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BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Åbningstider i påsken
Mandag . . . . . . . . . . . . .7.00 - 17.30
Tirsdag  . . . . . . . . . . . . .7.00 - 17.30
Onsdag  . . . . . . . . . . . . .7.00 - 17.30
Skærtorsdag . . . . . . . . . LUKKET
Langfredag . . . . . . . . . . LUKKET
Lørdag . . . . . . . . . . . . . .9.00-13.00
Påskesøndag  . . . . . . . . LUKKET
Mandag 2. påskedag . LUKKET

KEEPER L 200 ML 
• Koncentreret 
ukrudtsmiddel 
langtidsvirkende

NYHED 

START PÅSKEN
I BYGMA GRÅSTEN
STÆRKE PRISER

SE MERE INDE I AVISEN
Med forbehold for udsolgte varer

SPAR 450,-

PÅSKETILBUDSPRIS

699,-

PÅSKETILBUDSPRIS

379,-

PÅSKETILBUDSPRIS

999,-

SUPERDÆKKENDE
10 ltr. 

SPAR 12485

PÅSKETILBUDSPRIS
3 STK 

100,-

SPAR 44805

PÅSKETILBUDSPRIS
KØB 2 STK. FOR

24995

BORUP AFRENSER 
KONCENTRERET
• 2,5 L

Vejl. 224,85
for 3 stk

SPREHN
MØRTELBØR 

Tilbudende er afhentningspriser og gælder 
den 16. april, 17. april og den 20. april

SKALFLEX
HOBBY
CEMENT 

PÅSKETILBUDSPRIS

16995

PÅSKETILBUDSPRIS

7995

5 KG

15 KG

18V SKRUEMASKINE 
MODEL DCD 777S2T

• 2 stk. akku 1,5 amp. 
samt 1 stk. lader

• Inkl. transport-
ku� ert 

PÅSKETILBUDSPRISPÅSKETILBUDSPRIS

249

Se mange 
gode tilbud 
i omslaget

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 16 15. april 2019 11. årgang
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HAVEREDSKABER

÷ 35 %
RABAT

GINGE VERTIKALSK ÆRER
-COMBICARE 

32,5 VE

FÅ HAVEN TIL AT STÅ KNIVSKARP

BESK ÆRERSAKS SMARTFIT

• Multibeskæresaks med sideskær

Nr. 141687

HAVESPADE 155L

• Med langt skaft

Nr. 081724

GINGE PLÆNEKLIPPER 
51.5 SP-A

• Selvkørende med 1 gear • 4-i-1 funktion: Klip, opsam-
ling, bioklip og sideudkast • Opsamler: 60 L • Klippe-
bredde: 51 cm • 7-trins højdeindstilling • XL-hjul

Nr. 169427

PÅSKETILBUDSPRIS

2.499,-
PÅSKETILBUDSPRIS

799,-

IGEN I MAJ 2018

Her er kongen af plænen



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

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

PADBORG

Åbent alle dage
kl. 7.00-19.00

GRÅSTEN
Mandag-onsdag kl. 7.00-20.00
Skærtorsdag, langfredag LUKKET
Påskelørdag kl. 7.00-20.00
Påskedag (søndag) LUKKET
2. Påskedag (mandag) LUKKET

ÅBNINGSTIDER I PÅSKEUGEN

DELIKATESSEN TILBYDER 
Kartoffelspegepølse 

fra Als Pølser

* Maks. 2 stk. pr. kunde pr. dag

Handcooked Real Chips
150 g
3 varianter

GRÅSTEN
PADBORG

Pr. stk. kun

4995

Pr. pose

795

FRIT VALG 

ÅBNINGSTIDER I PÅSKEUGEN

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

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

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

’s Cykelservice - din lokale

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Elcykler
fra kr. 

12.999,-

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk

2770207_visitkort.indd   1 25-01-2019   09:56:41

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

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

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

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

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

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

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Få forsikring 
for alle pengene

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLEREHULMURSISOLEREHULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt
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N I E L S E N S 

BAGERI

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og påskelørdag kl. 7.00-20.00
                       Skærtorsdag, langfredag, Påskedag (søndag) og 2. påskedag (mandag) LUKKET

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

Lagkagehuset holder åbent
Skærtorsdag, Langfredag, påskedag

og 2. påskedag fra kl. 7.00-13.00

Bemærk at 
SuperBrugsen 
Gråsten holder 

lukket disse dage!!

SLAGTEREN TILBYDER
8 stk. hjemmelavet 
ringriderpølser

Åbningstider
Mandag - onsdag kl. 6.00 - 17.30
Skærtorsdag  kl. 6.00 - 16.00
Langfredag kl. 6.00 - 16.00 
Lørdag kl. 6.00 - 16.00
Påskedag kl. 6.00 - 16.00
2. påskedag kl. 6.00 - 16.00

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Friskafskåret pålæg
mange slags

SLAGTEREN TILBYDER
4 stk. entrecôte
 ca. 800 g

Pr. stk.

95,-

Pr. stk.

299,-

Pr. pk.

125,-
Pr. pk.

59 95

SLAGTEREN TILBYDER
Fersk Oksemørbrad
1,4-1,6 kg

DELIKATESSEN TILBYDER
Kartoffelspegepølse 
fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
4 stk. fi skefi let

Pr. stk. kun

49 95
Pr. lag

10-
Pr. pk.

25,-
P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

SLAGTEREN TILBYDER
Lammekølle
1,0-1,2 kg
DYBFROST

* Maks. 2 stk. pr. kunde pr. dag 

8 stk. hjemmelavet 
ringriderpølser
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Nye Mallorca-
kartofl er
Kl 1

Pr. bk.

10,-
Pr. pk.

10,-
Pr. glas

18,-

Pr. æske

50,-

Pr. stk.

79 95

Coop sild
vælg mellem krydder-, karry-, sennep-, 
dild- eller marinerede
300-550 g

Ullerslev guld ost
ML, 45+
ca. 2 kg

Anthon Berg 
Guldæske
300 g

Stort udvalg i 
påskebuketter

LØS VÆGT

FRIT VALG

Pr. fra

50,-

Skrabeæg
str. M/L
bakke med 10 stk.

Pr. ½ kg

2 95
Pr. bundt

16,-

Grønne asparges
Spanien

Kl 1
400 g

Coop luksus tarteletter
10 stk.

Pr. flaske

50,-

Spier Vintage
Sydafrika
75 cl
fl ere varianter

FRIT VALG

Spar kr.

4995

18,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden mandag den 15. april til og med lørdag den 20. april 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

50,-

Skrab op til
50% rabat*

Husk at få et påskeskrabelod, 
hver gang du handler 
for 200 kr. eller mere.

Vi udleverer skrabelodderne i perioden 
12.-20. april 2019. Skraber du dig til 
rabat, så kan du indløse rabatten 

i perioden 23.-25. april 2019.

*Rabatten gælder alt i butikken med undtagelse af vin og spiritus, 
FDB møbler, tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, frimærker, 

pant, spil, ugeblade, magasiner, aviser, oplevelsespakker 
(Morebox), bus-kort, samlemærke-varer, billetter, gavekort 
& -checks, forudbestilt catering, forudbestilt vin, kioskvarer, 

abonnementskasser, taletidskort, talepakker, mobiltelefoner inkl. 
iPads og iPhones, stationære og trådløse telefoner, tilbehør til 

fastnetog mobiltelefoner, modermælkserstatning samt gasbeholdere.
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Skærtorsdag
”Og mens de holdt måltid ... så rejser Jesus sig fra bordet 
og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om 
sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at 
vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som 
han havde bundet om sig.”
Johannesevangeliet, kapitel 13, vers 2-4.

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med 
sine disciple for sidste gang, og nadveren indstiftes. 
Skærtorsdag er dagen før langfredag, hvor Jesus 
korsfæstes, og tre dage før påskesøndag.

Ordet ’skær’ i dagens navn betyder ren. Det er også den 
aften, hvor Jesus vasker disciplenes fødder.

