
Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 00  99. august 2018 9. årgang

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

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

Alle dage kl. 7.00-19.00

Pr. pk.

895
* Maks. 5 pakker

Pr. pk. kun

79,-

Spar kr.

70-,

Powerballs
(Neophos) all in one

100 stk.

Smør
saltet eller 
usaltet
200 g

GRÅSTEN · PADBORG

Spisestedet på havnefronten med lækre 
frokostretter, middagsretter, vin og kolde øl

Spisestedet på havnefronten med lækre 

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Spilleperiode: 

29. maj - 27. juli
Revypremiere: 

Lørdag 1. juni

Billetbestilling: tlf. 7442 8702 • online: www.sommerrevy.dk

Velkommen til Sønderborg Sommer Revy 2019

Lone Rødbroe
Jeanne Boel

John Batz
Bjarne Antonisen

Tom Jensen
Thomas Pakula

Hovedsponsor:

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

Sct. Pauli 28, 6310 Broager  •  Mobil 40 79 16 47

Vi køber

GULD – SØLV 
PLETSØLV

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET 
Onsdag til søndag kl. 12-17
jan@broagerantik.dk

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

Egernsund: 7444 2343 – Ulsnæs Centret: 5179 2343

FOR BØRN
Torsdag d. 18/4 19-21

POOL 
PARTY

barn50 kr.
Diskolys, røgmaskine, 
sodavand & masser 

af vand-sjov!
inkl. en sodavand

  

FOR VOKSNE
Torsdag d. 18/4

WELL-
NESS

Hygge med masser af stearin-
lys. Der serveres frisk frugt 

samt et glas bobler eller 2 ;-)
Kl. 19.00 - 19.20 er der 

vand-aerobic for de aktive.

Voksne125 kr.

inkl. frugt og ”bobler”

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Pr.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 15 9. 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

N I E L S E N S 

BAGERI

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

 KUN FREDAG

SLAGTEREN TILBYDER
De 5 gårde kyllingemarked
fl ere varianter

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

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Hjemmelavet frikadeller 
eller laksefrikadeller

SLAGTEREN TILBYDER
Nakkekoteletter
Fersk/marineret

Pr. stk.

30,-

FRIT VALG

FRIT VALG

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

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

Pr. 100g

9 95

25 stk.

129,-

Pr. 3 stk.

25,-

Pr. 800g

50,-

SLAGTEREN TILBYDER
Hjemmelavet 
ringridderpølser

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostsalat

Pr. stk.

20,-

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

Vi fejrer FØDSELSDAG. Kom og vær med!

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

Vi fejrer Vi fejrer FØDSELSDAG

Pr. 100 g

795
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Cult original 
energybolsjer

HC Andersen ost
45% ml
stykker af 1200-1400 gr

Aalborg taffel
70 cl

Gule begonia eller gule chrysanthemum

Spar kr.

15-,

Spar kr.

3385

Spar kr.

4495

DANMARKS 

BILLIGSTE DANMARKS 

BILLIGSTE

FRIT VALG

Schulstad levebrød
fl ere varianter

Pr. stk.

15,-

Ta’ 3 poser

20,-

Vandmelon
Udenlandske
Kl 1

Pr. flaske kun

4 95

S. Bernaro kildevand 
i glasfl aske
70 cl

Pr. flaske

75,-

Pr. stk.

12,-

Bakkedal
200 g

Pr. stk.

69 95

* Begrænset parti

Pr. stk.

6,-
Pr. stk.

20,-

Broccoli
Spanien

Kl 1

Plus pant

* 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

FRIT VALG

MANDAGS-
TILBUD

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Pr. pk.

10,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 9. april til og med lørdag den 13. april 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

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

Gudstjenester og aktiviteter i april
Onsdag den 10. april ...................kl. 14.30 ........... Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

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

Palmesøndag
Palmesøndag er indledningen til 
påskeugen. Men hvad sker der 
egentlig på påskens første dag?

Palmesøndag er indledningen til 
påskeugen. På denne dag red Jesus ind 
i Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede 
ham som en konge, mens de viftede med 
palmegrene, deraf navnet palmesøndag.

Forud for indtoget i 
Jerusalem blev Jesus salvet. 
Og denne salvning regnes som vigtig for forståelsen af Jesus, fordi det 
er her, han for alvor træder i karakter som Messias (den salvede).

Jubilæumsbogen nedsat pris!
Prisen er nedsat til kr. 60,-!

Bogen kan købes i RådhusKiosken, 
på Kirkekontoret og i Lokalhistorisk Arkiv.

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

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

Familiegudstjeneste
Kunne du tænke dig at opleve påskens 
historie, gemt i påskeæg?

Så tag din mor, far og søskende med i 
Adsbøl kirke Palmesøndag den 14. april 
kl. 9.30.

Efter gudstjenesten skal vi rundt og 
� nde påskeæg.

Gråsten Skole klar til finalen
Pigerne fra Gråsten Skole 
vandt mandag deres semi-
fi nale over Rosendalskolen. 

Holdet er ni klar til 
at spille fi nalekamp på 
Vejle Stadion torsdag den 
25. april. ■

Pigerne fra Gråsten Skole er 
klar til finalen.
 Foto: Henrik Schou

Genvalg hos cyklister
Cykelforeningen Velo 
team Gråsten har holdt 
generalforsamling på 
Restaurant Fiskenæs.

Der deltog 22 medlemmer 
af de i alt 34 medlemmer, 
der er i foreningen.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Elsebeth Cullberg, 
Glendi Hvidkilde 
og Merete Dahlberg 
Schrøder.

Velo team Gråsten er en 
cykelforening, som har 
cykeltræning hver tirsdag 
og fredag med start kl 9.00 
fra Ahlmannsparken i 
Gråsten. 

Foreningen blev stift et i 
2016.

I 2018 cyklede klub-
bens medlemmer i alt: 
2753 km. ■
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Nybolig
Gråsten

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

GRÅSTEN - Emmas Have 8

Vil du også opføre et helt nyt hus ved havnen i Gråsten?
Så er det ved at være nu, hvis du vil sikre dig en velbelig-
gende grund i Emmas Have. Emmas have ligger op ad
hyggeligt lille havnemiljø med restaurant, havnepro-
menade, kort afstand til skov og det rekreative område

omkring Marina Fiskenæs. Samtidig nås Gråsten bymid-
te på en kort gåtur, hvor det meste til hverdagen kan kø-
bes. Ulsnæs Centret med indkøb, sundhedshus og apo-
tek ligger nogle minutter herfra.En attraktiv mulighed for
at præge egen bolig med unik beliggenhed - tæt på alt
det gode Gråsten har at byde på.Sag 201591 Grund 278

Kontantpris: 448.000
Ejerudgift pr. md: 1.649
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.304/1.869

ALNOR - Sundkobbel 31

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

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.

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

Quorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

Søndag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser undervejs til Leipzig- området, 
hvor vi skal overnatte på Hotel Merseburger Hof. Der vil være aftensmad ca. kl. 18:30.

Mandag: Morgenmad fra kl. 07:00. Herefter kører vi mod den østrigske grænse og videre ind i Salzburgerland 
til Gasthof Kirchenwirt. Efter indkvartering er der aftensmad på hotellet kl. 18:30, samt infoaften.

Tirsdag: Morgenmad fra kl. 07:00. Kl. ca. 10:00 kører vi til Gut Aiderbichl, en dyrepark, der har 
specialiseret i at redde udsatte dyr. Belligende midt i et flot uberørt landskab, hvor rigtig mange 
af dyrene løber frit rundt. Vi kører retur kl. ca. 16.00. Aftensmad på hotellet kl. 18.30.

Onsdag: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 09:30 Turen går til Sankt Gilgen, hvor der venter en fantastisk 
flot sejltur på Wolfgangsee, der fører én videre til Sankt Wolfgang,med mulighed for at få en byvandring og 
frokost. Ønskes en sejltur i stedet for, tages sejlbanen op i St. Gilgen. Aftensmad på hotellet kl. 18:30.

Torsdag: Morgenmad fra kl. 07:00. Kl. 10.00 er der udflugt til Trattberg Panoramastraße, med udsigt til de 
flotte bjerge. Herefter går turen til Christl Alm, hvor der igen er mulighed for at nyde en fantastisk udsigt 
samt frokost. Efter nogle sjove og hyggelige timer kører vi retur til Puch. Aftensmad på hotellet kl. 18:30.

Fredag: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 10:00. Vi tager til Schloss 
Hellbrun, der oprindeligt var sommerresidens for ærkebiskoppen 
af Salzburg. Der er mulighed for en audio rundvisning på slottet 
og en rundvisning ved vandspillet, hvis man ønsker det. Eller 
gå rundt i de omkringliggende smukke haver. Eller besøge Zoo, 
som ligger op til slotsparken. Der er mulighed for frokost både i 
parken, ved slottet og i Zoo. Når vi er mætte af dagens indtryk, 
kører vi tilbage hotellet, hvor der er aftensmad kl. 18:30.

Lørdag: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 9.00 mod Leipzig, hvor 
vi overnatter på Hotel Merseburger Hof. Aftensmad kl. 18.30.

Søndag: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 08:30 
mod Zur Grünen Eiche - Behringen Eiche, hvor vi 
spiser en sen frokost, inden turen går hjem.

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

Østrig Puch bei 
Hallein

Alt dette for

kr. 5200,- 
pr. person

Tillæg for enkeltværelse kr. 600,-

Prisen inkluderer bus, hotel med 
halvpension, overnatning på udturen 

og udflugter. Dog ikke entréer.

Søndag 22. september til søndag den 29. september
Gasthof Kirchenwirt

Gasthof Kirchenwirt

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
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BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

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

Heldagsud� ugt til

So� ero
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 30. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

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

700,-

Kom og se det 
store udvalg i 

skjorter og kjoler 
fra NÜMPH

Nygade 13 - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 3365Nygade 13 - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 3365

Live musik

Live musik

Tilmelding på 
tlf. 7465 3365

Påsken på
Den Gamle Skomager

Torsdag den 18. april kl. 09.30 - 11.30 ............PåskeBrunch

Torsdag den 18. april kl. 10.00 - 15.00 ............Loppemarked

Fredag den 19. april kl. 10.00 - 15.00 ..............Loppemarked

Fredag den 19. april
kl. 14.00 - 16.00 og kl. 23.00 - 02.00 ...............Electrich Fish

Lørdag den 20. april kl. 10.00 - 15.00 ..............Loppemarked

Søndag den 21. april kl. 13.00 - 15.15 .............John Mogensen

Cafeen har åbent fra mandag den 15. april – søndag den 21. april 
fra kl. 10.00 – 21.30

Mandag - Tirsdag kl. 10.00-22.00
Onsdag kl. 10.00-00.00

Torsdag - Fredag - Lørdag 
kl. 10.00. Min. 02.00

Søndag kl.10.00 - Min. 22.00

Åbningstider i Pubben

Køkkenet lukker 
kl. 21.00

SuperBrugsen får overskud på 1,2 mio. kr.
SuperBrugsen Gråstens 
årlige generalforsamling 
blev holdt på Gråsten 
Landbrugsskole. 

Stemningen var god, da 
formanden Birgitte Bille 
Schøning åbnede ved at 
præsentere en beretning 
om året der gik, hvor 

SuperBrugsen i stigende 
grad begyndte at sætte 
fokus på grøn omstilling: 
“Emballagestrategien er et 
eksempel på dette, og in-
debærer, at plastik, glas og 
metal skal erstattes af pap, 
papir og bioplast,” sagde 
Birgitte Bille Schøning.

Omsætningen der, som 
resultat af Nettos midlerti-
dige lukning, var ekstraor-
dinært højt i 2017, er faldet 
noget i 2018. Ikke desto 
mindre kunne uddeler 
Jesper Th omsen fremlæg-
ge det næstbedste resultat 

i 5 år med et overskud på 
1,2 mio. før skat.

Birgitte Bille Schøning 
nævnte, at 2018 også var 
et år, hvor SuperBrugsen 
øgede sin fokus på det 
digitale. Coop appens 
downloads blev fordoblet, 
hvilket betyder, at den nu 

har rundet 1 mio. brugere. 
Det er netop det digitale, 
der er begyndt at komme 
i fokus. Både Coops app, 
Ja Tak-Tilbud på Facebook 
og Coops online netbutik 
har god opbakning og får 
stadig fl ere tilføjelser. ■

Brugsuddeler Jesper Thomsen præsenterer årets regnskab.

Esben Cronbach
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Torsdag den 25. april 2019 klokken 18.30 på Business 
College Syd, Søndre Landevej 30, Sønderborg.

Sønderborg Fjernvarme Amba · Nørrekobbel 54 · Telefon 7343 5000 · www.sf jv.dk
.

Tilmelding til ordinær generalforsamling:

JA TAK,  Vi ønsker at deltage med         personer (max 2). JA TAK,  Vi ønsker at tilmelde         personer (max 2) til bus
Udfyld venligst navn og adresse. transport fra Gråsten.

Navn Adresse

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE § 7.5:

1.  Valg af dirigent 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3.  Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4.  Budget opgjort efter varmeforsyningslovens pris-
  bestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til 
  orientering 

5.  Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende 
  år til orientering

6.  Forslag fra bestyrelsen

7.  Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

  Der er modtaget følgende forslag til vedtægtsændring:
  Tilføjelse af nyt afsnit 7.4.1.: Ved Generalforsamling,   
  ordinær såvel ekstraordinær, har pressen adgang.

