  af et 
trænerforløb. Træningen 
er delt op i nybegyndere 
og letøvede. Trænerne 
sørger for at løbe bagest. ■

Trænerteamet bag nybegyn-
derholdet samt de let 
øvede er fra venstre Heidi 
Hald, Despina Christensen, 
Mette Holm Perlewitz 
og Randi List-Jensen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Parat til ny tørn 
På generalforsamlingen i 
Padborg Friluftsscene blev 
bestyrelsen genvalgt.

Den består af Karen 
Holubowsky som 
formand.

Ninna Schrum er 
næstformand, Erik Dahl 

Jørgensen er kasserer, 
Ulla Thietje, er sekretær, 
mens Niels Jessen, er 
byggeformand.

Suppleanter er Merete 
Schleef og Else Schroll.

Yvonne Jespersen blev 
genvalgt som revisor. ■

Børn sang på 
Birkelund
Af Frederik Johannsen

Anne Marie Henriksen 
og hendes medhjælpere 
holder normalt salme-
sang for spædbørn og 
deres mødre i Kollund 
Kirke.
Forleden var de flyttet til 
plejehjemmet Birkelund til 
stor glæde for de 15 bebo-
ere og medarbejdere. Men 
bestemt også til glæde 

for de 10 børn og deres 
mødre. 

Børnene fulgte med i 
både musik og sang, som 
de gør, når der bliver blæst 
sæbebobler ud over dem.

”Det var hyggeligt, men 
seancen må helst ikke tage 
længere end 45 minutter, 
for så mister børnene kon-
centrationen”, siger Anne 
Marie Henriksen. ■
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Tak fordi du handler lokalt 

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

• 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

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

…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

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

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

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

Træfældning kontakt os for mere info

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

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

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

Padborg-pige bliver kandidat fra 
Aarhus Universitet
Af Gunnar Hat tesen

25-årige Nanna Bille 
Cornelsen har afsluttet 
sin uddannelse ved 
Aarhus Universitet.
Hun er nu cand.public. 
med en bachelorgrad i 
Kinastudier.

I løbet af uddannelsen 
har Nanna Bille Cornelsen 
tilbragt et semester på 
Peking University i Beijing 

samt et praktikophold på 
DR2 Dagen.

Nanna Bille Cornelsen 
har gået på Frøslev-
Padborg Skole, 
Aabenraa Statsskole, 
Aarhus Universitet og 
Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole og 
Peking University i 
Beijing.

Hun er datter af Conny 
og Eskild Cornelsen, der 
bor i Padborg.

Begivenheden bliver 
markeret med en fest for 
familie og venner.

Til sommer er det 
hendes plan at flytte til 
hovedstaden. ■

Padborg-pigen Nanna Bille 
Cornelsen er blevet cand. 
public. fra Aarhus Universitet. 
Hun har gået på Frøslev-
Padborg Skole.

Bedst til skat
Padborg Skatklub samlede forleden 22 skatspillere til 
klubaften på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1. Svend Åge Thielsen, 
Holbøl 986 point
Nr 2. Svend Aage Jessen, 
Aabenraa 985 point
Nr 3. A. C. Petersen, 
Padborg 848 point
Nr 4. Jens Peter Skøtt, 
Holbøl 846 point
Nr 5. b Hans Emil Nissen, 
Holbøl 846 point

2. runde
Nr 1. Hans Emil Nissen, 
Holbøl 1532 point
Nr 2. Kris Nissen, Bov
 1082 point
Nr 3. Benny Stensdal, 
Padborg 1035 point
Nr 4. Anders Fogh, 
Padborg 949 point

Månedens spiller blev Hans Emil Nissen, som modtog 
en flaske vin. ■
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Siden 2001

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

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

og årstidsbestemte retter.

Cevapcici
Restaurant

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

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

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

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

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

HUSK!