Der er Gudstjeneste i Adsbøl kirke kl. 9.30.

Langfredag
Langfredag markerer vi, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Derfor er det 
en stille og afdæmpet dag i kirken. 

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er 
denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa – smertens vej til stedet, hvor han 
skal dø.

På langfredag bliver alterlysene ikke tændt, og der står ikke friske blomster på alteret. 

Gråsten Slotskor medvirker under den liturgisk gudstjeneste i 
Gråsten Slotskirke kl. 11.00.

Påskedag
Påskedag fejrer vi, at Jesus opstod fra graven. Det er en af kirkens største 
festdage. 

Påskedag er dagen, hvor Jesus opstår fra de døde. Højdepunktet i 
gudstjenesten er læsningen af påskeevangeliet. Det fortæller, hvordan tre af 
de kvinder, som fulgte Jesus, fandt hans grav tom. En engel fortalte dem, at 
Jesus var opstået fra de døde og gået i forvejen tilbage til byen, hvor de ville 
se ham igen.

Der er gudstjeneste i Adsbøl kl. 9.30

2. påskedag
Anden påskedag fortsætter fejringen af Jesus’ opstandelse. Her fokuserer 
vi især på, at Jesus som den opstandne igen mødte sine disciple og fulgte 
dem i livet. 

Der er gudstjeneste i Gråsten Slotskirke kl. 11.00.

Under begge gudstjenester deltager Gråsten Slotskor.

Efter gudstjenesterne er der kirkekaffe og påskeæg til alle.

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten og Adsbøl.

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Sognepræst 
Hanne Beierholm Christensen
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
hanc@km.dk

Menighedsrådsformand:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf. 4040 6077
hebl@privat.dk

Kirkebil
Ønsker du at komme til gudstjeneste, men ikke 
har transportmulighed, så ring efter kirkebilen. 
Der skal ringes lørdag inden kl. 18.00, for at 
deltage i en søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon 7010 7800

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

Gudstjenester og aktiviteter i april
Skærtorsdag den 18. april kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

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

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

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

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

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

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

MARINA FISKENÆS - Fiskenæsvej 2, 1. 

NYHED

Skøn penthouselejlighed til livsnyderne som kan se sig
selv slappe af på altanen med udsigt til vandet og et
kold glas hvidvin i hånden efter en tur i wellnessafdelin-

gen - meget attraktiv beliggenhed direkte ved vandet i
centerbygningen ved Marina Fiskenæs Feriepark og der-
med nem adgang til centerfaciliteterne. Sag: 204291

Bolig m² 60

Stue/vær 1/1

Grund 1

Opført 2008

Kontantpris: 1.725.000
Ejerudgift pr. md: 2.251
Udbetaling: 90.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 7.482/6.361

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.

Stemte dørklokker
Af Gunnar Hat tesen

Mobilbetaling var popu-
lært, da Lokalafdelingen 
af Kræftens Bekæmpelse i 
Gråsten stemte dørklokker 
for kræftsagen.

"I den gamle Gråsten 

Kommune blev der ind-
samlet 50.762 kroner", 
oplyser indsamlingsleder 
Helle Blindbæk, som er 
glad for de mange frivil-
lige, der tog en raslebøsse 
i hånden og gik en tur for 
det gode formål. ■

Stjal Wegner stole
En indbrudstyv smadrede 
forleden et vindue i en vil-
la på Sønderborg Landevej 
i Adsbøl.

Der blev stjålet fire 
Wegner Y-stole. De er i 

lys eg og med sorte sæder. 
Stolene er velholdte.

Der blev også stjålet 
en Kaj Bojesen garder, 
som er i størrelsen 35-40 
centimeter. ■

Nye kræfter i Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening

Af Esben Cronbach

Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening, GIG, 
har holdt generalfor-
samling, og her fortalte 
formanden, Lilian Kaad, 
om årets aktiviteter.

Lilian Kaad. Dorte 
Melgaard Petersen, Tina 
Dreyer og Claus Thomsen 
blev genvalgt til bestyrel-
sen, mens Birgitte Sprogø 
blev nyvalgt. Annette 
Alnor og Jette Clausen 
ønskede ikke genvalg.

”En mangeårig konstant 
besætning er ved at blive 
afløst af nye kræfter,” 
sagde formanden Lilian 
Kaad, ved udskiftningen i 
bestyrelsen.

“Begge har bestredet 
jeres bestyrelsesposter på 

fineste måde,” takkede 
Lilian Kaad de to lang-
varige medlemmer af 
bestyrelsen. ■

Traditionen tro begyndte GIG generalforsamlingen med en sang. Foto af Esben Cronbach

Billetmærke
Hej derude

Jeg er en glad og udadvendt kvinde på 66 år, som elsker 
naturen, kirkeliv, at danse og gåture langs vandet. Nyder en 
god koncert - er Hansi Hinterseer fan. Desuden holder jeg 
meget af dyr samt hygge foran TV med levende lys og god 
mad. Jeg har to voksne børn og taler både dansk og tysk.

Hvis du også elsker musik,danse, gåture og har de 
samme værdier som mig, hører jeg gerne fra dig.

Henvendelse:
Gråsten / Bov Avis • Slotsgade 1, 1. sal • 6300 Gråsten

Billetmrk. 5934
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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
Lisbeth Schiønning

Telefon 61 44 07 80

ls@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Afrejse. Tirsdag den. 1. oktober 2019 
kl 13.25 fra Hamburg. (Tidspunkt for 
bus fra Ahlmannsparken til Hamborg 
Lufthavn følger)
Hjemrejse. Søndag den 6 oktober, 
ankomst kl. 18.00 i Hamburg.
Hotel. Alle overnatninger er på 
Ani Plaza Hotel i Jerevan
Pris pr. person kr. 8.990,-
Tillæg for enkeltværelser kr. 875,-
Prisen inkluderer  - bus Gråsten/ 
Hamburg Lufthavn t/r

- fly Hamburg/ Armenien via Moskva t/r,
- overnatning i delt dobbeltværelse på 
hotel med bad og toilet på værelset
- halvpension, som består af 5 x 
morgenmad og 4 x aftensmad
- busture rundt i Armenien og entrèer
Prisen inkluderer ikke øvrig forplej ning, 
drikkevarer, forsikring og drikkepenge. 

Visumfri. Pas skal være gyldig 
6 måneder fra indrejse i landet.

Deadline for tilmelding: 15 juni 2019.
Tilmelding sker til Helle Blindbæk på 
hebl@privat.dk

Om turen:
UNITAS REJSER er teknisk rejsearran-
gør. Medlem af Rejsegarantifonden
reg. nr. 128.

Der tages forbehold for ændringer og 
forbedringer af programmet
Alle steder vi besøger vil blive introdu-
ceret på dansk.

PRAKTISK INFORMATION

med Paul Møller som rejseleder

Armenien
1. oktober til 6. oktober 2019

Sognerejse arrangeret af Gråsten - Adsbøl menighedsråd

Mange års turbulent historie har sat sit præg på det ellers 
billedskønne Armenien, der ligger som på et historisk knude-
punkt mellem Asien og Europa. Resterne af næsten 2.000 års 
kristendom er imponerende. Fra hovedstaden Jerevan kan man se 
det mægtige bjerg Ararat knejse i horisonten. 

I selve hovedstaden ligger folkedrabsmuseet. Et grusomt minde, 
hvor vi dog fascineres af fortællingen om ”Armeniens moder”, 
den danske Karen Jeppe. Karen Jeppe, der herhjemme også bliver 
kaldt den glemte heltinde, er kendt i Armenien for at hjælpe 
� ygtninge fra de osmanniske forfølgelser, der kostede godt 
halvanden million mennesker livet under Første Verdenskrig. 
Ved blandt andet at skjule børn og voksne i sin kælder reddede 
den modige danske kvinde tusindvis af armenske liv.  Armenien 
var indtil 1991 en af sovjetrepublikkerne, en historie vi � nder 
mange spor af på vores tur.