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg 

9.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Der er ingen suppleanter på valg 

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Årsrapporten kan du se på vores hjemmeside 
www.sfjv.dk fra mandag den 8. april eller fra samme 
dato rekvirere den pr. telefon 73435 000 eller pr. mail 
post@sfjv.dk 

Generalforsamlingen afsluttes med et traktement, og 
der arrangeres buskørsel fra Gråsten til Sønderborg 
og retur. Rute og tidspunkter offentliggøres på vores 
hjemmeside senest dagen før generalforsamlingen.

Af hensyn til de praktiske forhold i afvikling af mødet, 
bedes man tilmelde sig senest den 17. april 2019 ved 
at bruge hjemmesiden eller aflevere nedenstående 
kupon på selskabets kontor. 
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At vælge de rigtige høreapparater er en vigtig beslutning. Hos AudioNova får du god 
kvalitet og omhyggelig vejledning, så dine nye høreapparater bliver en naturlig del 
af din hverdag. Du får også mulighed for at prøve høreapparaterne hjemme i vante 
omgivelser i 14 dage. Start med at bestille tid til en gratis og uforpligtende høretest 
hos dit lokale AudioNova Hørecenter.

Det handler ikke om kroner men om ører
Påsken er den tid på året, hvor vi mødes med familie og venner til påskefrokost og hygger 
os med hinanden. Oplever du, det er vanskeligt at følge med i samtaler ved større selskaber, 
kan AudioNova måske hjælpe dig. Bestil tid til en gratis høretest med det samme, så 
kan du nå at få klarhed om din hørelse inden påske, og hvis det viser sig, at du kunne få 
gavn af høreapparater, kan du få et sæt med hjem på prøve. Vi har et stort sortiment af 
høreapparater, og med høreapparater fra 0 kroner har vi priser for enhver. * E

fte
r r

eg
io

na
lt 

til
sk

ud

Få nye 
høreapparater 
fra 0 kr.

www.audionova.dk

høreapparater 
Nyhed!

Nyt høreapparat 
Phonak AudéoTM Marvel

*

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1, 6300 Gråsten

88 77 80 17
Ring og bestil en gratis høretest på: 

125 løbere til Slotsøløbet
Af Gunnar Hat tesen

Solskin, fuglefløjt og de 
første anemoner i skov-
bunden dannede ram-
merne, da Slotsøløbet 
lørdag blev skudt i gang.

Anders Brandt fra TV 2 
Vejret bød velkommen til 
de 125 løbere. 

Han sendte først en 
gruppe løbere af sted, der 
skulle løbe halvmaraton. 
Hereft er fulgte en stor fl ok 
børn og voksne, som skul-
le ud at løbe på 5 km og 10 
km. ruterne. 

Sædvanen tro blev 
Slotsøløbet tilrettelagt 
af Æblegård Friskole i 
Adsbøl. Løbet er en tilba-

gevendende begivenhed, 
der arrangeres af skolens 
støtteforening. 

Skolens lærere var også 
mødt talstærkt op både 
i løbesko og som heppe-
kor for skolens elever og 
for at tage en snak med 
interesserede kommende 
forældre. ■

Løberne kom i det gode forårsvejr ud i Gråstenskovene. Fotos Jimmy Christensen
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

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

BovAvis

Lørdag den 18. maj

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

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

650,-

Heldagstur til 

Fanø

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

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

www.quorpsbusser.dk

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

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

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

BORNHOLM
Søndag den 23. juni til fredag den 28. juni

Trafiksanering i Adsbøl
Af Gunnar Hat tesen

Trafiksanering af 
landevejen gennem 
Adsbøl står øverst på 
dagsordenen i Adsbøl 
Borgerforening.

Sønderborg Kommune 
har sat 100.000 kroner af 
på budgettet til projektet.

Det fremgik af forman-
den Mona Johannsens 
beretning.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Torben Marcussen, 

som afl øser Susanne 
Hansen.

Genvalgt blev Mona 
Johannsen, Pia Feldstedt 
og John Gregersen.

40 medlemmer deltog i 
generalforsamlingen, der 
foregik i klubhuset. ■

Turistguide klar 
til de besøgende
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Turistguide 
er netop kommet fra 
Ihle Grafisk Produktion 
i Broager i et friskt 
design.

Guidens tekster skal vejle-
de og inspirere turisterne 
til aktiviteter i Gråsten 
og omegn. Det er lige 
fra overnatning, en tur 
på Gendarmstien og til 
shopping i byens butikker, 
lidt til ganen og en akti-
vitetsoversigt. Det hele 
er selvfølgelig på tysk og 
engelsk - og på dansk.

“Turistguiden fortæl-
ler som noget nyt om 

den nye cykelfærge, 
som 28. juni til 25. juli 
sejler over Flensborg 
Fjord fra Egernsund til 

Langballigaa”, fortæller 
Esben Ihle.

Den 48 sider store bro-
chure er trykt på fl ot papir 
med indbydende fotos. 
Turistguiden er trykt i 
10.000 eksemplarer.

Det er 11. år i træk tu-
ristguiden udgives. ■

Esben Ihle med en spritny 
turistbrochure i hånden, som 
præsenterer Gråsten i meget 
lækre billeder.

Bøgen er sprunget ud
Bøgen sprunget ud i Gråsten 
Skovene. Mandag var Birgitte 
Jensen, Gråsten, ude at gå en 
tur i det fine forårsvejr og fik 
en bøgegren med hjem.
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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
Palmesøndag den 14. april
Vi henviser til Adsbøl kirke

ADSBØL KIRKE
Palmesøndag den 14. april kl. 9.30

Børnegudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Palmesøndag den 14. april 
Vi henviser til nabokirker

BROAGER KIRKE
Palmesøndag den 14. april kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Palmesøndag den 14. april kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Palmesøndag den 14. april 
Vi henviser til nabokirker

NYBØL KIRKE
Palmesøndag den 14. april
Vi henviser til Sottrup Kirke

SOTTRUP KIRKE
Palmesøndag den 14. april kl. 10.30

Børnegudstjeneste
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Palmesøndag den 14. april

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 14. april, 10.30 Uhr 

Gottesdienst zur Konfirmation
in der Schlosskirche zu Gravenstein

GUDSTJENESTER

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Kære Maibrit 
& Tommy

Hjertelig tillykke med jeres 
bryllup den 18. april

Kærlig hilsen 
F.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.

Kære Mor og Far
Hjertelig tillykke 
med brylluppet

Kærlig hilsen
Frej, Njord, Ask.

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

BACH & BILLEDER
i Rinkenæs Korskirke

Lørdag den 13. april kl. 15.00
Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen 

fremfører dele af Bachs Matthæuspassion 
under fremvisning på storskærm af 
Arne Haugen Sørensens dramatiske 

fortolkninger af Matthæusevangeliet.

Velkommen til 
en stemningsfuld 

indledning til påsken.

Menighedsrådet

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

LANGFREDAG
i Rinkenæs Korskirke

Fredag den 19. april kl. 19.30
Vi får besøg af Dybbøl Kirkes kammerkor under 

ledelse af organist Frank Laue. Langfredag 
synger koret udelukkende a capella, det vil sige 

uden ledsagelse af musikinstrumenter. Vi synger 
alle fællessalmer stående uden orgelledsagelse 

men med kammerkorets støtte.

Velkommen til 
langfredagsgudstjeneste.

Menighedsrådet

Tysk konfirmation 
i Gråsten Slotskirke
Søndag den 14. april kl. 10.30
ved Pastorin Cornelia Simon
Ebbe Finn Midtgaard Hermann, Gråsten
Finn Jonas Maul, Egernsund
Hannah Solbæk Fink, Egernsund
Ida Schmidt Andersen, Hokkerup
Jan Lucas Jeppesen, Gråsten
Mark Hartmann Poetzsch, Skodsbøl
Martin Nicolaisen, Gråsten
Patrick Reichwald Kopp, Gråsten
Robin Noah Kalisch, Egernsund
Ronja-Maria Knobloch, Adsbøl
Simon Bruhn Knudsen, Egernsund)

Gråsten

Se her – Se her – Se her!
Søndag den 28. april kl. 12.00 
på Marina Fiskenæs i Gråsten
afholder Røde Kors, Ældre Sagen samt 

Folkebevægelsen mod ensomhed 

Danmark spiser sammen
Ingen skal spise alene!

PROGRAM:
• Kl. 12.00 byder Ebbe Johansen velkommen, 

derefter synger vi.
Menu: Oksesteg med gammeldags hvidkål, 
glaserede løg og bønner.

• Kl. ca. 13.15 synger vi sammen, og 
Ejvind Svendsson spiller til.

• Kl. ca. 14.00 kaffe med brødtorte. 
Derefter bortlodning af gevinster.

• Kl. ca. 15.15 Tak for i dag.

Pris: kr. 120,-  inkl. 1 genstand til maden.

TILMELDING FRA MANDAG DEN 8. APRIL TIL SENEST 
ONSDAG DEN 24. APRIL KL. 18.00. 

til Birgitte Jensen mail: birgitte@seest.nu, 
eller på tlf. 28 69 02 03

DU KAN OGSÅ TILMELDE DIG PÅ VORES 
HJEMMESIDE WWW.AELDRESAGEN.DK/GRÅSTEN
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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 

Dødsfald
Min kære mand, 

vor kære far, svigerfar, morfar og farfar

Roger Christian Weber Sibbesen
* 25. februar 1941    † 4. april 2019

er stille sovet ind

I kærlig erindring

Karin
Betina og Allan

Marlene og Henrik
Jonas, Thomas og Tobias

Begravelsen finder sted i stilhed

Niels Tage Nørregård Petersen,
Adsbøl, er død, 93 år. ■

Bodil A. L. Brunnenberger, 
Gråsten, er død, 56 år. ■

Roger Sibbesen, 
Broager, er død, 78 år. ■

Gullmai H. Gleerup Nielsen, 
Iller, er død, 59 år. ■

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

Hjertet banker for Hjemmeværnet
Tove Haurum, Rinkenæs 
Gamle Præstegård, fyl-
der søndag den 14.april 
80 år. Hun er en vellidt, 
afholdt og kendt per-
son, som stammer fra 
Hammel. Som ung blev 
hun uddannet lærer på 
Th. Langs Seminarium i 
Silkeborg.
Eft er endt uddannelse 
og et halvt års ophold 
i England kom hun i 
1963 sammen med sin 
mand til Gråsten, hvor 
hun blev ansat først på 
Egernsund Skole og der-
næst på Gråsten skole. 
Eft er nogle år valgte hun 
at blive hjemme ved 
børnene, men havde 
nogle vikarjob på skolen. 
Ligeledes underviste hun 
børn på Gigthospitalet, 
og havde timer på 
Rønshoved Højskole. 

Grænsegendarmerne 
nød også godt af hendes 
undervisning.

Da hun sammen med sin 
mand Gert Haurum i 1974 
fl yttede ud på Rinkenæs 
Gamle Præstegård pas-
sede hun gården, og hun 
startede Kennel Rinkenæs 
med opdræt af rottwei-
lere, og kennelen og Tove 

Haurum er på landsbasis 
kendt som en meget 
dygtig, seriøs og vidende 
opdrætter. Sammen med 
manden har hun også 
avlet gode heste af racen 
Dansk Varmblod. I mange 
år har de haft  et meget 
velbesøgt Bed & Bredfast.

Tove Haurum startede 
i Hjemmeværnet i 1981, 
blev meget hurtigt grebet 
af dette arbejde. Hun er 
gennem årene betroet 
mange poster. I 1988 blev 
hun udnævnt som kaptajn 
og blev chef for det da-
værende Gråsten/Broager 
kompagni 3413. Tove 

Haurum var på landsplan 
den første kvinde, der blev 
chef for et hær-hjemme-
værnkompagni. Den post 
havde hun i 10 år, og hun 
efterlod sig et særdeles 
velfungerende kompagni. 
Hun har modtaget Kong 
Frederik den Niendes 
Fortjenstmedalje.

Der er tre børn i ægte-
skabet. Johannes er ud-
dannet læge og arbejder 
i Lægemiddelindustrien, 
Anette er dyrlæge og 
arbejder i Bruxelles og 
Steen er maskinmester 
og er skibsinspektør ved 
DFDS. Han er i tre år 
udstationeret i Kina, hvor 
han som chef skal overvå-
ge bygningen af to skibe. 
Tove og Gert Haurum har 
8 børnebørn.

Tove Haurum er bortrejst 
på dagen. ■

Tove Haurum fylder 80 år.

Bestyrelsen på plads
Eft er generalforsamlingen 
i Kluturlandsbyen6300 
har bestyrelsen konsti-
tueret sig med Hanne 
Næsborg-Andersen som 

formand, Vagn A. V. 
Hansen som næstfor-
mand, Jørgen C. Clausen 
som kasserer og Elin 
Lunding som sekretær.

På foreningens gene-
ralforsamling blev Vagn 
Anders Hansen og Elin 
Lunding genvalgt til 

bestyrelsen, mens Anne 
Opstrup blev nyvalgt.

Bodil Gregersen blev 
valgt som suppleant.