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

En tur til

En forblø� ende ø 
med Torben Ølholm
Torsdag den 6. juni

Vadehavsøen Rømø er på mange måder forblø� ende.
Og når turen går der ud, bliver det med beretninger og museumsbesøg 
om en nærmest umulig sejlads, en barsk kultur omkring hvalfangst, 

Jugendstil-sommerhuse, et sælsomt dæmningsprojekt og meget andet.
På turen fortæller Torben Ølholm om det hele – eller i hvert 

fald noget af det. For der er så meget at fortælle på Rømø.
Vi får også historien om de mange 

punch-afskeder. Og vi drikker selv farvel i en 
helt speciel en af dem: Drachmanns Punch, 
som vi let og elegant � ytter fra Skagen til 

punch-øen Rømø. Vi mindes også et par slag 
ved Lister Dyb, en doktor med cognac i dunken 

og en stærk slægt, der holdt fast ved øen.
Der er mange historier på Rømø. Og dem får 
I så på en helt speciel tur dertil. Selvfølgelig 

er der lidt at spise undervejs. Og ikke mindst 
et solidt hvalfangermåltid, der som en særlig 

service serveres i læ. Og i modsætning til 
hvalfangstens tider, kommer alle hjem igen.

Pris kr. 695,- som inkl. bus, guide 
Torben Ølholm, servering af 

mad og drikke og entreer.

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

BovAvis

OPSAMLINGSSTEDER

Guderup Aktivitetscenter ......  kl. 8.30
OK-tanken, Augustenborg ..... kl. 8.40
Alsion, Sønderborg................. kl. 8.50
Nybøl Kirke ........................... kl. 9.00
Broager Kirke ......................... kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund ........  kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten .....  kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs ................. kl. 9.20
Annies Kiosk Sønderhav ........ kl. 9.25
Elektrikeren, Kollund ............ kl. 9.30
Kruså Bankocenter ................ kl. 9.35
Bov Kirke ............................... kl. 9.40
Circle K, Padborg...................  kl. 9.45

695,-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

Stor opbakning til Ren By
Af Dit te Vennits Nielsen

Solskin sikrede et 
flot fremmøde til af-
faldsindsamling søndag 
i både Kruså, Bov og 
Frøslev-Padborg.
De mange børn og voksne 
fyldte sække med alle 
mulige slags affald, som de 
fandt rundt omkring langs 
vejene.

I industrikvarteret var 
der stor fokus på det me-
get affald, der bliver smidt 
ud i naturen. 

Derfor havde Padborg 

Transportcenter i god 
koordination med 
Benta Tønder og Ninna 
Schrum arrangeret 
affaldsindsamling. 

De fleste transportvirk-
somheder deltog aktivt 
med medarbejdere, såsom 
H.P. Therkelsen, ITD samt 
Padborg Transportcenter 
ved direktør Finn 
Sørensen havde allieret 
sig med dels nogle sko-

leklasser, dels Bov IF. 
Børnene modtog penge 
til klassekasser og idræts-
folkene modtog tilskud til 
deres klubkasser for deres 
affaldsindsamling. 

Arwos havde lavet flere 

opsamlingspladser, hvor 
de mange hundrede 
fyldte sække senere bliver 
afhentet. ■

I fællesskab blev der samlet 
affald op ved trans-
portvirksomheder.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Tip!
Med disse produkter kan  
du nemt selv skabe stilen

L A M P E

399,-

S P E J L

999,-

B O R D

fra 499,-

K U RV E

fra 499,-

P L A I D

199,-

LO U N G E S TO L

999,-

DAY B E D

1.999,-

L A M P E

299,95

BYD NATUREN  
INDENFOR

Green living

WEBSHOP sinnerup.dk  FØLG OS PÅ  

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

MØBELHUSET HARRISLEE · Gewerbehof 7-9 · Man.-ons. lukket · Tors.-fre. 10-18 · Lør. 10-17
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