Armenien er måske et at de mest spændende og aktuelle lande at 
besøge i 2019 - på grund af landets fortid og nutid.

Armeniens kristne historie 
En væsentlig del af turen vil fokusere på Armeniens kristne 
historie, som begyndte i kirken Khor Virap. Vi forlader dags-
lyset og begiver os ned i fangehullet, hvor missionæren Gregor 
Lysbringeren, Armeniens svar på den danske Poppo, levede i 13 
år. Her havde den armenske konge lukket ham inde, fordi han 
ikke brød sig om det kristne evangelium, som Gregor for-
kyndte. Da kongen forelskede sig i en kristen nonne, som 
afslog hans frieri, myrdede han både hende og hele hen-
des orden. Gregor blev herefter hentet op af kælderen. 
Han helbredte kongen for sin sindssyge, døbte ham, og 
i år 301 e.Kr. blev Armenien derved erklæret en kristen 
nation - verdens første. 
Den ortodokse kirke har hovedsæde og domkirke i byen 
Echmiadzin. I kirken opbevares en mængde relikvier 
og ifølge præsterne blandt andet den spydspids, som den 
korsfæstede Jesus blev stukket i siden med. Senere besøger vi 
både det hellenistiske tempel fra det første århundrede i Garni 
og klippekirken i Geghard, som er et imponerende skue. Kirken 
er hugget ind i selve klippen, i et afsidesliggende område, for at 
skjule den bedst muligt for forfølgere.  

Velkommen på en fascinerende rejse til Armenien. 

På turen deltager: Rejseleder Paul Møller, Gunnar Hattesen, 
dansk guide på hele turen Filip Hove Kristensen og Helle 
Blindbæk som vil gøre vores bedste for at få turen til at blive en 
god og stor oplevelse for alle. 

DAG 1 - TIRSDAG 1. OKTOBER 
AFREJSE TIL JEREVAN
Vi � yver fra Hamborg Lufthavn. Vi mellemlander i Moskva og 
skifter � y, inden vi lander i Jerevan sent på aftenen. Jerevan er 
dateret til at være ældre end selveste Rom.  Jerevan er også kendt 
som” Pink City”, fordi den lyserød vulkanske sten (tu� ) bruges i 
bygningsmaterialet. 

DAG 2 - ONSDAG 2. OKTOBER
RUNDTUR I HOVEDSTADEN 
JEREVAN
Dagen bliver en rundtur i Jerevan. Vi skal bl.a. til  Mair-Hayastan 
(Moder Armenia), hvor vi kan nyde udsigten over byen og 
Ararat-bjerget, hvis vejret tillader det. Derfra fortsætter vi til 
Matenadaran, museet for gamle manuskripter. Ved at se og læse 
disse manuskripter, får vi et særligt indblik i landets historie. Vi 
spiser frokost sammen på en restaurant. Dagens sidste stop er ved 
Tsitsernakaberd, monumentet for folkedrabet i 1915.

DAG 3 - TORSDAG 3. OKTOBER
ECHMIADZIN - GARNI -
GEGHARD-KLOSTERET

Vi starter dagen ved Echmiadzin, som er det 
hellige sæde for Den Armenske Kirkes 

patriark. Armenien var det første land 
til at vedtage kristendommen som 
statsreligion i 301 e.Kr. Katedralen 
blev bygget i år 303 på stedet, 
hvor et hedensk tempel tidligere 
havde ligget. Vi besøger også St. 
Hripsime Church som også er på 
UNESCOs verdensarvsliste.

Vi spiser frokost i en landsby, hvor 
vi også får demonstreret, hvordan 

det armenske brød ’lavash’ bliver lavet.  
Frokosten består blandt andet af nybagt brød, 

hjemmelavet ost og krydderurter.

Vi fortsætter til byen Garni, hvor vi besøger resterne af det 
hedenske tempel, som blev bygget i det 1. århundrede. Også her 
ser vi en bygning, som danner en perfekt harmoni med naturen. 
Inden vi kører tilbage til Jerevan, besøger vi Geghard-klosteret, 
som er hugget ind i en klippe. 

DAG 4 - FREDAG 4. OKTOBER
SPITAK– HAGHARTSIN – 
LAKE SEVAN

Vi besøger byen Spitak, der ligger i det nordlige Armenien og 
som var epicentret for det ødelæggende jordskælv i 1988, der blev 
navngivet efter Spitak. Mellem 25.000 og 50.000 blev dræbt og 
op til 130.000 såret. En af grundene til at det endte så slemt var 
de dårlige byggemetoder og korruption i Sovjetunionen.

Vi kører igennem de såkaldte “schweiziske bjerge” i Armenien, 
hvor vi � nder Haghartsin klosteret midt i nationalparken Dilijan. 
Rundturen fortsætter forbi søen Lake Sevan, som markerer en 
kendt pilgrimsrute.

DAG 5 - LØRDAG 5. OKTOBER
KHOR VIRAP - NORAVANK 
KLOSTERET
Denne dag kører vi mod syd for at besøge det historiske kloster, 
Khor Virap, som er et vigtigt pilgrimssted tæt på den tyrkiske 
grænse. Her var Gregor Lysbringeren fængslet i 13 år, før 
Armenien indførte kristendommen som landets religion. Fra 
klosteret kan du nyde en betagende udsigt over det majestætiske 
sneklædte Ararat-bjerg og ud over Ararat- dalen. 

Vi fortsætter til Noravank klosteret - juvelen i den middelalderli-
ge armenske arkitektur. Klosteret ligger i en fantastisk kløft og er 
bygget i en perfekt harmoni med den omgivende natur.  For dem 
der har lyst, er det muligt at slutte dagen med en tur gennem 
Vernisage-markedet. Markedet har åbent hver weekend. Her kan 
vi se – og måske købe – lokal kunst og andre spændende ting.

DAG 6 - SØNDAG 6. OKTOBER
HJEMREJSEN
Efter en tidlig morgenmad, kører vi til lufthavnen. Igen � yver vi 
til Moskva, hvor vi mellemlander og skifter � y inden vi lander 
i Hamborg lufthavn først på aftenen. Vi bruger dagen på at få 
samlet op på oplevelserne.
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På jagt efter viden om mårhunde
Af Signe Svane Kryger

Gråsten og Omegns 
Jagtforening havde 
forleden inviteret til 
mårhundeaften på Den 
Gamle Kro, hvor omkring 
40 medlemmer var 
mødt op for at få mere 
at vide om mårhunden, 
der kan være farlig for 
mennesker. 
Indvandring, udbredel-
se, levevis, udseende og 
adfærd var bare nogle af 
de mange emner, der blev 
gennemgået til mødet 
i Gråsten og Omegns 
Jagtforening, hvor regu-
leringsjæger, Jørn Bøgen, 
fortalte om mårhunden. 
Som vildtplejerådgiver 
kunne han selv fortælle 
om sine egne erfaringer 
som reguleringsjæger 
samt om nødvendigheden 
af, at få mindsket antallet 
af mårhunde i det danske 
landskab.

“Det kræver en indsats 
at få mårhundeantallet 
reguleret, og det kræver at 

medlemmer hjælper til”, 
fortalte Jørn Bøgen.

Farlig for mennesker
Mårhunden stammer fra 
Østasien, og den er en 
trussel mod både dyr og 
mennesker, idet den kan 
smitte med sygdomme 
som rabies, hvalpesyge og 
bændelorm, hvoraf sidst-
nævnte kan være dødelig 
for mennesker.

Dette er baggrunden for, 

at mårhunden er uvel-
kommen i Danmark, og 
det er også årsag til, at den 
reguleres i Danmark, hvor 
alle må fange den i fælder, 
mens jægere må aflive 
mårhunden. Dette skal 
dog gøres med omhu, da 
mårhunden kan smitte.

Judasmårhunde
Et middel mod indfang-
ningen af mårhunde er 
judasmårhunde, som er 

steriliserede mårhunde, 
der lever løssluppent i 
naturen med halsbånd og 
GPS, hvilket betyder, at 
man kan opspore andre 
mårhunde. ■

40 mennesker hørte om 
mårhunden, der kan være 
farlig for mennesker.