Anne Marie Brodersen 
og Bente Damkjær blev 
genvalgt som revisorer. ■

Der deltog 25 medlemmer 
generalforsamlingen i 
Kulturlandsbyen6300.
 Foto Jimmy Christensen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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 –

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

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

RING PÅ
7020 7349

KVÆRSGADE 15, 6300 GRÅSTEN 

601@REDNINGDANMARKSYD.DK

WWW.REDNINGDANMARKSYD.DK

Tak fordi du 
handler lokalt

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Ringer du inden kl. 10.00 kommer vi samme dag

7466 1323  -  7441 5005
sydjysk-hvidevareservice.dk

sydjysk-hvidevareservice@mail.dk

Salg og service af hvidevarer i hele Sønderjylland

Sydjysk Hvidevarerservice
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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

PRISEN PR. STAND: er kr. 50,-  for en enkel dag • kr. 100,-  for alle 3 dage 
Tilmelding til Mona Nissen Thomsen på tlf. 2066 6237

Så er der igen tid til tilmelding til loppemarked ved 
Den Gamle Skomager på Nygade 13 i Gråsten. 

Torsdag den 18. - fredag den 19. - 
lørdag den 20. april 

afholdes der loppemarked fra kl. 10-15.

Der vil også være aktiviteter for de mindste såsom 
at male påskeæg og træfi gurer og så kommer 
påskeharen forbi og fra kl. 11-12 fi nder vi påskeæg.

Stor tak til Den Gamle Skomager og 
Tinglev kreativ shopping for sponserat.

LOPPEMARKED I GRÅSTEN

Man 
pakker ikke 

sammen før tid 
medmindre dette 

er aftalt med 
Mona.

Klip ud og gem annoncen

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

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.

200 til borgermøde om biogasanlæg i Kværs
Af Esben Cronbach

Kværs Kro propfyldt, da 
200 borgere fra Kværs 
og omegn mødte op til 
et borgermøde, hvor 
detaljerne om det muligt 
forestående byggeri af 
et biogasanlæg i Kværs 
blev præsenteret. 
Repræsentanter for 
kommunen og NGF 
Nature Energy, der vil 
stå for opførsel og drift 
af anlægget, mødte op 
for at besvare de spørgs-
mål, der kom i løbet af 
aftenen og i den afslut-
tende spørgerunde.

Formand for Miljø- og 
Teknikudvalget, Aase 
Nyegaard (Fælleslisten), 
åbnede aft enen med en 
ytring om ønsket, at af-
tenen måtte blive ”en god 
aft en, hvor vi kan snakke 
med hinanden,” eft erfulgt 
af en præsentation af aft e-
nens program og en kort 
beskrivelse af anlæggets 
nuværende situation, hvor 
Aase Nyegaard kommen-
terede anlæggets belig-

genhed, som hun mener, 
ligger i rimelig afstand til 
naboerne.

Borgerne, der var mødt 
op, viste deres utilfreds-
hed med anlæggets place-
ring ved at svare igen med 
buh-råb, latter og et bifald 
med en klart utilfreds 
undertone. Som resultat 
af denne anspændte stem-
ning, meldte formanden 
hurtigt ud, at hun kunne 
blive til kl. 22, hvis det 

blev nødvendigt, hvortil 
der fra forsamlingen blev 
svaret, at det kunne de 
også.

De primære bekymrin-
ger, der ligger borgerne 
på sinde, er lugt- og lyd-
forurening, trafi kforhol-
dene og anlæggets stør-
relse. Kommunen og NGF 
Nature Energy lægger her 
vægt på, at lavtrykskamre 
sørger for, at der ingen 
lugt er, at trafi kken vil 

øges minimalt grundet 
nøje udvalgte ruter og 
indkørselsveje til anlæg-
get, samt at der eft er en 

årrække vil være beplant-
ning til at skjule store dele 
af anlægget. ■

Stop byggeriet og gør det et 
andet sted var meldingen fra 
borgerne.
 Foto Esben Cronbach

Ny Munkemøllebro er udsat
Teknik- og Miljøudvalget 
i Sønderborg Kommune 
har besluttet at ud-
skyde en ny bro ved 
Munkemølle, der danner 
kommunegrænse mellem 
Sønderborg og Aabenraa 
kommuner, til 2038.

Teknikere har sagt, at det 
er forsvarligt. Den gamle 
bro vil der jævnlig blive 
ført tilsyn med. ■
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B R O A G E R

Broager Fjernvarmeselskab
Østergade 21, 6310 Broager
Tlf. 7444 1509, post@broager-fjernvarme.dk

Ordinær 
generalforsamling

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30
i medborgerhuset, Broager
Af hensyn til et mindre traktement ønskes 
tilmelding senest tirsdag den 23. april via 

mail: post@broager-fjernvarme.dk eller tlf. 7444 1509

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser 

for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan/henlæggelsesplan 

for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

(Efter tur afgår Peder E. Pedersen, 
Jørgen Nielsen og Poul Erik Beck)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Efter tur afgår Palle Klausen)

10. Eventuelt.

Den of� cielle årsrapport vil være fremlagt på varmecentralen

Bestyrelsen

Broager Lokalbestyrelse

BESØG VED AIRBUS HAMBORG
19. juni afg. Broager Kirke 

kl. 7.30 sædvanlig opsamling

Stop for kaffe og rundstykke. Rundvisning på Airbus, her bliver blandet andet 
verdens største passagerfl y A380 samlet. Frokost på Captains Dinner: Schnitzel 
Wiener Art og Hamburger Rødgrød med fl øde – drikkevarer for egen regning.
Derefter spændende havnerundfart hvor tidevandet lidt bestemmer 
ruten, vi skal se Speicherstadt, opleve turen gennem sluseportene 
og se den imponerende industrihavn. Før hjemturen serveres en lille 
sandwich med en øl eller vand. Hjemme i Broager kl. 20.00.

PRIS medlemmer kr. 790.00 som indbetales til Broager Sparekasse reg. 9797 
kto.nr. 000-06.77183. 
Inkluderet i prisen er: bus, kaffe og rundstykke, rundvisning på Airbus, frokost, 
havnerundfart og en lille sandwich med en øl eller vand. 
TILMELDING til Mona Rathje tlf. 5135-9550 fra torsdag kl. 10.00. Senest 13. 
maj, som også er sidste dag for tilmelding. 
Der skal oplyses: fornavn, efternavn, adresse, fødested fødselsdato 
og nationalitet ved tilmelding. Husk gyldigt pas og euro

BEMÆRK: DER ER INGEN TILMELDING 12. APRIL OG 14. – 18. APRIL.

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

Broagerhus holder åbent hus
Af Gunnar Hat tesen

Broagerhus holder åbent 
hus torsdag den 11. april 
fra kl. 16.00 til 20.00.

Her kan man se, hvad de 
kreative værksteder har 
arbejdet med siden eft er-
året. Der er startet fl ere 
ny værkstedsaktiviteter 
hen over vinteren, blandt 
andet træværksted og ma-
ling på stof.

Broagerhus bliver brugt 
af mange faste brugere.

”Det drejer sig blandt 
andet om Ældre Sagen, 
Pensionist foreningen, 
Røde Kors, strikkeklub-
ber, kortspils-grupper og 

IT-Café som bruger hu-
set”, siger formanden Erik 
Krogh.

”Hver onsdag er der kik 
ind åben fra kl. 9.30 til 
12.30. Her kan alle, der 
har tid og lyst til atse de 
udstillinger, som er i huset 
samt opleve, hvad der el-
lers sker i huset”, fortæller 
Erik Krogh.

Lokalarkiv
Brugere af huset vil være 
tilstede, der er workshops 
og de kreative værksteder 
arbejder.

Broagerhus’ faste beboer, 
Broagerlands Lokalarkiv, 
slår også dørene op den 
11. april. Dels vil der være 

adgang til udstillingslo-
kalet i stueetagen, dels 
kan man besøge arkivets 
arbejdslokaler i kælderen, 
hvor medarbejdere er klar 
til at svare på spørgsmål 
og demonstrere, hvad ar-
kivarbejde går ud på.

Bankospil
Som noget ny arrangerer 
en af de medvirkende 
foreninger drop-in banko 
kl. 17.00, 18.00 og 19.00.

”Broagerhus vil summe 
af aktivitet”, lover Erik 
Krogh.

Der bliver i forbindelse 
med arrangementet solgt 
grillpølser, øl, vand og 
kaff e. ■

Broager Sparekasse får 
overskud på 22,6 mio. kroner
Af Esben Cronbach

Direktør i Broager 
Sparekasse, Lars 
Christensen, kunne på 
garantmødet i Broager-
Hallen stille sig på 
scenen og stolt fremvise 
regnskabstallene for 
2018.
Heraf fremgik det, at spa-

rekassen, med et overskud 
på 22,6 mio. kr., har haft  
det næstbedste resultat i 
sparekassens historie.

Trods et fl ot bundlinjere-
sultat, var der dog mindre 

fokus på tallene, og mere 
fokus på hvidvask og 
bankverdenens ”få sorte 
får” i Lars Christensens 
beretning.

Ordentlighed
Da der i den seneste tid er 
kommet sager frem om, 
at først Danske Bank og 
siden også Nordea har fået 
en svimlende sum penge 
hvidvasket i deres fi lialer, 
er det naturligvis også 
noget, der har påvirket 
Broager Sparekasses til-
gang til problemet.

I sparekassen har der 
ikke været nogen sager 
om hvidvask, men for at 
forebygge den slags sager, 
udøves der allerede nu en 
indsats for at komme pro-
blemet til livs:

”Vi er ikke bare bandit-
ter i habitter. Ordentlighed 
og moral er i højsædet. 
Alle de posteringer, der 
falder ud, melder vi til 
Hvidvasksekretariatet,” 
sagde Lars Christensen 
om sagen. ■

Direktør Lars Christensen 
talte på garantmødet i 
Broager Sparekasse.

Piger fik bronze i 
historiekonkurrence
Af Gunnar Hat tesen

Signe Svane Kryger fra 
Egernsund og Sidse 
Marie Bjerring Lyngby 
fra Sønderborg opnåede 
en flot tredjeplads for 
deres videoproduktion 
til Historiekonkurrencen 
2019, hvor de kæmpede 
imod 50 andre bidrag til 
konkurrencen.
Den gamle jernbane, 
Multikulturhuset og 
mange videoer og billeder 
af Sønderborg prydede 
videoen, som de to piger 
havde kreeret til konkur-
rencen, der blev afh oldt i 
København. Eft erfølgende 

blev videoen sendt ind 
til et dommerpanel, som 
skulle udvælge de bedste 
bidrag.

Historiekonkurrencen 
er arrangeret af 
Historielærerforeningen, 
som giver alle gymnasie- 
og HF-elever mulighed for 
at deltage. Deltagelsen i 
konkurrencen indebærer 
en udformning af et pro-
dukt som fx en podcast, 
video eller noget andet. 
Temaet i år var ”Min by”, 
og de to piger havde valgt 
at fokusere på Sønderborg 
og bebyggelsen af det nye 
Multikulturhus.

”Det er helt vildt, at vi 
har vundet en tredjeplads 

ud af så mange, gode bi-
drag til konkurrencen. Vi 
har lagt stor energi i vores 
video, som nærmest er en 
hyldest til Sønderjylland 
og Sønderborg, som er et 
sted, vi elsker at bo”, for-
tæller Signe Svane Kryger 
stolt. 

Prisen på 3.000 kr. for 
det store arbejde blev 
overrakt af fh v. fi nansmi-
nister Mogens Lykketoft , 
som kunne fortælle, at 
videoproduktionen var 
en fl ot, personlig og en-
gageret præsentation af 
Sønderborg, som demon-
strerer en tydelig glæde 
over byen. ■

Mogens Lykketoft overrakte 
3.000 kr. til Signe Svane 
Kryger og Sidse Marie 
Bjerring Lyngby.
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Mjelsmark æg
Str. M

Tykstegsbøffer 
eller medaljoner

Hørup 
pålægspakke
Specialstørrelser
kartoffel, sardel, 
Madagaskar eller 
jagtpølse

Herregårds 
rødkål

2 BAKKER A 10 STK.

2500

1 KG

10000

3 STK.

9900

720 GRAM

1000

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

Bagerafdelingen holder åbent alle 
helligdagene i påsken fra kl. 7.00 - 12.00NY

T NYT

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 11. april til og med lørdag den 13. april 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Broager

SPAR 26,90

SPAR 13,95

Tilbudene gælder fra 
torsdag den 11. april til og 
med lørdag den 13. april

Gudstjeneste påskedag
Søndag den 21. april

kl. 11.00 med
Mandskoret Sønderborg

1000 TAK
til alle der lagde vejen forbi i 

forbindelse med vores jubilæum.

Tak for de mange � otte 
gaver og lykønskninger.

I var alle med til at gøre 
dagen uforglemmelig.

Med venlig hilsen
Per og Lars Fromm

Rulle-
bord
Fra et sommer-
hus på Damløkke i 
Vemmingbund er der stjå-
let et rullebord i teaktræ, 
som er designet af Hans 
Wegner.

Tyven er kommet ind 
ved at bryde et vindue 
op. ■

Bog-
udsalg
Broagerlands Lokalarkiv 
holder åbent hus torsdag 
den 11. april.

Her er der mulighed for 
at gå på bogudsalg, møde 
arkivfolk, kigge i gamle 
avisbøger, tale med en 
slægtforsker, få indblik i 
erindringsværkstedet og 
opleve Boagerland, som 
det tog sig ud fra luft en i 
1950'erne. ■

Gendarmstien bliver 
gjort sommerklar
Reparation efter storm-
skader på Gendarmstien 
på Broagerland og 
bedre adgang til toiletter 
på ruten vil forbedre 
vandreoplevelsen på 
stien den kommende 
sommer.
Samtidig går kommunen 
i dialog med interes-
senterne for at fi nde gode 
løsninger på Sydals, hvor 
mountainbikere er blevet 
meget glade for det nyeste 
stykke af Gendarmstien.

Gendarmstien blev 
som den første danske 
vandrerute certifi ceret af 
den europæiske vandre-
organisation European 
Ramblers Association 
som "Leading Quality 
Trail - Best of Europe" i 
2015. Certifi ceringen har 
medført et øget, inter-
nationalt fokus på stien, 
som dermed er en vigtig 
brik i Byrådets vision 
om at udvikle turismen 

med naturen som et af 
parametrene.

På Teknik- og 
Miljøudvalgets møde 
var der lagt op til, at 
mountainbikerne med 
skiltning osv. blev anvist 
andre ruter. Udvalget 
besluttede imidlertid i 
stedet at udsætte sagen 
for at gå i dialog med 
interessenterne.

I forhold til toiletter har 

Teknik- og Miljøudvalget 
besluttet, at de nuvæ-
rende syv tilgængelige 
toiletter på strækningen 
suppleres med adgang 
til yderligere to, idet der 
indgås drift saft aler om 
benyttelse af toiletterne på 
Vibæk Mølle og Broager 
Strand Camping ved Spar 
Es. Desuden skitseres en 
mulighed for at etablere 
et tørkloset ved Sandager, 
hvilket i givet fald skal 
prioriteres i eft erårets 
budgetforhandlinger

Skaderne på stien ved 
Skelde kobbel og Skelde-
bro, som nu repareres, 
opstod i forbindelse med 
stormen i marts 2018. Et 
par steder er skrænten 
eroderet, skråningsbe-
skyttelser er kollapset, og 
der er kommet store hul-
ler i selve vejen. Byrådet 
bevilgede allerede i juni 
sidste år 700.000 kr. til 
reparationerne, og nu har 
et rådgivende fi rma præ-
senteret et løsningsforslag, 
der holder sig inden for 
den økonomiske ramme. 
Skaderne vil blive ud-
bedret, når der foreligger 
en endelig godkendelse, 
hvilket formentlig vil være 
inden sommerferien i år. ■

Gengarmstien er blevet en 
populær vandresti.
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Kruså - Sønderhav
Sønderhavvej

En skøn perle på en fantastisk beliggenhed
På en meget unik beliggenhed i Sønderhav, finder du
denne ejendom. Ejendommen ligger for enden af en
længere indkørsel, hævet over grunden, så man har en
helt fantastisk panoramaudsigt over Flensborg Fjord og
Okseøerne. Langs indkørslen er et større græsareal

som hører med under ejendommens grundareal på
13.707 m2. Et skønt område, hvorfra man på størstede-
len af grunden kan nyde godt af den fantastiske udsigt.
Bag ejendommen ligger et stort skovområde.
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Kontantpris 3.695.000
Ejerudgifter pr. md. 4.138
Udbetaling 185.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 15.024/12.791
Sag: 703-01405 Tlf: 74441698
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FRITIDSHUS

Kontantpris 1.945.000
Ejerudgifter pr. md. 2.034
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.178/6.894
Sag: 703-01407 Tlf: 74441698

Egernsund - Rendbjerg
Bredmaj

Fritidshus med fantastisk udsigt
På en tilbagetrukket beliggenhed i det
skønne Rendbjerg, finder du dette fanta-
stiske fritidshus! Her er en af de bedre be-
liggenheder i området, hvorfra man har
en helt utrolig panoramaudsigt.

NYHED

Gråsten
Dyrhøj

Super flot og velholdt familievilla med eftertragtet beliggenhed
Super flot og velholdt familievilla med
eftertragtet beliggenhed ud til fælles
græsområde, i den nyere udstykning
Dyrhøj. Villaen, der byder på 190 m2
bolig, er opført i 2008 af Søgård Byg

og har et flot stilrent udtryk. Her er
hele 5 gode værelser, 2 badeværelser,
nydeligt køkken/alrum og en stor stue.
Soveværelset er mod øst med udgang
til en fin morgenterrasse.

NY PRIS

K
190

f
1071

n
6

h
5

F
2

B
Energi

VILLA

Kontantpris 2.895.000
Ejerudgifter pr. md. 1.000
Udbetaling 145.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 11.787/10.028
Sag: 703-01282 Tlf: 74441698

SOLGT
Gråsten - Rinkenæs
Melskovvej 17

K
234

f
5388

n
6

h
5

F
1

D
Energi

SOLGT
Gråsten
Dyrkobbel 18

K
304

f
1231

n
8

h
5

F
5

C
Energi

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Her er et udvalg af vores fine boliger - se mere på home.dk...
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S U N D E V E D

400 til Kim Larsen aften i kirken
Af Pia Koch Johannsen

Sottrup Kirke dannede 
søndag eftermiddag og 
aften rammen om en 
koncertgudstjeneste.

Michael Vogensen og 
Mogens Pedersen sang 
Kim Larsen sange sam-
men med både Det 
sønderjyske Pigekor og 
Drengekor. Kirkerummet 
fyldtes med stemningsfuld 

skønsang, mens solens 
stråler dansede ind af 
vinduerne.

Sognepræst Vibeke 
Fosgerau bandt på fornem 

vis Kim Larsen sangene 
sammen med små stykker 
fra Jesus egen livshistorie, 
hvilket gjorde oplevelsen 
total. ■

Kim Larsens sangskatte fik 
en plads i Sottrup Kirke ved 
en koncert.
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Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Kom og vær med til den traditionelle 
forårskoncert. Sammen synger vi 
foråret ind på Forsamlingsgaarden 
onsdag den 24. april kl. 19.30.

Det bliver en underholdende aften 
med fællessang og underholdning af 
kor 92, Anne Ernst og Vise Versa

Entre kr. 80,- med kaffe og kage

Salgssteder: Billetten.dk 
og biblioteket V. Sottrup

Kom og vær med til den traditionelle 

med fællessang og underholdning af 

Forsamlingsgaarden 
Sundeved

Syng foråret ind
Onsdag den 24. april kl. 19.30

Foreningen for Forsamlingsgaarden Sundeved

Blans er Årets Landsby i Sønderborg
Af Herdis Thomsen

Indsamling til genåbning 
af købmandsbutikken, 
udvikling af et maritimt 
projekt, fællesspisning, 
renovering af bænke, 
byfest, aff aldsindsam-
ling, et motionsløb og 
ringridning. Det var 
nogle af aktiviteterne, 
som gav fællesskab og 
livskvalitet i Blans og 
sendte landsbyen på 
vinderkurs, da dom-
merkomiteen skulle kåre 
Årets Landsby 2019 i 
Sønderborg Kommune.

Når Sønderborg 
Kommune hvert år kårer 
Årets Landsby, kigger 
dommerkomiteen på, om 
landsbyen - oft est perso-
nifi ceret af bestyrelsen i 
landsbylauget - tør tænke 
nyt, tør tage chancer, viser 
bredde og har opbakning 
fra hele landsbyen, udnyt-
ter de ressourcer og mu-
ligheder, som landsbyen 
naturligt byder på, og om 

landsbyen har/iværksætter 
aktiviteter, som andre kan 
blive inspireret af.

"Alt det kunne vi nikke 
ja til, da vi talte om dette 
års vinder, og valget var 

nemmere i år, end det har 
været tidligere år. Da vi 
mødtes i dommerkomi-

teen, pegede vi simpelthen 
alle på samme landsby. 
Der har været mange 
aktiviteter lige fra jagten 
på påskegulerødder, der 
kunne byttes til påskeæg, 
aff aldsindsamling, byfest, 
hækklipning og renove-
ring af bænke, som blev 
fejret med grillpølser bag-
eft er, 110 borgere til fæl-
lesspisning, motionsløb og 
ringridning. Et maritimt 
projekt med stor opbak-
ning - og sidst, men ikke 
mindst, indsamling af 
540.000 kr., så købmands-
butikken kunne åbne igen. 
Det er beundringsværdigt 
og kan kun anerkendes. 
Ja, det er naturligvis 
Blans, vi har valgt", sagde 
byrådsmedlem Kristian 
Beuschau i sin tale.

Så genlød mødelokalet 
på Lysabild Skole af vel-
fortjente klapsalver, mens 
Peter Aagaard Nielsen 
og Christa Nielsen rejste 
sig for at gå op til taleren 
og modtage prisen: 5.000 
kroner, en plakette til 
evigt minde om hæderen, 

en vandreskulptur samt 
blomsterbuketter.

"Med alle formandsbe-
retningerne har der været 
meget at læse. Nogle er 
meget detaljerede i deres 
beskrivelse af aktivite-
terne, og vi er generelt 
meget imponerede over 
aktivitetsniveauet rundt 
i vores landsbyer", sagde 
Kristian Beuschau. ■

FAKTA
Årets Landsby blev kåret 
i forbindelse med årsmø-
det i Landsbyforum, som 
foregik i Lysabild.

Dommerkomiteen, 
som har valgt Blans som 
Årets Landsby i 2018, 
består af byrådsmedlem-
merne Kristian Beuschau 
og Claus Klaris, Peter 
Christiansen, Stolbro, 
som Landsbyforums 
repræsentant samt land-
distriktskoordinator 
Connie Skovbjerg, der er 
sekretær.

Valget træff es primært 
ud fra formands-
beretningerne fra 
landsbylaugenes årlige 
generalforsamling.

Mødelokalet på Lysabild Skole fyldtes med velfortjente klapsalver, da Peter Aagaard Nielsen 
og Christa Nielsen (t.h.) modtog hæderen som Årets Landsby i Sønderborg Kommune fra 
byrådsmedlem Kristian Beuschau: 5000 kroner, en plakette til evigt minde om hæderen, en 
vandreskulptur samt blomsterbuketter. Til venstre er det Landsbyforums formand, Agnes 
Nielsen, der agerer blomsterpige. Foto: Kim Tof t Jørgensen

Min Købmand i Blans udvider 
med ny medarbejder
Af Esben Cronbach

Maibrit Provstgaard er 
begyndt som butiksas-
sistent i Min Købmand i 
Blans.

Her skal hun hjælpe 
til med alle de daglige 
gøremål, som købmand 
Tina Nielsen i øjeblikket 
varetager med hjælp fra 
deltidsmedarbejder.

Maibrit Provstgaard er 
uddannet køkkenassistent. 
Tina Nielsen har derfor 
planer om, at butikken 
fremover skal sælge smør-
rebrød hver fredag og eft er 
behov.

Men dette er blot én ud 
af fl ere initiativer, der 
planlægges i butikken. 
Tina Nielsen, der selv har 
forældre med købmands-
baggrund, havde i forvejen 
en indsigt i, hvor meget 
arbejde der ligger i at drive 
butik.

Hun var derfor ikke 
overrasket over arbejds-

mængden. Hun ønsker 
nu at føre nogle af de 
idéer, hun har om butik-
ken, ud i livet. For at nå 
i mål, og have mulighed 
for at give butikken et 
ekstra nøk, skal hun dog 

have mere tid mellem 
hænderne, hvilket Maibrit 
Provstgaard som fuldtids-
medarbejder vil sørge for, 
at hun får.

”Der er nogle projekter, 
jeg vil i gang med, men 

også nogle detaljer, jeg 
gerne vil have styr på – 
f.eks. at al vinen bliver 
sorteret eft er lande, i 
stedet for at stå lidt vilkår-
ligt,” siger Tina Nielsen. ■

Maibrit Provstgaard (til venstre) vil fremover supplere Tina Nielsen i butikken.
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Hørt i byen
Politiet standsede 
lørdag nat kl. 01.26 en 
varevogn på Kongevej i 
Gråsten. 
Det viste sig, at bilen 
var stjålet, og at der 
var fl ere tyvekoster i 
bagagerummet. Blandt 
andet var der adskil-
lige nummerplader og 
stjålne cykler. Bilens 
chauff ør var en 33-årig 
mand fra Kliplev, som 
blev taget med på 
stationen.

Gråsten Skole står til 
at få mindst en million 
kroner mindre til at 
drive skole for, hvis 
en ny fordelingsmodel 
bliver en realitet som 
foreslået af Sønderborg 
Kommune.

Den idylliske Trapgade 
i Alnor er af Teknik- 
og Miljøudvalget 
blevet erklæret 
bevaringsværdig.

Museumsinspektør 
Axel Johnsen, Gråsten, 
er for tiden i gang 
med at skrive en 
jubilæumsbog for 
Grænseforeningen, der 
i 2020 kan fejre 100 års 
jubilæum.

På Kjems Advokat-
kontor i Gråsten har 
der været et indbrud, 
hvor der blev stjålet ven 
PH-lampe. Tyven kom 
ind i bygningen ved at 
knuse et vindue.

Gråsten Sejlklub mar-
kerer 27. april, at det 
er 90 år siden, klubben 
blev søsat.

Per Beierholm er en 
handyman. I præste-
gårdens kælder har han 
indrettet en hyggelig 
biograf med 10 sæder, 
Stolene stammer fra 
den gamle biograf i 
Sønderborg.  ■

Boliger

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

Stillingsannoncer
HAVEMAND

søges til have 
i Vemmingbund 

4 - 6 timer om måneden 
eller efter aftale.

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 30 55 22 62

HAVEMAND

HENVENDELSE PÅ 

51 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 51 kortspillere til klubaft en i 
Ahlmannsparken.