Lokal tømrer realiserer 
folks drømme
Af Lisbeth Schiøning

Benny Terp fra FriByg er 
lokal tømrer og snedker 
fra Rinkenæs. Han kan 
lave lige præcis det, kun-
den drømmer om. Han er 
ærekær, så tingene skal 
ikke kun være i orden, 
det skal se godt ud.
At genskabe ting er noget 
Benny Terp er god til. 
Derfor har han også været 
heldig med en del spe-
cialopgaver. Bl.a. har han 
været med til at restaurere 
én af Danmarks ældste 
kirker, Rinkenæs Gamle 
Kirke, som er fra år 1158.

“Det er rigtig spæn-
dende, at være med til 
at bevare en så gammel 
historisk bygning; der i 
øvrigt flere steder bærer 
spor efter de mange krige 
igennem tiden”, fortæller 
Benny Terp. som restau-
rerede både alterbordet og 
knæfaldet.

“Det var en både inte-

ressant og udfordrende 
opgave, da alt skulle saves 
i hånden og han var tak-
nemmelig for at det var 
hans ekspertise, der blev 
valgt til opgaven”, siger 
Benny Terp.

I det daglige arbejder 
han med alt i snedker og 
tømrer arbejde. De mange 
faste kunder i Rinkenæs 
og Gråsten har givet al-
skens forskellige opgaver 
lige fra restaurationsar-
bejde på gamle skibe, ud-
skiftning og reparation på 
vinduer og døre, og sågar 

opsætning af malerier på 
væggene.

“Ingen opgave er for lil-
le” forklarer Benny Terp, 
der elsker variationen i 
de mange opgaver og har 
altid syntes, at det er eks-
tra sjovt, når hans kunder 
har specielle ønsker. Med 
inventaret i firmavognen 
kan han tage ud til kun-
derne og lave det meste. 
Større opgaver laves på 
hans 80 kvadratmeter 
værksted.

“Jeg kan godt lide at glæ-
de mennesker og hjælpe 
dem med at realisere deres 
drømme. Det at give dem 
mulighed for at kreere 
præcis det, de gerne vil 
have gør det hele meget 
sjovere” siger Benny Terp 
fra Fribyg. ■

Benny Terp arbejder med alt i 
snedker og tømrer arbejde.
 Foto Ingrid Johannsen

Gratis koncerter på 
Torvet i Gråsten
Hen over foråret og 
sommeren skal folk ud 
og møde hinanden på 
Torvet i Gråsten.

Det mener Gråsten 
Handel, som giver seks 
koncerter i løbet af forårs- 
og sommermånederne.

Fredag underholdt 
Jasmin Gabay, kendt fra 
Den store Bagedyst og 
det danske Melodi Grand 
Prix. ■

Fredag den 10. maj indtager 
Annette Heick Torvet i 
Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen

Fredag den 12. april under-
holdt Jasmin Gabay på Torvet 
i Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Skærtorsdag den 18. april
Vi henviser til Adsbøl kirke

Langfredag den 19. april kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

Påskedag søndag den 21. april kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

2. påskedag mandag den 22. april kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Skærtorsdag den 18. april kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen
Påskedag søndag den 21. april kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Skærtorsdag 18. april kl. 19.30
ved Helle Domino Asmussen

Påskedag søndag den 21. april kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Skærtorsdag den 18. april kl. 19.30

ved Stefan Klit Søndergaard
Langfredag den 19. april kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard
Påskedag søndag den 21. april kl. 10.30 ved Tina Iversen

2. påskedag mandag den 22. april kl. 9.00
ved Esbern Gaur Vernersen

EGERNSUND KIRKE
Skærtorsdag 18. april kl. 11.00 ved Mette Carlsen.

Efterfølgende påskefrokost
Langfredag 19. april kl. 11.00 ved Mette Carlsen

Påskedag søndag den 21. april kl. 11.00 ved Mette Carlsen
2. påskedag mandag den 22. april 

Vi henviser til nabokirker

RINKENÆS KORSKIRKE
Skærtorsdag den 18. april kl. 10.30
ved Marianne Østergård Petersen

Langfredag den 19. april kl. 19.30 ved Marianne 
Østergård Petersen og Dybbøl kirkes Vokalensemble

Påskedag søndag den 21. april kl. 10.30
ved Marianne Østergård Petersen

RINKENÆS GAMLE KIRKE
2. påskedag mandag den 22. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

NYBØL KIRKE
Skærtorsdag 18. april

Vi henviser til Sottrup Kirke
Langfredag 19. april kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg

Påskedag søndag den 21. april kl. 9.00 
ved Vibeke von Oldenburg

2. påskedag mandag den 22. april kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Skærtorsdag 18. april kl. 16.00 

ved Vibeke von Oldenburg
Langfredag 19. april

Vi henviser til Nybøl Kirke
Påskedag søndag den 21. april kl. 10.30 

ved Vibeke von Oldenburg
2. påskedag mandag den 22. april 

Vi henviser til Nybøl Kirke

ULLERUP KIRKE
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Langfredag den 19. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Påskedag søndag den 21. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Karfreitag, 19. April, 9.30 Uhr, Gottesdienst 

in der Schlosskirche Gravenstein
Sonnabend, 20. April., 20.30 Uhr, 

Gottesdienst zur Osternacht
in der Kirche zu Ekensund

Ostermontag, 22. April., 10.30 Uhr,
Gottesdienst in

der Kirche zu Kollund

GUDSTJENESTER

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

På gensyn

Fra tirsdag i uge 18
og resten af ugen giver vi

÷50%
på alle varer

Tirsdag den 30. april fra kl. 10.00 - 17.00
hvor der er kaffe og kage i butikken

10 års fødselsdag
i Kirkens Korshærs genbrugsbutik

Generalforsamling
Graasten Skytteforeningen indkalder 
hermed til ordinær generalforsamling

Mandag den 29. april 2019 kl. 19.00
På skydebanen, Ravnsbjergvej 4, Gråsten

Dagsorden i.h.t. vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GRAASTEN 
SKYTTEFORENING

FODBOLD

SERIE 3 – SUB, SØNDERBORG
2. påskedag kl. 13.30

Øvrige kampe:
Lørdag den 27. april kl. 11.30 U 16 piger - Vamdrup
 kl. 13.15 U 15 drenge - Åbenrå BK
 kl. 15.00 SERIE 5 - Broager UI
Søndag den 28. april kl. 10.00 U 12 piger - Møgeltønder

Alle kampe spilles på Årsbjerg.
Gratis adgang

FODBOLD– liveFODBOLDFODBOLD

SOGNEUDFLUGT FOR 
KVÆRS SOGN

Sogneud� ugten går til 
Christiansfeld den 2. maj kl. 12.30

Vi kører i bus fra P-pladsen ved 
Kværs kirke mod Christiansfeld.

Her får vi en guidet bytur 
fra kl. 13.30- ca. 15.00.

Dereft er er der kaff e og lagkage 
på Brødremenighedens Hotel i byen.

Ca. kl. 16.00 går turen hjem 
til Kværs, ad lidt snoede veje.

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

Turen koster kr. 100,- for sognebørn, 
kr. 150,- for deltager uden for Kværs sogn.

Beløbet opkræves i bussen, 
der er mulighed for MobilPay.

HUSK TØJ OG SKO EFTER VEJRUDSIGTEN

Kværs menighedsråd

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

JAGTHUNDEDRESSUR
starter tirsdag den 23. april

hos Paul Matzen, Teglgård 14, Vilsbæk
Indskrivning og betaling fra kl. 18.00–19.00,

herefter træning til kl. 20.00
Hvalpehold  . . . . . . . . .  350 kr
Unghunde . . . . . . . . . .  350 kr
Apporteringshold . . . . .  400 kr
Afslutning den 5. juni kl. 13.00

Info/tilmelding ved Allan 2683 8936

Alle er velkomne

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

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

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Det kan være vanskeligt at sætte 
sidste punktum for et langt liv 

Hos Helmich & Søn møder vi hver dag mennesker i 
sorg, og selvom vi ikke kan mindske din personlige 
smerte, kan vi hjælpe dig gennem den svære tid 
og de mange praktiske gøremål. Vi tilbyder altid en 
uforpligtende personlig samtale, hvor vi nøje forklarer, 
hvordan vi kan hjælpe, og hvad der er omfattet af 
vores honorar. Kun sådan mener vi, du kan træffe 
beslutningen om, hvordan du ønsker at sige det 
sidste farvel. 