1. runde
1. Hans Peter Alnor, 
Kruså 1237 point
2. Preben Jensen, Broager
 1167 point
3. Johan Eskildsen, 
Felsted 1085 point
4. Morten Kristiansen, 
Padborg 1083 point
5. Villi Christiansen, 
Egernsund 1049 point
6. Finn Lorenzen, 
Gråsten 1044 point

2. runde
1. Peter Speck, Kruså
 1198 point
2. Konrad Hesse, Padborg
 1137 point
3. Carl Kristiansen, 
Padborg 1135 point
4. Peter Alnor, Felsted
 1052 point
5. Frede Jørgensen, 
Gråsten 1049 point
6. Morten Kristiansenm 
Padborg 1045 point

870 unge til HK Egene Cup
Af Esben Cronbach

Med 870 unge hånd-
boldspillere fordelt på 
79 tilmeldte hold, er der 
i år booket et absolut 
maksimum af hold til 
den årlige turnering 
HK Egene Cup, der 
finder sted 13.-14. april i 
Gråsten og omegn.
Kampene vil blive spillet 
i 7 haller: Én i Gråsten, 
Egernsund og Kværs samt 

to haller i Sundeved og 
Broager. De besøgende 
spillere, som kommer 
langvejs fra – nogle 
helt fra Rudkøbing på 
Langeland – overnatter på 
Gråsten Skole og i spejder-
hytten på Konkel.

Fredag aft en starter 
weekenden festligt ud med 
X-Factor på storskærmen 
i Multisalen på Gråsten 
Skole, hvoreft er kamp-
programmet lørdag løber 

fra kl. 7.30 indtil sent på 
eft ermiddagen. Lørdag 
aft en slutter af med fest i 
Multisalen, hvor der vil 
være gjort klar med festlys 
og musik samt sodavand 
og snacks i lange baner.

De 7 haller er dog ikke 
helt tilstrækkeligt, mener 
formand for HK Egene, 
Annette Jørgensen. 

”Vi kunne rigtig godt 
bruge en ekstra hal her 
i Gråsten. Hvis hallen 

bookes til andre arran-
gementer, skal vi lige nu 
afl yse træningen,” siger 
Annette Jørgensen. Hun 
påpeger også, at det vil 

skabe en øget synergi, da 
man vil have langt fl ere 
muligheder for at kombi-
nere træningspas, hvis der 
etableres endnu en hal. ■

Trænerne Mads Heissel og 
Allan Johannsen sammen 
med U12-pigeholdet.

LEJLIGHED
65 m2 lejlighed til salg med udsigt til havn 

og slotssø 2 sal med elevator.

VED NÆRMERE INFORMATION

KONTAKT TLF. 5174 3921

1 9



2 0



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

7,90€

Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

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  9. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

ONSDAG den 10. Fynsk gullash med mos

TORSDAG den 11. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 12. Forloren hare med Tyttebær og grøntsager

LØRDAG den 13. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 14. Burger med pommes frites

MANDAG den 15. Svensk pølseret med rødbede

Kun 69,-

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling Frokosttilbud

Grøntsagsretter
Kyllingeretter

Oksekød*
*8,- €

Mandag- fredag

7,- €

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

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

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Mellem ZOB 
og gågaden

Dansk 
menukort

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

Bygningerne på Store 
Okseø skal rives ned
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var proppet i 
foredragssalen på 
Rønshoved Højskole, da 
Aabenraa Kommune og 
Naturstyrelsen havde 
inviteret til borgermøde 
omkring fremtiden for 
Store Okseø.
De over 200 tilhørerne 
fik en orientering om St. 
Okseø, som i 1982 blev 
købt af Miljøministeriet, 
Bov Kommune og 
Sønderjyllands Amt. Øen 
blev dengang forpagtet 
af familien Isaack, som 
drev restauration på øen. 
Da Hans Christian Isaack 
blev syg, blev øen forpag-
tet til fem mennesker fra 
Flensborg, som efterhån-

den faldt fra. I 2007 over-
tog Naturstyrelsen øen.

Store Okseø henstår i 
dag som en ruin.

Skovridder Inge 
Gillesberg fra 
Naturstyrelsen 
Sønderjylland gennemgik 
planerne for St. Okseø's 
fremtid. Arbejdet med at 
ryde op på øen begynder 
til september. De nuvæ-
rende bygninger på øen er 
så forurenede, at intet kan 
reddes og alt skal rives 
ned. 

Efter en kort orientering 
af direktør Stig Isaksen og 
et indlæg fra borgmester 
Thomas Andresen (V) var 
der spørgsmål fra salen. 

Borgere kan frit komme 
med idéer og oplæg og 

sende deres forslag til 
St.Okseoe@aabenraa.dk

Der vil inden længe blive 
nedsat workshops. ■

Borgmester Thomas Andresen og direktør Stig Isaksen orienterede om de foreløbige planer for 
St. Okseø og dens fremtid. Fotos Dit te Vennits Nielsen

Salen var proppet og de 
ekstra stole rakte heller ikke 
på Rønshoved Højskole

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 15 9. april 2019 11. årgang



KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 14. april kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 14. april kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 14. april kl. 10.00
med dåb ved Erik Monrad

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

Dødsfald

Vor elskede far, svigerfar, farfar, morfar, 
oldefar og tipoldefar

Peter Hansen
* 26. november 1927

har fået fred efter kort tids sygdom

Kruså, den 5. april 2019

Familien

Bisættelsen finder sted fredag den 12. april
kl. 12.30 fra Bov Kirke

Peter Hansen, Kruså, er død, 91 år. ■

Klimavenlig 
konfirmation
Jensen ure suld sølv 
i Padborg lancerer 
årets konfirmations-
kampagne i klimaet og 
bæredygtighedens navn. 
Et Dagmar-kors i ægte 
sølv eller 8 karat guld som 
vedhæng til halskæde el-
ler ørehængere. I korset 

glimter en klimavenlig 
labgrown diamant.

"De unge bærer fremti-
den i sig. I butikken lyt-
ter vi selvfølgelig til den 
generation, der nu står på 
tærsklen til voksenlivet og 
skal konfirmeres. Klimaet 
ligger de unge mennesker 
på sinde. I høj grad, og vi 

vil som virksomhed og 
butik gerne sende signalet 
til både unge og voksne, at 
de har et valg. 

Også når de skal vælge 
smykke til en stor livs-
begivenhed", siger Bitten 
Haase.

”Diamanter er jo, som 
man siger, en kvindes 
bedste ven. Men en klima-
venlig labgrown diamant 
kan sagtens blive en gene-
rations bedste ven. Så jeg 
er kun glad for, at vi nu 
også har muligheden for 

at give årets konfirmander 
et mere bæredygtigt vid-
nesbyrd med på deres vej”, 
siger Bitten Haase.

Konfirmations-
kampagnen hos Jensen 
ure guld sølv koster som 
vedhæng i sølv 495 kroner 
og i ægte 8 karat guld 995. 
Dertil kan købes en løs 
ankerkæde til 95 kroner 
i sølv og i forgyldt 125 
kroner. Et sæt ørehængere 
i sølv koster 995 kroner og 
i ægte guld 1.995. ■

Benhård konkurrence på dagligvarer
Af Gunnar Hat tesen

Konkurrencen i daglig-
varebranchen er fortsat 
hård og den bliver helt 
sikker ikke mindre hård 
de kommende år.
Det sagde den nye for-
mand for Padborg og 
Omegns Brugsforening, 
Vibeke Kristensen, 
i sin beretning på 
generalforsamlingen.

”Det er derfor vigtigt, 
at vi har fokus på de 
tiltag, der vinder frem 
og tiltrækker kunderne”, 
sagde Vibeke Kristensen, 
som nævnte, at kunderne 
i stigende omfang ef-
terspørger færdigretter, 
delvis færdig mad, færdig 
pakkede middagskasser.

Vibeke Kristensen 
pegede på, at butik-
kerne i Padborg og Kliplev 
forsøger at tilfredsstille 

den moderne forbruger. 
Bl.a. med de to flotte 
slagterafdelinger.

”Padborg med slagter 
Henning Christensen 
og delikatesse leder 

Marianne Poulsen, hvor 
der bl.a. daglig bliver lavet 
lækre retter, lige til at stille 
i ovnen, lækre kødudskæ-
ringer, som vi tror på vo-
res kunder værdsætter og 

ikke mindst vores smør-
rebrød hver fredag”, sagde 
Vibeke Kristensen.

Sidste år blev det til 
55.000 stk. smørrebrød. ■

Der var stort fremmøde til generalforsamlingen i Padborg og Omegns Brugsforening.
 Foto Søren Gülck .

Filmhold på 
St. Okseø
Et tysk tv-selskab vil 
optage en dramaserie 
på St. Okseø i de kom-
mende måneder.
Det oplyste skovrider Inge 
Gillesberg på borgermødet 
om øens fremtid.
Serien handler om to 
familier, der bor på en ø, 
men det er ren fiktion. 

Og har intet at gøre med 
begivenheder, der har 
fundet sted på øen i 
virkeligheden.

TV-selskabet har fået 
besked på, at optagelserne 
skal være afsluttet midt 
i september, så arbejdet 
med oprydningen kan gå 
i gang. ■
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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

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

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

Overskuddet skal bruges 
til en opdatering af husets 
anretter køkken. ■

Kultur på Damms Gård
med støtte fra Kulturelt Samråd, Aabenraa Kommune
præsenterer
En STÆRK oplevelse
med Mette Kathrine Jensen Stærk
og Johannes Stærk

Stærk og Stærk
Fredag den 12. april kl. 20.00

Billetter kr. 120,-
Mad kr. 80,-

Bestilling af billetter og mad –SKAL forudbestilles– på 
Telefon 60 92 46 69 eller via vores hjemmeside KultDG.dk

Billetter kan købes ved indgangen eller hos SPAR i Felsted.

Ude med raslebøsserne 
Kræftens Bekæmpelse 
fik samlet tæt på 64.000 
kr. ind  søndag i Padborg 
og Kruså området.
“Det er 6.000 kr. mindre 

end sidste år, men det er 
stadigt muligt at indbetale 
på mobilpay”, fortæller 
koordinator Benta Tønder. 

Hun håber, der kommer 

yderligere penge ind, så 
beløbet i alt bliver nogen-
lunde i størrelsen med 
sidste år. ■

Hus forfalder
På Klosterkløften 38 i 
Kruså ligger et hus, som 
er i fuldstændig forfald 
såvel inde som ude.
Lejere i BoligSyd i Kruså 
har drøftet det underlige 
i, at det kan være tilladt at 
have et hus på matriklen, 

som får lov til at skæmme 
området.

Beboerne mener, huset er 
til gene for hele området, 
og der spredes japansk 
pileurt til hele området.

Lejerne opfordrer kom-
munen til at gøre noget 
ved denne “øjenbæ”. ■

Bedre trafikforhold
BoligSyd har en afde-
lings i Kruså, og her 
har beboere drøftet 
de udfordringer, der 
frygtes at komme ved 
Fjordskolens start.

Der er glæde over skolen i 
området, men det er vig-
tigt, at kommunen sørger 
for, at der vil være muligt 
at få den stigende trafik til 
området afviklet fornuf-

tigt. Derfor er der sendt et 
brev til Aabenraa kommu-
ne hvor lejerne håber på, 
at der kan åbnes for trafik 
forbi Grænsehallerne, og 2 
svingbaner ved Rema. ■

BoligSyd bygger og renoverer 
boliger i Kruså for 47 millioner kr.
Af Gunnar Hat tesen

BoligSyd afdeling 2 
i Kruså har på bebo-
ermøde besluttet, at 
igangsætte et projekt til 
i alt 47 mio. kr. 
Det omfatter forbed-
ringsarbejder i boliger på 
Vestervang, Parkvej og 
Slipskoven. Desuden byg-
geri af 18 huse i stedet for 
de eksisterende 18 boliger 
på Klosterkløften. Disse 
boliger som er opført 
først i 1960’erne er ramt 
af problemer med fugt og 
dertilhørende gener. 

BoligSyd er meget glade 
for lejernes beslutning. 
Ifølge formanden Leif 
Poulsen er sådan en be-

slutning med til at sikre en 
god standard i selskabets 
boliger i årene fremover. 
Det glæder formanden, at 
arbejdet støttes af midler 
fra Landsbyggefonden, 
og dermed kan de kom-
mende huslejestigninger 
begrænses. 

Direktør Peder 
Damgaard, Kollund, 
er glad på byen Krusås 
vegne. 

“Det vil uden tvivl give et 
løft til hele byen. Dermed 
følger det den optimisme, 
som kommunens brug af 
den tidligere Kruså Skole 
til ny stor institution 
Fjordskolen ligeledes gør. 
De nye boliger bliver så-
kaldte ” tilgængeligheds 

boliger. “Her der ingen 
dørtrin, men til gengæld 
plads til en venderadius 
for kørestol”, fortæller 
Peder Damgaard.

Arbejdet på 
Klosterkløften vil blive 
opdelt i 3 etaper. Første 
etape begynder pr august 
2019, og det hele forventes 
afsluttet i foråret 2021. ■

BoligSyd opfører 18 nye 
boliger. Således kommer 
boligerne til at se ud fra 
havesiden.

Således kommer boligerne til 
at se ud fra Klosterkløften. 
Der bygges integreret 
carport til alle boliger.
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v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager

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

Mangler du en tømrer 
eller snedker ?

Vi udfører alt tømrer- og 
snedkerarbejde indenfor…

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

Nye lofter • Køkkenmontering • m.m.

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

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

ebbesen.byg@gmail.com 

www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

BYGGEFIRMAET

KELD 
EBBESENS EFTF.

Mangler du en tømrer/snedker?

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

HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

Forårstilbud på træ� is,
skærver, muld osv.

til haven

Alt i levering af sten, skærver, 
grus, sand, stenmel m.m.

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

v/ August Hansen

Hent selv eller få leveret

NYT! Betal med  

Højsæson for 
Havekompagniet
Af Dit te Vennits Nielsen

Årstiden er netop nu den 
helt rigtige til at give 
haven et eftersyn.
Hos Havekompagniet i 
Sdr. Hostrup er der godt 
gang i salget af alt fra 
frugttræer, hækplanter, 
roser, træer og prydbuske.

“Mange af vores kun-
der har brug for råd og 
vejledning til at få deres 
græsplæner flotte. De 
efterspørger de rigtige 
produkter til dette for-

mål”, fortæller Lennard 
Brødsgaard, der er indeha-
ver af Havekompagniet.

I butikken finder man 
masser af sommerblom-
ster, krukker, krydderur-
ter og udplantningsplan-
ter, og der er masser af 
inspiration at hente. Op 
til weekenden oplever per-
sonalet, at der er mange 
kunder, der finder en god 
værtindegave såsom en 
sammenplantning eller 
nogle flotte indendørs 
blomster. 

“Vores kunder er rigtigt 
glade for, at vi holder 
åbent alle dage, og vores 
personale står altid klar 
til at give en kyndig hjælp 
eller en god havesnak med 
kunderne” siger Lennard 
Brødsgaard. ■Birgit Enemark, Desierée 

Lauridsen, Susanne Raben 
og Lone Renkwitz står 
klar til rådgive og vejlede 
kunderne i Havekompagniet 
i Sdr. Hostrup. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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ROSENKUP
Køb 3 stk. 
haveroser
og få en
CHAMPOST
rosenjord
50 l.
med i købet

FRUGT TRÆER I 
PRIMA KVALITET!
Æbler/blommer/pærer/ kirsebær

299,95 pr. stk.

ASPARGESPLANTER
HVIDE OG
GRØNNE
10 stk i bundter
(barrods)NYE JORDBÆR-

PLANTER
Bakke med
6 stk.

ÅBENT HELE FORÅRET
Man - lør 9-17
Søndag 10-15

ÅBEN I HELE PÅSKEN!

Tlf. 74 61 35 06
Sdr. Hostrup Toftevej 28 
6200 Aabenraa

planter@havekompagniet.dk
www.havekompagniet.dk

Tilbudene gælder fra den 8. april
til den 22. april 2019

… dit  lok ale  havecenter

PÅSKE er HAVETID

8995
pr. bakke

10995
pr. bundt

Ta’ 3 stk. for

75000

fra

10995
pr. stk.

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40 kenneth.jacobsen@mail.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Skovglimt 1, 6340 Kruså
• Skærver - sorte og grå
• Stenmel - sort og grå
• Sten - diverse
• Og meget andet

Kørsel m. kran og grab
Containerkørsel

Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættevogn

Lev. af sand - sten - grus 
skærver - pyntesten

Egen grusgrav
• Harpet muld
• Støbesand-og mix
• Stabil og vejgrus
• Bark flis
• Havsand

Kom og kig
kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

HUSK Selvafhenterplads

Ny formand i Sønderborg 
Bad og Varme ApS
Af Esben Cronbach

Den tidligere iværksæt-
ter, Kim Jensen, er blevet 
ansat som formand 
i Sønderborg Bad og 
Varme ApS.
Kim Jensen blev først ud-
dannet som blikkenslager 
og rørlægger, hvorefter 
han blev efteruddan-
net VVS-tekniker og 
installatør.

Til dagligt sørger han for, 
at der hele tiden er noget 
at lave. Det formår han 
ved at indkøbe materialer 
til projekterne og skaffe 
nye kunder til forretnin-
gen. Han står desuden for 
at uddelegere opgaver og 
lede holdet.

Ledelse er noget, der 
falder Kim Jensen helt 
naturligt:

“Det er det, jeg har 
lavet de sidste 25 år, så 
det skulle jeg nok kunne 

klare”, siger Kim Jensen. 
Ejeren af Sønderborg 
Bad og Varme ApS, Erik 
Normand Jensen, ansatte 
Kim Jensen for selv at få 
mere fritid til sin anden 

forretning, som er møbel-
import til badeværelser:

“Erik får mere tid til 
møbelimport – så tager jeg 
mig af VVS.”, siger Kim 
Jensen ■

Erik Nordmand Jensen ved Biodom Fyr i butikken.
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Indvendige ladmål: 199 x 116 x 34 cm 

Totalvægt / nyttelast 500 kg / 380 kg 

Danske kvalitetstrailere
til skarpe priser – spækket med udstyr!

PLADEGITTER
TIL DIN TRAILER

205 S1 / 503 DS1 2.195,- 
220 S1  2.295,-
713 S3 / 1013 S2  2.995,-

TIL DIN TRAILER HØJDE 
50 CM

EKSTRA HØJE SIDER 
TIL DIN TRAILER

205 S1 / 503 DS1 1.695,- 
220 S1  1.895,-

1.695,- 

HØJE PRESENNINGER 
TIL LAVE PRISER

HØJDE 
70 CM

511 S1 1.395,- 
205 S1 / 503 DS1 1.595,-
220 S1   1.795,-

Indvendige ladmål: 255 x 145 x 35 cm 

Totalvægt / nyttelast 750 kg / 507 kg 

BREDT LAD503 DS1

STORT LAD756 A-13 STÅL

LANG – UDEN BREMSE713 S3

LANG – MED BREMSE1013 S2

NU KUN

5.095,-

Alle trailere er inkl. fl ad presenning og næsehjul

NU KUN

8.995,-

Indvendige ladmål: 254 x 124 x 35 cm 

Totalvægt / nyttelast 1.000 kg / 810 kg

NU KUN

9.295,-

Indvendige ladmål: 254 x 124 x 35 cm 

Totalvægt / nyttelast 750 kg / 608 kg 

NU KUN

6.495,-

SE ALLE 
VORES 
TRAILERE
på variant.dk

SE ALLE 
VORES 
TRAILERE
på variant.dk

PLADEGITTER
PRESENNING

205 S1 / 503 DS1 995,- 
220 S1  1.095,-
713 S3 / 1013 S2  1.295,-

995,- 

INKL. FLAD 
PRESENNING 

OG NÆSEHJUL

UHØRT LAV PRIS!

Indvendige ladmål: 195 x 105 x 32 cm 

Totalvægt / nyttelast 500 kg / 390 kg 

511 S1
NU KUN

4.095,-

NU KUN

5.395,-
EKSTRA STORT LAD

Indvendige ladmål: 214 x 124 x 34 cm 

Totalvægt / nyttelast 500 kg / 370 kg 

220 S1

MEST SOLGTE MODEL

Indvendige ladmål: 199 x 116 x 34 cm 

Totalvægt / nyttelast 500 kg / 384 kg 

205 S1
NU KUN

4.595,-

MADE IN DENMARK

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

Malermester i Gråsten
Ralf Schirrmacher

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Alt 
malerarbejde 

udføres

Åbner i 

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

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

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

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

FLYTTEBOXEN 

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

www.flytteboxen.dk

Åbner i 

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

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

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

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

FLYTTEBOXEN 

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

www.flytteboxen.dk

Åbner i 

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

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

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

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

FLYTTEBOXEN 

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

www.flytteboxen.dk

Depoter i Sønderborg, 
Broager
og Bolderslev
Sønderjyllands største center for 
opbevaring af alt lige fra nips 
og møbler til arvestykker.

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

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

Ring og hør nærmere på 
tlf. 74 40 50 00
eller se mere på 
www.�ytteboxen.dk

LT Natur passer på din have
Af Dit te Vennits Nielsen Klaus Tranum og Dennis 

Lorenzen i Kollund er 
indehavere af LT Natur, 
der beskæftiger 10 ansatte.

Havearbejde begyndte 
for de to som en lille 
fritidsbeskæftigelse, men 
i dag mestrer LT Natur 
mange forskellige ting, 
men havearbejdet er sta-
dig deres hjerteblod. 

“Det er muligt at lave 
faste aftaler med os om 
at vedligeholde en have. 
Det kan enten være blot 
at slå græs eller klippe 
hæk, forårsklargøre haven, 
eller hvad kunden nu 
ønsker”, fortæller Dennis 
Lorenzen.

Sidste sommer med det 
solrige vejr var meget 

hård ved græsplænerne, 
så i øjeblikket har firmaet 
travlt med at anlægge nye 
græsplæner for folk.

“Der er simpelthen ingen 
opgaver, der er for små til 
os. Vi er klar til at rykke 
ud, hvis behovet er der. 
Men vi klarer også større 
projekter, som at anlægge 
helt nye haver”, fortæller 
Dennis Lorenzen. ■

Dennis Lorenzen er i gang med at fræse en træstub op efter et stort træ, som er blevet fældet i en privat have.

Hus og Have temasider

Klaus Tranum er den ene 
indehaver af LT Natur.
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Glæd jer til vores store årlige 
blomstermarked

STORT BLOMSTERMARKED

PADBORG

der åbner 
torsdag den 2. maj

IGEN I 
ÅR KOMMER 

HAVESELSKABET 

OG HJÆLPER OS 
OG GRILLEN 
ER TÆNDT

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning

Nybyggeri samt Hovedentrepriser

Er vinteren
blevet brugt
på at tænke
husforbedringer,
så står vi klar til
at hjælpe jer

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

  

 

 

LTNATUR & 
EJENDOMSSERVICE APS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

LT Natur & Ejendomsservice Aps 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså  
www.ltnatur.dk 
 

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen 27 58 87 50 
Dennis@ltnatur.dk 
 

Klaus Tranum 20 47 52 90 
Klaus@ltnatur.dk 
 
  Ugentlig græsklipning     Lugning og klipning hver anden uge      Hækkeklipning 1-2 gange årligt 

 

Ring og aftal en tid, så kommer vi forbi og skræddersyer et rigtigt godt tilbud til dig. Så du ikke skal tænke 
på haven resten af sommeren. 

 

 
• Græsklipning & opretning af kanter 

• Lugning af beplantede områder 

• Beplantning i haven 

• Ny anlæg af haven  

• Gødskning 

• Generelt vedligehold så haven altid 

fremstår pænt 

• Hækkeklipning  

• Træfældning og beskæring  

• Vertikalskæring af plænen for mos  

•  Ny anlæg af græsplæne 

 

Vi dækker alle dine anlægsbehov 
Få lavet en fast aftale resten af sommeren  

Hus og Have temasider

BovAvis

Holstenske Schweiz
2. påskedag mandag den 22. april

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilmelding på tlf. 2116 0683

695,-
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JAKOB SKOTT
—nu på 6. sæson 

i Gråsten

Forårstilbud på 
algebehandling
af tage på maks. 300 kvm

Normalpris kr. 1495,- 

for kun

kr. 995,-
alt inkl.

Tilbuddet gælder frem til den 20. maj og er til alle 
bygninger med maks. højde til tagrenden på 3 meter

Algebehandling af terrasser
• Dybderens og imprægnering 

af fl iser

• Kom af med fl isepest

• Alle typer belægningssten

• Giv beskyttelse og forlæng 
levetiden

Kontakt os for et uforpligtende tilbud af algebekæmpelse 
af anden belægningstype og murværk

Blandt Danmarks billigste
Ring til os på tlf. 4268 6263   Følg med i nyheder og tilbud

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

www.graastenalgeservice.dk

Er du sommerklar?
Få iværksat en effektiv algebehandling nu! 
—Af tag, gavle, facade og belægninger mv.

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

Autoclip 221 har en overlegen batterikapacitet, der gør, at den 
kan arbejde længere på en opladning uden at være nødt til at 
vende tilbage til ladestationen. Det giver den mest effektive 
plæneklipning. Robotplæneklipperens kompakte design betyder 
desuden, at den kan klippe græs i selv smalle passager.

• Op til 500 m2

• 1 x 2,5 Ah lithium-ion batteri
• Hældninger på op til 45 %
• Regnsensor
• Bluetooth
• Tastatur med display

 Kr. 8.495,-
 Inkl. moms

Få mere fritid og en 
perfekt klippet plæne

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

www.akseltang.dk

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

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

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

for private · virksomheder · landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning

Fliseanlæg – belægning etc.

Fjernelse af haveaffald.

Blomster, planter, træer, hæk

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

Ring 7460 8186 
eller 2429 0631

Se mere på uwes-have.dk

Alt havearbejde udføres

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

Du kan ringe alle 
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post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk
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Stort blomstermarked i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

SuperBrugsen i Padborg 
holder igen i år et stort 
blomstermarked på p-
pladsen foran butikken. 
Det sker torsdag den 
2. maj.
Der vil være masser af 
gode tilbud på sommer-
blomster, buske, træer og 
meget mere.

Padborg Havekreds 
griller pølser, så man kan 
opleve den helt rigtige 
sommerstemning.