Vi træffes hele døgnet 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

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

Jytte Rasmussen 

Når en af dine kære dør, står de svære beslutninger tilbage ...

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

Pris fra kr. 9.995,-

Ægte gråstenerdreng fylder 70 år

Af Gunnar Hat tesen

Påskelørdag den 21. 
april fylder Jørgen Peder 
Hansen - i Gråsten bedre 
kendt som Jønne - 70 år.
Han har Gråsten blod i 
årene. Han kommer fra et 
hjem, hvor faderen, Jørgen 
Peder Hansen, drev bager-
forretningen ”Vor bager” i 
Nygade.

Jønne hjalp allerede som 
dreng fl ittigt til i bageriet 
og butikken. Som 5-årig 
solgte han is til byens 
turister.

Men Jønne gik andre 
veje, og blev tøjmand. En 
rigtig tøjmand med måle-
bånd om halsen, og altid 

klar til topklasse service 
og en god handel.

Dengang sagde man De
Da Jønne kom i lære som 
herreekviperingshandler 
i 1965 hos H.J. Bock i 
Gråsten, sagde han ”De” 
til både chefen og kun-
derne, og arbejdstøjet var 
habit, hvid skjorte og slips 
- hver dag.

Da han kom i lære, 
var der ikke så meget at 
vælge imellem. Farverne 
var sort, grå og blå. Der 
var habitter, blå blazere, 
grå bukser og hvide eller 
lyseblå skjorter. Der kom 
to kollektioner om året, 

sommer og vinter, og der 
skete ikke så meget, hvis 
man ikke fi k udsolgt. 
Sommerkollektionen 
kunne sagtens tåle at 
overvintre en sæson eller 
to. Der skete ikke de store 
revolutioner i herremoden 
dengang.

Der skete siden meget i 
tøjbranchen, ikke mindst 
på farvesiden i de 44 år, 
Jønne var med. Heldigvis 
kom mændene med på 
moden. De stejlede ikke, 
når han ville have dem i 
pastil farvede skjorter og 
spraglede slips, og det har 
gjort det sjovt at arbejde.

Jønne startede i 1992 
tøjbutik i Gråsten, men 
forinden var han i 23 år 
ansat i tøjforretningen Tip 
Top i Aabenraa. I 17 år 
hjalp han gråstenere med 
beklædning til fest, fritid 
og hverdagsbrug og altid 
ledsaget af en hyggelig 
snak.

Hans koncept var, at 
kunderne skulle få en god 
oplevelse, blive inspireret 

og få den helt rigtige 
vejledning.

Livsværk
I 2008 solgte han tøjfor-
retningen til Tøjeksperten, 
og var et år ansat som 
butikschef. Butikken var 
hans livsværk.

I dag er Jønne stadig 
på sin daglige tur gen-
nem Gråsten, som går 
forbi Bageriet Kock. Her 
skal han have sit daglige 
rundstykke. Desuden 
kommer han oft e på besøg 
i Tøjeksperten eft er sin 
gåtur til Fiskenæs med 
hunden.

Mange weekender og 
helligdage tilbringer han 
gerne tiden i sommerhuset 
på Rømø med hustruen 
Liss, som han har været 
gift  med i 45 år. Rømø er 
deres ferieparadis og hyg-
gested. Der har dog været 
et par enkelte afstikkere til 
Mallorca og Harzen, men 
Rømø står altid øverst, når 

han skal slappe af og holde 
ferie.

Jønne forsøger så meget 
som muligt at være en del 
af sejlerlivet på Marina 
Fiskenæs, hvor båden lig-
ger – altid pudset og plejet. 
Han står altid parat med 
en hjælpende hånd til sin 
søn og svigerdatter, når de 
har brug for hjælp.

Han nyder også at stå på 
sidelinjen, når hans barne-
barn, Vilas, spiller fodbold 

i Gråsten Boldklub, som 
han selv spillede i som 
ung. Men ellers ser han 
masser af håndbold og 
fodbold på tv – dog en-
gang imellem også live i 
Skansen i Sønderborg.

For nogen tid siden blev 
hustruen alvorligt syg, 
så dagen fejres i første 
omgang hos sønnen og 
svigerdatteren med hygge-
ligt besøg af den nærmeste 
familie. ■

Det er et kendt ansigt, Jørgen 
Peder Hansen - bedre kendt 
som Jønne - der fylder 70 år.

Karen Johanne Blomgren Mainz, 
Rinkenæs, er død, 87 år. ■

Elisabeth Bruhn Sander, 
Egernsund, er død, 65 år. ■Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vores far

Tage Nørregaard Petersens
sygdomsforløb og bisættelse.

Tak for de mange smukke blomster.
Ove, Jette og Anna

80 år
Fhv. overlærer ved Kværs 
Skole, Niels Henrik 
Ylander, Vårhøj 31, 
Rinkenæs, fylder fredag d. 
26 april 80 år. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Tak fordi du handler lokalt 

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

AUTO ANDERSEN
Indehaver Morten Holmboe Andersen

Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten
tlf. 2711 8460 / mha@autoandersen.dk

Velkommen til nyt

Autoværksted
i Kværs

REPARATION AF ALLE BILTYPER

Kosmoshus Træfældning
Alt I træfældningAlt I træfældning

• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

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

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

De kan indløses hos 
byens handlende.
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Hus og Have
Temasider

• 
• 

• 
• 
• 

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?

     

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

Bygma gør klar til stort forårs rykind
Af Gunnar Hat tesen

Når temperaturen stiger, 
solen skinner og humø-
ret topper, går der forår 
i det.

Det kan man mærke hos 
Bygma i Gråsten, hvor 
den daglige chef, Torben 
Nielsen, holder demo-dag 
både tirsdag og onsdag op 
til påske.

“Vi er parat til det helt 
store forårs rykind”, for-
tæller Torben Nielsen, der 
er chef for 14 ansatte i det 
lokale byggemarked.

“Når det er forår, tænker 

folk typisk på at få huset 
og terrassen renoveret. 
Nye drømme skal realise-
res. Nogle overvejer at give 
facaden en ansigtsløft -
ning, andre vil gerne købe 

ny grill, havemøbler eller 
haveredskaber”, fortæller 
Torben Nielsen, som står 
parat med kvalifi ceret 

personale til at rådgive 
kunderne.

“Vi har produkter af god 
kvalitet og et veluddannet 
personale. Det betyder 
meget for kunderne”, siger 
Torben Nielsen. ■

Torben Nielsen fra Bygma er parat med varer af god kvalitet og et veluddannet personale til at betjene kunderne op til påske.
 Foto Jimmy Christensen
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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

ASPARGESPLANTER
HVIDE OG
GRØNNE
10 stk i bundter
(barrods)

ÅBENT HELE FORÅRET

10995
pr. bundt

Ta’ 3 stk. for

75000

fra

10995
pr. stk.

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  

Fællesskab er vejen frem for Mikael Ebbesen
Af Esben Cronbach

“Jeg er lederen, men intet 
ville hænge sammen uden 

sammenholdet,” siger 
Mikael Ebbesen, der tror 
på, at fællesskabet er vejen 
frem for fi rmaet.

Han påpeger, at det er 
lidt af en tradition i tøm-
rerfaget, at man holder 
tidligt fri om fredagen, da 
man på denne måde får en 
lidt længere weekend end 
ellers.