"Det er en årlig tilba-
gevende begivenhed, og 
vi sælger hvert år rigtigt 
mange planter. Folk kan i 
ro og mag gå bag indheg-
ningen og vælge nøjagtigt 

de planter, der vil passe 
i haven eller krukkerne", 

fortæller uddeler Peter 
Madsen. ■

Uddeler Peter Madsen 
inviterer til blomstermarked i 
Padborg. Arkiv foto
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Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94 | mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk

Priser fra

9.995,-

Kun

145,-
Pris

995,-
Spar 100,-

Kom ind og få 
en snak med 

Morten om dine 
muligheder

Carstens Maskinværksted v/ Carsten Hansen

Så er det blevet forår...

Tornado 3108 
HW havetraktor
2-cyl 20 HK
108 cm klippebord
Normalpris 24.995,-

Combi 48 SEQ 
B Plæneklipper
48 cm klippebredde
B&S motor
EL-start
Normalpris 3.795,-

RM 448 TX
plæneklipper
46 cm klippebredde
B&S motor
Inkl. biokit
Normal pris 3.295,-

Robotplæneklipper

Pris

18.995,-
Spar 6.000,-

Pris

3.495,-
Spar 300,-

Pris

2.995,-
Spar 300,-

Miljøbenzin 2T
5 liter

Algefjerner
10 liter
Normalpris 245,-

Pris

150,-
Spar 95,-

FSA 45 18 v
batteritrimmer
Normalpris
1.095,- 

Hus og Have temasider

     

Spar på varmeregningen
- køb en varmepumpe!

Billig og effektiv opvarmning - perfekt løsning til mindre boliger
Vaillants luft til luft varmepumpe byder på behagelig opvarmning og indeklima med 
lavt lydniveau, 8 graders funktion, SCOP op til 4,6 samt mulighed for SMS-styring. 
Er også idéel som supplement til din bolig. 

Komplet, flot og driftsikker luft til vand varmepumpesystem
Med Vaillants kølemiddel split luft til vand varmepumpe og alt-i-1 unit som har 
indbygget varmtvandsbeholder på 190 liter får du: Optimal varmekomfort, en 
nærmest lydløs varmeløsning, høj SCOP værdi og effektiv drift ned til -20° C. 

Kontakt os for et godt og uforpligtende tilbud.

Bred VVS ApS                     CVR 34 22 35 72       

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Nørrevej 45 C / Ahlmannsvej 12 b

Tlf. 74 67 15 12 / vvs@bred.dk

Rudebeck A/S har travlt med at mure
Af Dit te Vennits Nielsen

Rudebeck A/S på 
Industrivej i Padborg 
har for øjeblikket rigtigt 
travlt, og mærker 
forårets komme. 
Murerfirmaet med dets 
10 ansatte er både i gang 
med private villaer i Bov 
området og udfører flere 

store opgaver i Aabenraa 
Kommune.

"Vi er i gang med at byg-
ge Kværs Forsamlingshus, 
som brændte helt ned 
sidste år. Det nye bliver et 
top moderne og helt andet 
forsamlingshus", fortæller 
Jytte Rudebeck, der er gift 
med Uwe Rudebeck.

Firmaet har haft store 
opgaver i nærområdet. 

Blandt andet har murer-
firmaet opført Ole Jepsens 
bolig på Molevej, og de 
har stået for hele mureren-
treprisen på Fjordvejen 19, 
som ejes af skibsreder Lars 
Rolner. 

"Det var en meget stor 
og speciel opgave, da det 
gamle rødstenshus var 
bevaringsværdigt. Det var 
fyldt med skimmelsvamp, 
og derfor fik ejeren til-
ladelse til at rive det ned. 

Det skulle dog opføres i 
samme stil igen, og det er 
lykkedes rigtigt flot", for-
tæller Jytte Rudebeck.

Der er ingen opgaver, der 
er for små for firmaet. De 
vægter små opgaver nøj-

agtigt lige så meget som 
store. 

"Små opgaver er guld 
værd for os. Vi er glade for 
at kunne hjælpe både pri-
vat og erhvervsmæssigt", 
siger Jytte Rudebeck. ■

Rudebeck A/S er i gang med mureropgaver flere steder.



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

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

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

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

Udskiftningsbokse
Bov IF Fodboldklub 
har modtaget en dona-
tion på 35.000 kroner fra 

Sydbank, som skal bruges 
til udskiftningsbokse til 
klubbens fodboldspillere. ■

Sendt på børnehjem som lille pige
Af Dit te Vennits Nielsen

Karen Thomsen, som 
stammer fra Padborg, 
holdt forleden et meget 
spændende foredrag på 
Valdemarshus om sit 
liv som plejebarn på et 
børnehjem
Det blev en gribende 
fortælling om, hvordan 
hun fra helt lille pige blev 
tvangsfjernet fra sit hjem 
i Sønderborg og sendt på 
børnehjem sammen med 
sin søster. 

I alle årene ville moderen 
slet ikke kendes ved dem, 
men da hun lå på sit døds-
leje, samlede hun familien 
for at tage afsked. 

Her fandt Karen 
Thomsen ud af, at hendes 
far var tysk soldat.

Hun forskede herefter 
i sin familie, som stam-
mer både fra Polen og 
Tyskland, og i dag har hun 
faktisk kontakt til sine i alt 
7 søskende. ■

Karen Thomsen (th) holdt et fantastisk spændende foredrag over 110 mennesker om hendes liv 
som plejebarn på et børnehjem. Foto Dit te Vennits Nielsen

De 110 tilhørere lyttede til den personlige beretning om en opvækst på børnehjem.

DM i 
Skills
Maskinsnedker Claus 
Eskildsen, Kruså, der har 
stået i lære på Frøslev Træ 
A/S, kan nu kalde sig for 
Danmarksmester inden 
for sit fag.

I Næstved blev der i 
weekenden afholdt DM i 
Skills. Som bevis på titlen 
fik han overrakt et diplom 
af statsminister Lars løkke 
Rasmussen (V). ■
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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

Classic line Gourmet lineFit Line   Sweet line

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

N I E L S E N S 

BAGERI

sc
ra

eg
g.

co
m

Kom og test det hele 

DEMO
Fredag den 12. april 

kl. 10-14 
i butikken i Padborg.

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

Stor nyhed...
 •

 •

VERDENS HURTIGSTE RØRÆG
HELT NATURLIGT

... to go eller nydes i caféen. 
Flere smagsvarianter: 

Bliv besøgsven i 
Røde Kors
Jeg gik og følte mig lidt 
alene. Ville gerne være 
sammen med andre. 
Høre lidt om deres liv og 
historier.
Måske der var andre som 
jeg? Jeg havde hørt en del 
om det at være besøgsven, 
og en bekendt spurgte, om 
det ikke var noget for mig. 
Jo! Hvorfor ikke prøve?

Hvordan bliver man det?
Gennem Røde Kors. OK, 

jeg kendte selvfølgelig til 
butikken, men besøgsven?

Google. Padborg. Fandt 
frem til Sabine. Og hun 
havde en liste af besøgs-
modtagere, dem der gerne 
ville have besøg. Dem der 
ville lytte, lyttes til, gå tur 
eller blot være sammen 
med nogen. Ikke sidde 
alene.

Jeg sagde, jeg ville møde 
den person, der havde 
stået på listen i længst tid. 
Men hvem ville være sam-
men med mig? Hvem ville 
jeg være sammen med? 

Det fandt vi ud af sam-
men; Besøgsmodtageren 
og jeg. Og kemien pas-
sede. Jeg har nu været 
besøgsven i et halvt års tid 
og ikke fortrudt 1 sekund.

Hvad betyder et besøg en 
gang om ugen eller hver 
14. dag, når jeg glæder 
mig hver gang til et par 
timer i godt selskab. Som 
besøgsven skal du ikke 
være medlem af Røde 
Kors, blot kontakte Sabine 
på 20 42 37 97.

Anja Sigersted 

Padborg

Præmiespil i petanque
Bov IF Petanque har holdt 
præmiespil på banerne i 
Padborg:

Der var 27 deltagere, der 
nød spillet i det flotte vejr. 

Følgende kunne tage hjem 
med en flaske vin: 

Ingeborg Kristensen, 
Svend Helge Christensen, 
Bent Kristensen, Dieter 
Greisen, Birthe Sørensen, 

Ingelise Jessen, Lilly 
Kristensen, Anne 
Marie Christiansen, 
Vera Fabiansson, Ruth 
Stubberup og Ellen 
Doelle. ■
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Modeopvisning
hos NyForm-Mio Mondo

Torsdag den 25. april kl. 19.00 
Flensborgvej 22, 6340 Kruså.

NYFORM-MIO-MONDO har inviteret Ældre Sagen, Bov og 
hvem som har lyst, til at besøge deres modeopvisning af 
Forårskollektionen 2019, præsenteret af lokale modeller.

Aftenen indledes med velkomst og bobler,
senere serveres kaffe og småkager.

Alle kan deltage.

Pris kr. 50 ,- inkl. bobler, kaffe og småkager.
TILMELDING: Rita Clausen tlf. 29444916 

eller ritaclausen@bbsyd.dk fra 11.april - 15. april

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov lokalafdeling

 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

495,-
Rhodineret sølv-vedhæng* med 
 1 klimavenlig labgrown diamant 
 (0,03 ct) Top Wesselton/SI

995,-
8 karat guld-vedhæng* med 
 1 klimavenlig labgrown diamant 
 (0,03 ct) Top Wesselton/SI

KONFIRMANDEN
KORS MED 1 KLIMAVENLIG LABGROWN DIAMANT

Et  minde til

K
LI

M
A

V
EN

LIG
E LABORATORIESK

A
B

TE

DIAMANTER ®

*Halskæde medfølger ikke. Kan tilkøbes for 95,- i sølv og 125,- i forgyldt sølv

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
Landsdækkende bytteservice

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer på

en spændende udfl ugt til

FYN
Tirsdag den 21. maj 2019
Afgang fra Grænsehallerne kl. 9.00.

Om formiddagen besøger vi Kongsdal Åben Have, 
som ligger ved Søndersø. Haven blev kåret til 

“Årets Have” i 2016 og strækker sig over 20.000 m2.

I haven nyder vi de medbragte madpakker, som busselskabet 
sørger for. Turen går videre gennem det smukke fynske 

landskab til CLAY Keramikmuseum i Middelfart, hvor vi får 
en guidet rundvisning. Dernæst serveres kaffe og kage 

fra bussen, og vi fortsætter mod Jylland igen, hvor vi gør 
stop ved Den Gamle Grænsekro for at nyde en dejlig 2 

retters middag. Forventet hjemkomst ca. kl. 20.00.

Pris: 600 kr. for bus, entreer, frokost, kaffe og middag.

Max. antal deltagere: 57 personer.

Bindende tilmelding fra den 11. april kl. 12.00 til senest 
den 15. april 2019 til Giesela Paulsen på tlf. 40 57 16 07.

Betaling med påførsel af navn bedes overført ved 
tilmelding til konto 8065-1057665 i Sydbank.

På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

HFIF får 
støtte
Af Gunnar Hat tesen

På Sydbanks ak-
tionærmøde modtog 
Holbøl Foredrags- og 
Idrætsforening 30.000 
kroner.
Foreningen fejrer i år 100-
års jubilæum og har der-
for nydt godt af de mange 
frivillige, der gennem 
årene har være med til at 
vedligeholde og udvikle 
foreningen.

Nu er vedligeholdelsen 
kommet til deres fitnes-
safdeling. Derfor modtog 
HFIF en donation, som 
går til supplering og op-
gradering af nye maskiner 
og faciliteter.

“Vores fitnessafdeling 
trænger til nye redska-
ber, så medlemmerne 
kan få nye udfordringer. 
Derfor er vi rigtig glade 
for Sydbanks donation. 
Vi satser på at få lidt flere 
unge fitnessudøvere i 
gang, når der nu er lidt 
flere maskiner, der kan fri-
ste”, siger Bettina Heesch, 
der er bestyrelsesmedlem 
i Holbøl Foredrags- og 
Idrætsforening. ■

Mere aktivitet på fjorden
Af Gunnar Hat tesen

Kollund Roklub har 

modtaget en donation fra 
Sydbank på 125.000 kro-
ner, så klubben kan købe 
en ny inrigger.

Den nye robåd er af glas-
fiber og vil have plads til 
fire roere og en styrmand. 
Og en ny inrigger er der 
brug for, eftersom nogle af 
klubbens både er fra klub-
bens oprindelse for 32 år 
siden. 

“Nogle af vores gamle 
robåde er utætte, og der 
er efterhånden færre, der 

har forstand på at reparere 
gamle træbåde. Derfor 
er en ny båd i glasfiber 
tiltrængt. Derudover vil 
vi til sommer starte et 
nyt koncept, hvor dem, 
der har travlt i hverdagen, 
også kan komme ud at 
ro. Et slags supplement til 
løbeturen. Så den nye båd 
giver os mange mulighe-
der her i Kollund Roklub”, 
fortæller Marianne 
Ryberg, der er næstfor-
mand i Kollund Roklub. ■

Ny teatersal på efterskole
Af Gunnar Hat tesen

Frøslevlejrens Efterskole 
får en ny teatersal.
I weekenden blev der taget 
afsked med indmaden i 

barak K14, som rummede 
den gamle teatersal.

Medarbejdere, elever og 
forældre hjalp hinanden 
med at brække podier og 
gammel scenografi ned, 

så håndværkerne kan gå i 
gang.