“Vi er færdige kl. 12:15 
om fredagen, men så tager 
vi jo gerne snak om, hvad 
vi skal lave i weekenden, 
så vi får ugen rundet godt 
af,” siger Mikael Ebbesen.

Når holdet møder på 
arbejde igen om manda-
gen, bliver weekendens 
oplevelser drøft et over 
en kop kaff e, hvoreft er 
Mikael Ebbesen deler op-
gaverne ud.

Det, at arbejde med træ, 
falder Mikael Ebbesen helt 
naturligt:

“Jeg er vokset op med 
det, og hjalp min far, da 
jeg var mindre,” siger 
Mikael Ebbesen.

Det har ikke altid været 
planen at han skulle over-
tage fi rmaet, men i sidste 

ende er æblet ikke faldet 
langt fra stammen.

Mikael Ebbesen og faren 
Keld Ebbesen har altid 
haft  et godt forhold – hvil-
ket til dels kan skyldes den 
fælles passion for træfaget:

“Ved maden snakkede 
min far og jeg om arbej-
de. Han har været min 
sparringspartner og den 
person, jeg kunne med om 

ting, jeg ikke lige kunne 
drøft e med for eksempel 
mine medarbejdere”, siger 
Mikael Ebbesen.

Hjemmefronten
På hjemmefronten har 
Mikael tre børn med sin 
kone, Camilla Ebbesen.

Han forsøger, at få tid til 
det hele, men nogle gange 
må arbejdet tages med 

hjem. Der bliver arbejdet 
med træ om dagen, så det 
administrative kan blive 
ordnet senere.

“Det sker da, at jeg sidder 
en søndag og laver alt det 
administrative. Men det 
skal jo også ordnes – hvis 
ikke regningerne sendes 
ud, nytter det jo ikke me-
get,” siger Mikael Ebbesen 
med et smil. ■

Tømrermester Mikael Ebbesen har en passion for træfaget.

Glæd jer til vores store årlige 
blomstermarked

STORT BLOMSTERMARKED

PADBORG

der åbner 
torsdag den 2. maj

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Igen i 
år kommer 

Haveselskabet 
og hjælper os

og grillen 
er tændt
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GODT OG SIKKERT  ARBEJDSMILJØ 
TIL GODE PÅSKEPRISER FINDER 
DU I BYGMA GRÅSTEN

JUMBO
MESSETÅRN

JUMBO
HOBBY
TRAPPESTIGER 

JUMBO
TRÆ WIENERSTIGER

JUMBO 
MUREBUKSTILLADSSÆT

JUMBO
HOBBY SKYDESTIGER 

JUMBO
ARBEJDSKAMLER 

Påsketilbudspris

9.999,-

Påsketilbudspris

9.999,-

Påsketilbudspris 
fra 

685,-

Påsketilbudspris

fra 225,-

Påsketilbudspris 

fra 685,-

Påsketilbudspris

1149,-
SÆT MED 3 STK

KOM OG MØD 
KONSULENTEN

FRA JUMBO
TIRSDAG

DEN 16. APRIL 

Tilbuddene på denne side er afhentningspriser og gælder 
tirsdag den 16. april, onsdag den 17. april samt lørdag den 20. april
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TA' 1 DEL FOR

29995

TA' 2 DELE FOR

49995

ELLER TA' 3 DELE FOR

69995

ARBEJDS
BEKLÆDNING

MØD MOGENS FRA TEC7
TIRSDAG DEN 16. APRIL

COMBAT KNICKERS 

MULTICLEAN 
500 ML

COMBAT 
OVERALLS

COMBAT 
OVERALLS 

MED
HÆNGELOMMER

COMBAT HÅNDVÆRKERBUKS 
MED HÆNGELOMMER

COMBAT SHORTS

COMBAT SHORTS
MED HÆNGELOMMER

COMBAT HÅNDVÆRKERBUKS 

SPAR

123,-

SÆLGES SOM SÆT

199,-
Normalpris kr. 322,-

MØD KONSULENTEN
FRA FE ENGEL

TIRSDAG DEN 16. APRIL

SE DET STORE UDVALG 
I TEC7- PRODUCTER

MULTICLEAN 

HP CLEAN 
1 L

GT7 
PROFESSIONAL 
MULTISPRAY
600 ML
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Kraftfuld, kompakt og nem at komme rundt med

Tilbudende gælder kun den 16. april 
og afhentning denne dag

MØD MOGENS FRA TEC7
TIRSDAG DEN 16. APRIL

ALTO HØJTRYKSRENSER C 120.7-6

• Pumpetryk, max.: 120 bar • Vandmængde, 
max.: 440 l/time • Nyt kompakt model med 
integrerede funktioner • Opretstående 
ergonomisk design • Driftssikker metalpumpe 
og universalmotor • Automatisk start/
stop • Trykregulering • Nem at betjene 
• Nem at opbevare og transportere • Integreret 
kørevogn • Click&Clean tilbehørssystem • 
Spulehåndtag m. lynkobling og drejefunktion 
af slange • Holdere til spulehåndtag, dyserør, 
dyser, skumsprayer, slange og elkabel 

ALTO HØJTRYKSRENSER
C 125.7-6

ALTO HØJTRYKSRENSER E 150.2-10 PH X-TRA

• Pumpetryk, max.: 150 bar • Vandmængde, max.: 500 l/time • Kraftfuld universal 
højtryksrenser • Opretstående ergonomisk design • Driftssikker metalpumpe og 
induktionsmotor • Automatisk start/stop • Trykregulering • Nem at betjene • Nem at 
opbevare og transportere • Integreret kørevogn med Alu teleskophåndtag • Integreret 
manuel slangerulle • Click&Clean tilbehørssystem • Spulehåndtag m. lynkobling og 
drejefunktion af slange • Blødt Soft Grip-greb giver øget komfort under arbejdet • Holdere til 
spule-håndtag, dyserør, dyser og skumsprayer • Kabelholder med praktisk drejefunktion

PÅSKETILBUDSPRIS

459,-
PÅSKETILBUDSPRIS

799,-

INDUSTRISTØVSUGER 
ALTO BUDDY II
12 LTR

PÅSKETILBUDSPRIS

379,-
INDUSTRISTØVSUGER 
ALTO BUDDY II
18 LTR

PÅSKETILBUDSPRIS

549,-

PÅSKETILBUDSPRIS

2.795,-

SE DET STORE UDVALG 
I TEC7- PRODUCTER

1 7



Oplev nye Scanbad 
badmiljøer i 
BYGMA GRÅSTEN

FÅ EN SNAK
MED LARS
FRA SCANBAD

TIRSDAG
16. APRIL
FRA 12-16

Mandag til fredag: 7:00-17:30  /  Lørdag: 9:00-13:00

Vi giver

30%
rabat på Scanbad 

badmiljøer

Vi giver

20%
rabat på

alle trægulve

Vi giver

25%
rabat på � iser
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Tilbuddene på denne side er afhentningspriser og gælder 
tirsdag den 16. april, onsdag den 17. april samt lørdag den 20. april

Begrænset parti 
kun 50 stk.

Tilbudende er afhentningspriser og gælder 
den 16. april, 17. april og den 20. april

NSH TRÅDHEGN

÷20 %

NSH TØRRESTATIV 
I TRÆ 

Udendørslampe 
fra 

Normalpris 
kr. 199,95

Røgalarm
inkl. batteri

Normalpris
kr. 210

Påsketilbud
3 stk for

100,-
SPAR 110,-

Fra

7995

NOKHÆNGSEL VFZ
• Skruestabel: 13, 16, 19 mm 
• Nokhængsel: 400, 500, 600, 700 eller 900 mm 

Nokhængsel - 400 mm Nr. 003654 7995

Nokhængsel - 500 mm Nr. 003655 8995

Nokhængsel - 600 mm Nr. 003656 11995

Nokhængsel - 700 mm Nr. 003657 9995

Nokhængsel - 900 mm Nr. 003661 19995

Skruestabel - 13 mm Nr. 003663 7995

Skruestabel - 16 mm Nr. 003664 9995

Skruestabel - 19 mm Nr. 003665 10600

Fra

2375

2995

STOLPEBÆRER 
• Varmgalvaniseret • L-profil og U-profil 

75 x 90 x 200 mm - L-pro� l Nr. 074216 2375

75 x 90 x 400 mm - L-pro� l Nr. 075282 3625

75 x 90 x 200 mm - U-pro� l Nr. 074213 3250

101 x 90 x 200 mm - U-pro� l Nr. 074215 2375

101 x 90 x 400 mm - U-pro� l Nr. 074214 3625

Fra

8995

STALDDØRGREB 
• Varmgalvaniseret • Til hængelås 

19-50 mm Nr. 074096 8995

50-75 mm Nr. 074097 9995

75-105 mm Nr. 074098 10995

Fra

10995

STABELBESLAG 
• Varmforzinket 

230 mm Nr. 003691 10995

310 mm Nr. 003692 12995

385 mm Nr. 003693 13995

460 mm Nr. 003694 15995

GLIPFALD 
• 120 mm • Varmgalvaniseret 
• Til havelåge
Nr. 074110

PÅSKETILBUDSPRIS

27995

HALV PRIS

Hobbykabelsæt 
10 meter
rød 

Normalpris
kr. 64,95

20 meter
rød 

Normalpris
kr. 129,95

30 meter
rød 

Normalpris
kr. 179,95

Påsketilbudspris

50,-
SPAR 1495

Påsketilbudspris

75,-
SPAR 5495

Påsketilbudspris

100,-
SPAR 7995

Påsketilbudspris

100,-
SPAR 9995

Påsketilbudspris

100,-
SPAR 4995

Påsketilbudspris

200,-
SPAR 12995

Kabeltromle
4 udtag
8 m

Normalpris
kr. 149,95

Kabeltromle
4 udtag
40 m

Normalpris
kr. 329,95
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STÆRKE PRISER TIL PÅSKE 
I BYGMA GRÅSTEN 

Gælder kun tirsdag 16. april

kl. 7.00 - 17.30

Gælder tirsdag den 16. april, onsdag den 17. april og lørdag den 20. april

PINOTEX CLASSIC 

Heldækkende
træbeskyttelse
Olieholdig

10 ltr. 

Vejl. kr. 1099

PINOTEX SUPERDEC

5 l. 

BORUP 
FLISERENS
Koncentreret 

2,5 ltr.

Vejl. kr. 84,95

Superdec er vores bestseller. Den er nem at påføre, 
har en god sammen� ydning og er perfekt til næsten 
alle træover� ader. Superdec giver op til 14 års 
holdbarhed og har desuden en meget � eksibel 
over� ade, som minimerer risici for revnedannelse. 
Er særdeles velegnet til krævende farveskift 
f.eks. fra helt mærke til helt lyse farver.

Sadolin Husrens, 
koncentreret er et e� ektivt 
og langtidsvirkende rengøringsmiddel, der 
anvendes til fjernelse af belægninger på træ, 
murværk, tagplader og have� iser m.m. Kan 
ligeledes anvendes ved rengøring af tomme 
væksthuse. Sadolin Husrens, koncentreret 
skal fortyndes med vand inden brug.

5 l. 

SPAR 600,-

Påskepris

49900

SPAR 35,-

Påskepris

4995

SPAR 4995

Påsketilbudspris

100,-
SPAR 69995

KØB 2 BETAL FOR 1

Samlet påskepris

69995

PINOTEX 
HUSRENS
Koncentreret

1 l. 

Normalpris
kr. 149,95

2 0



Giv huset hvad 
det har godt af

Gælder tirsdag den 16. april, onsdag den 17. april og lørdag den 20. april

TONES GRATIS I ØNSKEDE FARVE VED 
KØB AF TRÆBESKYTTELSE / MALING

SPAR 450,-

Påskepris

69900

SPAR 450,-

Påskepris

49900

SPAR 250,-

Påskepris

39900

SPAR 51,-

Påskepris

9900

Påsketilbudspris

999,-
FACADEVASK
EKSTRA

3 ltr.

Udendørs universal 
rengøring. Brug den 
til rengøring af træ, 
metal og puds før 
malebehandling. 
Påfør ikke 
på solvarme 
over� ader. Kan 
give skjolder på 
malede over� ader.

MURMALING

9,1 / 10 ltr

Vandig 
olieemulsionsmaling, 
der giver et smuk, 
ensartet, helmat 
og kalket udseende. 
Vaskbar og vejrbestandig 
over� ade. Beskytter mod 
vandindtrængning og er 
di� usionsåben, så vanddamp, 
der kommer indefra, kan 
trænge ud. Brug den udendørs 
på mineralske underlag, 
som fx puds eller murværk. 
Er specielt godt egnet til let 
afsmittende og porøse � ader.

VINDUESMALING

2,8 / 3 ltr.

Udendørs specialmaling 
til vinduer og 
døre, baseret på 
oliemodi� ceret acryl. 
Giver en hård over� ade, 
som ikke klæber, når vinduet 
lukkes efter behandling. 
Giver optimal beskyttelse 
og holdbarhed og er let at 
påføre. Hæmmer vækst 
af mug og skimmel på 
over� aden. Brug den til 
nyt eller tidligere behandlet 
træværk, udendørs . Er specielt 
velegnet til vinduer og døre.

SUPERDÆKKENDE

Superdæk 9,1 /10 ltr. 

Vandig, dækkende 
træbeskyttelse, der 
beskytter træet optimalt 
mod vejrpåvirkninger. 
Geléagtig konsistens gør 
den let at påføre. Dækker 
ekstra godt og er derfor 
specielt velegnet, når 
du vil skifte kulør på dit 
træværk. Holder op til 14 
år. Hæmmer vækst af mug 
og skimmel på over� aden. 
Brug den udendørs 
på nyt eller tidligere 
behandlet træværk. Fx 
facader, carport, udhæng, 
hegn, og andre steder, 
hvor du ønsker en robust og 
vejrbestandig beskyttelse.

SAMKØB
Superdækkende
+ Vinduesmaling

SPAR
800,-

2 1



Med Napoleon Sizzle Zone får du temperaturer 

på vanvittige 800-900o C i løbet af bare 30 

sekunder. Den bliver så varm, at madrester 

brænder væk, og kødets overflade bliver lækkert 

karamelliseret. Al smagen forsegles i bøffen. 

Hvad venter du på?

GASGRILL ROGUE
• Sort • JETFIRETM tændingssystem • 3 hovedbrændere 
i 304 rustfri stål • Stor varmehylde til fx brød • Stort 
underskab med to skabslåger • Primært grillareal: 43 x 
59 cm • Grillareal: 119 x 129 x 60 cm 
Nr. 187980

TRANSPORTABEL GASGRILL PRO285
• Udslået: 38 x 74 x 47 cm • Grillareal: 54 x 37 cm • Med JETFIRETM tændings-
system, cross lightning • Dens to brændere i 304 rustfri stål og høje og rumme-
lige aluminiumslåg med ACCU-PROBETM termometer, gør det let at lave stege 
med forskellige grillmetoder, f.eks. direkte - og indirekte grillning
Nr. 187978

VOGN PRO285
• Med en påmonteret grill måler vognen 108 x 122 x 52 cm • Stabil vogn 
til Napoleon TravelQ Pro285 • Vognen har to sideborde, kroge til redskaber 
og skjold til skjul af gasflaske • De to gummehjul gør det let at transpor-
tere grillen rundt
Nr. 187979
Sætnr. 201602

GASGRILL LE485SBPSS
• Tre hovedbrændere i 304 rustfri stål • Grillrist i 
støbejern • Keramisk infrarød bagbrænder 
• Infrarød SIZZLE ZONETM sidebrænder 
• Integreret is- og marinadeboks samt skære-
bræt • Grillareal: 121 x 158 x 69 cm
Nr. 187981