Frøslevlejren ejer byg-
ningerne, men de admini-
streres af Aabenraa kom-
mune. I fællesskab har 

de besluttet at opgradere 
barakken både brand- og 
energimæssigt, så den 
lever op til forskrifterne 
for nutidigt byggeri, så 
efterskolen fremadrettet 
kan drive undervisning og 
dyrke performancekunst i 
bygningen. ■

Den gamle teatersal på 
Frøslevlejrens Efterskole er 
blevet tømt for indmad.
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Medvirkende:

R

Quality all the way!

Invitation til

Sundax Motions Cykel Tour
SØNDAG DEN 16. JUNI 2019

Alle kan deltage, man kører i sit eget tempo og alle vinder.

Kl. 09.30 – 10.30 ..... Ankomst og klargøring Molevej 2, Kollund

Kl. 10.00 ................ 65 km rute

Kl. 10.20 ................ 45 km rute

Kl. 10.40 ................ 25 km rute

Sidste tilmelding: lørdag den 8. juni
Gratis kaffe/te fra kl. 12.00.
Der er gratis waistbag til alle 250 ryttere.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig på sundax@sundax.com eller pj@sundax.com. 
Max. 250 deltagere. Gældende færdselsregler skal overholdes.

Rute 1: Kollund – Broagerland – Vemmingbund – Kollund

Rute 2: Kollund – Vemmingbund – Kollund

Rute 3: Kollund – Gråsten – Kollund

Ruterne er afmærket af BOV CC og alle slags cykler kan bruges.

Sundax tilbyder gratis forfriskninger (vand, müslibars, cola og bananer) ved stranden i Vemmingbund.

KBU sælger pølser + øl/vin/sodavand i målområdet.

HUSK MEDBRING CYKEL 
OG CYKELHJELM

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,-

Vilsbækhuset har været 
udlejet 42 gange
Vilsbækhuset har været 
udlejet 42 gange i 2018.
"Det blev et år med rigtig 
mange udlejninger til fe-
ster. Det har givet ekstra-
ordinært mange lejeind-
tægter", sagde formanden, 
Hans B. Asmussen, på 
generalforsamlingen, som 
samlede 40 mennesker.

Desuden er huset blevet 

benyttet 4-5 gange ugent-
ligt i vinterhalvåret til 
foreningsaktiviteter, som 
er de sønderjyske her-
redsblæsere, linedancere, 
ældreklub og patchwork-
arbejde og børneklub.

De mange aktiviteter 
giver en god økonomi og 
kassereren kunne glæde 
sig over et overskud på 
36.000 kroner. Der er ikke 

foretaget investeringer i 
2018 og der har ikke været 
nogen ekstraordinære 
udgifter.

Desuden har man haft 
store energibesparelser 
som følge af de investe-
ringer, der blev foretaget 
i 2017. Udgifterne til op-
varmning er næsten blevet 
halveret. ■

Vandt DM i badminton for U15

Noah Muusmann, der tidligere 

spillede i Bov IF Badminton 

og i dag spiller i Dybbøl 

Badmintonklub, blev forleden 

Danmarksmester i U15 single.
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Hørt ved Lyren
En bilist var så uheldig 
at ramme et rådyr på 
vej hjem fra borger-
mødet på Rønshoved 
Højskole. Rådyret slæb-
te sig ind i skoven efter 
sammenstødet, hvorfor 
der blev ringet efter en 
schweizerhundefører.

Ole Jeppesen, tidligere 
indehaver af Laredo i 
Kruså, fejrede forleden 
sin 70 års fødselsdag. 

Bov IF Fodbold af-
holder onsdag den 17. 
april et foredrag med 
titlen “Vejen ud af 
misbrug - Fra misbru-
ger til rollemodel” i 
Grænsehallerne.

Søren Outzen fra 
Krone Fleet i Padborg 
deltager atter i årets 
Team Rynkeby.

CS Auto har bestået 
Bosch Car Service te-
sten for 2018 med 
fremragelse.

Oldemorstoft afholder 
Oldemors Kaffebord i 
påsken. Der er ganske 
få billetter tilbage til 
det populære og tradi-
tionsrige sønderjyske 
kaffebord med alskens 
lækkerier.

Zoneterapeut Sabine 
Søndergaard har fået et 
godt og stabilt kunde-
grundlag i sin klinik på 
Hærvejen 9 i Bov. 

Bov IF E-Sport har 
3 ledige pladser på 
begynderholdet, der 
træner om onsdagen.

6 spillere fra Bov IF 
Petanque er netop taget 
til Mijas i Sydspanien 
for at dyste med 35 
andre petanquespillere 
fra hele Danmark. ■

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

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

Inviterer til

Eftermiddags bustur 
til porzellansbörse 

i Hüllerup
Onsdag den 24. april kl. 13.00
Vi mødes på Valdemarshus hvor en 
bus holder klar til at tage os med

Undervejs møder vi vildsvinehegnet, 
som vores guide vil fortælle lidt om.

Porzellansbörsen er en nedlagt ejendom som man har 
fyldt op med en masse ædelt – og dagligt porcelæn og 
krystalglas og andet glas, så der er meget interessant 

at kigge på. Husk euro hvis man vil købe noget.

I løbet af eftermiddagen vil der blive serveret 
kaffe/tè ad libitum samt et stort stykke 

lagkage (ostemad til diabetikere).

Vi er tilbage i Padborg senest kl. 17.00.

Prisen for denne hyggelige tur er kun 
kr. 50 ,-  for medlemmer og kr. 110 ,-  for ikke 

medlemmer, men så bliver du også automatisk 
medlem af vores dejlige forening.

Tilmelding til Irmi tlf. 20 99 49 09, 
fra torsdag den 11. april til onsdag den 17. april kl. 18.00

Venlig hilsen bestyrelsen

Husk 
pas!

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

Idrætspriser blev uddelt i Grænsehallerne

Grænsehallerne i Kruså 
dannede rammen om 
fejring af idrætsudøvere 
fra Aabenraa Kommune. 
Uddelingen var et samar-
bejde mellem Aabenraa 
Fritidsråd og Aabenraa 
Kommune. Fritidspolitikken 
hedder "Stjerner at se op til", 
og det gav god samhørighed 
med alle idrætsudøverne, der 
modtog gaver og håndtryk.

Nielsens Bageri lancerer 
økologisk røræg
Af Dit te Vennits Nielsen

Scrægg er navnet på en 
ny form for økologisk 
røræg med forskellige 
smagsvarianter og er 
det hurtigste at tilberede 
i hele verden.

Det er Nielsens Bageri i 
Padborg, som lancerer det 
nye produkt.

"Det tager blot 15 se-
kunder at fremstille det 
delikate måltid, som bliver 
tilberedt uden olie eller 
fedt", fortæller Metter 
Nielsen fra Nielsens 
Bageri.

Det smager himmelsk, 
er varmt, endda sundt og 
lige til at tage med i det 
bæredygtige bæger. 

Scrægg fås med flere 
smagsvarianter enten den 
klassiske med blandede 
krydderier, den søde med 
chokolade og hasselnøde 

krokant, fit line med blå-
bær og fedtfrie produkter 
og den gourmetagtige 
med ost og rejer. 

"Det er et meget anderle-
des produkt, vi nu lance-
rer", siger Mette Nielsen.

Butikken holder demo-
dag fredag den 12. april 
mellem kl. 10 og 14, så 

kunderne kan få mulig-
hed for at smage det nye 
produkt. ■

Mette Nielsen, Nielsens 
Bageri. Arkiv foto
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

 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

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,  Tæ pper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

…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

Tak fordi du 
handler lokalt

• 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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

inviterer til

Tartelet Buffet
og Line Dance Workshop

”Så dans – og dit helbred vil takke dig”

Søndag den 28. april kl. 12.00 til 15.00
i Multisalen, Harkærvej 13, 6340 Kruså.

Enlige og personer med behov for social kontakt, 
får mulighed for at mødes med ligestillede.

Som par, så husk den som sidder alene derude.

Alle er velkomne.

Arrangementet er gratis – drikkevarer for egen regning.
Ældre Sagen støtter økonomisk.

TILMELDING: ritaclausen@bbsyd.dk / 29 44 49 16 
fra den 10. april til 15. april

Bov lokalafdeling

Restaurant med kroatisk mad
Af Dit te Vennits Nielsen

I udkanten af Flensborg 
ligger den kroatiske 
restaurant Cevapcici. 
Ejeren hedder Slaven 
Pecnik, som i 28 år har 
boet i Tyskland og stam-
mer fra Kroatien.
“Jeg skulle egentligt blot 
have været på ferie i 3 må-
neder, men jeg forelskede 
mig i en dansk pige, og så 
kom jeg ikke videre”, for-
tæller Slaven Pecnik, som 
har drevet restauranten i 
over 18 år.

Han glæder sig hver 
dag til at betjene de 
mange kunder, der 
trofast og på tværs af 
generationer nyder det 

store udvalg af retter fra 
Middelhavsområdet. De 
fleste gæster i restauranten 
er stamkunder, og alle 
får et knus eller et fast 
håndtryk, når de træder 
ind af døren. Man mærker 
straks varmen og viljen 
til at betjene kunderne, og 
den gode kroatiske mad 
er velsmagende og bliver 
lækkert serveret. 

Slaven Pecnik fortæller, 
at der en dag kom nogle 

gæster fra Aarhus ind i 
restauranten. De blev så 
begejstrede for stedet, 
at de jævnligt kommer 
og spiser. "Vi har også et 
dansk par, der kommer 
her ofte. Indtil nu har de 

ikke ændret på deres be-
stilling. Der bl. andet lyder 
på den klassiske Kroatiske 
frikadelle på spyd, som 
restauranten er opkaldt 
efter, siger en smilende 
Slaven Pecnik. ■

Dansktalende Marcel 
Christiansen, Zanne 
Moedovic og ejeren Slaven 
Pecnik glæder sig til at 
betjene danske kunder hos 
Cevapcici i Flensborg.
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Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

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

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

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

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

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

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

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

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

Partytilbehør, dekoration og events

LUMAS SHOP 
BALLOONS
& MORE

Ballonarrangementer 
til enhver anledning!

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

tal og diverse figurer ballonguirlander 
og meget andet.

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

Kvalitet og eksklusivitet til rimelige priser

Valentinstilbud

Vi modtager dankort 

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

og årstidsbestemte retter.

FRI SALATBAR

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

DEN MUNTRE 
BOSNIER

Rumpsteak-schnitzel fyldt 
med skinke og ost, dertil 

pommes frites og djuvec ris

14,50 €

Siden 2001

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

www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

Bedst til skat
Padborg Skatklub samlede 20 skatspillere til klubaften 
på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1. A. C. Petersen, 
Padborg 1208 point
Nr 2. Benny Stensdal, 
Padborg 1200 point
Nr 3. Kaj Hansen, 
Kollund 1135 point
Nr 4. Gynther Bonnichsen, 
Bov 964 point

2. runde
Nr 1. Hans Emil Nissen, 
Holbøl 1037 point
Nr 2. Hans Bonde, 
Bov 976 point
Nr 3. Kaj Hansen, 
Kollund 948 point
Nr 4. Jan Petersen, 
Fårhus 816 point

Sydbank støtter familieshelter i 
Kollund
Lokalforeningen for 
Kollund, Sønderhav 
og Rønshoved fik på 
Sydbanks årlige ak-
tionærmøde i Kværs 
overrakt 50.000 kroner i 
støtte til etablering af et 
familieshelter. ■

Gerda Brink og Jens Nielsen 
fra Lokalforeningen for 
Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved sammen med 
Sydbanks områdedirektør 
Laurids Kudsk.

Sidste maratonbowling i Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Det var nogle meget 
trætte spillere, der søn-
dag morgen blev hyldet 
efter den absolut sidste 
maratonbowling fandt 
sted i Grænsehallerne i 
Kruså.
Turneringen startede 
lørdag morgen kl. 10, og 
herefter blev der bowlet 
i 2 serier uafbrudt 6, 12 
eller 24 timer. Der var god 
forplejning dagen og nat-
ten igennem, og kl. 22 gik 
Banditterne på og leverede 
total god stemning. ■

Vinderne blev:
 
6 timer:
1. Ida Gundesen,  
2. Mia Gundesen (piger), 
1. Fabian Holm Larsen,  
2. Villads Rudbeck,  
3. Tristan Noye (drenge),  
1. Vendela Hesse (damer), 
1. Kai Jürgensen,  
2. Jon Birk Jensen (herrer)

12 timer:
1. Simon Lind Pedersen 
(drenge),  
1. Lene Kirkebak Ovesen 
(damer),  
1. Helge Hansen,  
2. Ernst Günther Petersen, 
3. Norman Rudbeck,  
4. Jakob Sørensen (herrer)

24 timer:
1. Nikolaj Lund Måsøy, 
2. Marcus Draaby (drenge),  
1. Heidi Schmidt Pedersen,  
2. Mona Pedersen, 
3. Maria Hansen (damer),  
1. Carsten Gydesen, 
2. René Lorenzen, 
3. Erik Lind Pedersen, 
4. Thorwald Christiansen/
Erland Grau,  

5. Teddy Petersen,  
6. Lars Bech,  
7. Jonas Winther,  
8.Svend Gundesen,  
9. Søren Zinch Stokholm,  
10. Hans Andresen og 
11. Dan Dralle (herrer).

Der blev desuden uddelt 
præmier for de bedste og 
dårligste - odds på ens 
egne evner.

Det var nogle meget trætte bowlere, der søndag morgen blev hyldet efter 6, 12 og 24 timers 
uafbrudt bowling.
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