FLASKEGAS LIGHT
• 10 kg letvægtsflaske
Nr. 045928

Ombytningspris

20695

FLASKEGAS 01110
• 11 kg
Nr. 069381

Ombytningspris

21595

Sizzle 
Zone ™

PÅSKETILBUDSPRIS

4.895,-

PÅSKETILBUDSPRIS

3.195,-

PÅSKETILBUDSPRIS

7.495,-

Prøv en gasgrill med Sizzle Zone

GASGRILL LEX485
• 125 x 157 x 69 cm • All-around gasgrill i rustfrit stål • Fire hovedbrændere, SIZZLE 
ZONETM sidebrænder, keramisk infrarød bagbrænder, JETFIRETM tændingssystem, 
WAVETM grillriste i rustfri stål på 68 x 46 cm, i-GLOWTM lys i knapper, integreret is- og 
marinadebox samt skærebræt • Kan anvendes til både direkte - og indirekte grillning
Nr. 187982

PÅSKETILBUDSPRIS

10.995,-

Sizzle 
Zone ™

2 2



Prøv en gasgrill med Sizzle Zone DER ER DEMO AF 
NAPOLEON GRILL 
ONSDAG DEN 17. APRIL
FRA KL. 11 - 15
ONSDAG DEN 17. APRILONSDAG DEN 17. APRIL

GRILLBRIKETTER
9 KG
• Velegnet til langtids-grillning • Heat Beads afgiver ensar-
tet høj varme i 4-5 timer - over 180 oC 
Nr. 140639

SPAR 

40,-
FØR 13995

Til dig, der 
foretrækker kul

GRILLBØRSTE 
• Messing/træ
Nr. 188029

4995

SPAR 
20,-

FØR 6995

STEGETERMOMETER 
COOK PERFECT
Nr. 204085

69995

SPAR 

200,-
FØR 89995

REDSKABSSÆT 
• 3 dele • Rustfri
Nr. 187991

15995

SPAR 
70,-
FØR 22995

GRILLRENS 
CLEANER 3-I-1
Nr. 188052

7995

SPAR 
20,-

FØR 9995

Tilbehør

PÅSKETILBUDSPRIS 

9995

KUGLEGRILL M/VOGN RODEO PRO
• Med vogn • Grillareal: Ø57 cm • Integreret ACCU-PROBETM 
termometer • Støbejernsrist med vippebeslag og i justerbar 
højde • Porcelænsemaljeret bund og låg • 106 x 113 x 73 cm
Nr. 195098

PÅSKETILBUDSPRIS

3.295,-

1 stk. 
ringriderpølse 

med brød
5 ,-

Tilbudende er afhentningspriser og gælder 
den 16. april, 17. april og den 20. april

HUSK 

9 KG

2 3



GODE PÅSKEPRISER
PÅ EL-VÆRKTØJ

18V
Tilbudende er afhentningspriser og gælder den 16. april, 17. april og den 20. april

KAP-/GERINGSSAV 
MED UDTRÆK DWS780

PÅSKETILBUDSPRIS

6.199,-

KAP-/GERINGSSAV 
MED UDTRÆK DWS778

PÅSKETILBUDSPRIS

3.699,-
18V AKKU/SLAG BOREMASKINE 
MODEL DCD 796

• Inkl. 2 stk. akku 4,0 amp samt 1 stk. lader

PÅSKETILBUDSPRIS

1.499,-

18V SKRUEMASKINE 
MODEL DCD 777S2T

• 2 stk. akkus 1,5 amp. samt 1 stk. lader

• Inkl. transport ku� ert 

PÅSKETILBUDSPRIS

999,-

KAP-/GERINGSSAV 
MED UDTRÆK DWS777

PÅSKETILBUDSPRIS

2.375,-

KAP-/BORDRUNDSAV 
MED UDTRÆK DW743 N

PÅSKETILBUDSPRIS

4.999,-

2 4



BATTERI 18V
5,0 AMP

INKL. 3 STK. 4,0 AMP BATTERIER 
+ 1 STK. LADER SAMT 

TRANSPORTKASSE

18VBATTERI 18V
5,0 AMP

Tilbudende er afhentningspriser og gælder 
den 16. april, 17. april og den 20. april

PÅSKETILBUDSPRIS

1.899,-

VINKELSLIBERSÆT
Ø 125 samt 230 mm

PÅSKETILBUDSPRIS

985,-

KAP-/GERINGSSAV 
MED UDTRÆK DWS780

PÅSKETILBUDSPRIS

6.199,-

18V LI-ION BOREHAMMER
BHR 202 Z (løs enhed)

PÅSKETILBUDSPRIS

1.250,-

18V AKKU SLAGBOREMASKINE
BRUSH LESS MOTOR
DHP 484 RM3J

18V SLAGNØGLE 1/2"
 DTW 285Z (løs enhed)

PÅSKETILBUDSPRIS

1.250,-

18V AKKU VINKELSLIBER
DGA504Z (løs enhed)

PÅSKETILBUDSPRIS

999,-

18V STIKSAV
DJV 181 Z
(løs enhed)

18V RUNDSAV
DHS 680 Z (løs enhed)

PÅSKETILBUDSPRIS

1.250,-
18V AKKUMASKINE MED SLAG 
DHP 453 SF

• 1 stk 3,0 amp akku 995,-
• 2 stk 3,0 amp akku 1.295,-

PÅSKETILBUDSPRIS

1.295,- DOBBELT LADER 

PÅSKETILBUDSPRIS

899,-

SÆTPRIS

BEGRÆNSET 
ANTAL

PÅSKETILBUDSPRIS

1.250,-

PÅSKETILBUDSPRIS

599,-

2 5



PÅSKETILBUD TIL MUREREN
FRA BYGMA GRÅSTEN

KOM OG MØD 
KONSULENTEN 

FRA CARAT-TOOLS 
TIRSDAG 

DEN 16. APRIL

SPREHN
MØRTELBØR

DANBØREN
SÆKKEVOGN

Flisebor
2 stk i rør

frit valg

Ø40 - 50 - 60 mm

Rørværk
R62FM

Påsketilbudspris

486,-PÅSKETILBUDSPRIS

479,-
PÅSKETILBUDSPRIS

379,-

Påsketilbudspris

225,-

Påsketilbudspris

349,-

Diamantklinge ø 125 mm

Diamant kopsten
ø 125 mm

Påsketilbudspris

99,-
Påsketilbudspris

215,-

Påsketilbudspris

445,-
Diamantklinge ø 230 mm

Thunderline
diamantklinge
ø 125 mm

Thunderline
diamantklinge
ø 230 mm

Tilbudende er afhentningspriser og gælder 
den 16. april, 17. april og den 20. april

Påsketilbudspris 

fra 13995
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Kom ind i BYGMA GRÅSTEN og 
oplev vores store program af 
udlejningsværktøj fra ToolMatic

Godkendelse
MK 7.32/0940

Tilbuddene på denne side er afhentningspriser og gælder tirsdag den 16. april, onsdag den 17. april samt lørdag den 20. april

 produkter 
MULTIKLÆB
20 KG

350
UNIVERSALMØRTEL
20 KG

VS 30
VÅDRUMSSYSTEM
12 KG

Påskepris

15995
Påskepris

11995
Påskepris

34995

2019 - 2020

Professionelt værktøj og 

projektrådgivning

SPØRGSMÅL? SPØRG DIT BYGGEMARKED TIL RÅDS

Gå til 
www.rentsetgo.com 

din online platform 

for:

Din opgave eller dit projekt

RentSetGo tager dig med trin for trin 

med tips og forklaring.

Det rigtige værktøj

til din opgave eller dit 

projekt

Lej nemt maskinerne til dit projekt 

på www.rentsetgo.com.

Lej i et byggemarked 

i nærheden

På www.rentsetgo.com � nder du 

det nærmeste byggemarked 

med udlejningssted i dit nabolag.

LEJEGUIDE
TOOLMATIC

ER MEDLEM AF

7. ANHÆNGERE,

STIGER OG

STILLADSER

Dit byggemarked
4200188

0045 56 25 07 07

www.
toolm

atic.e
u

5. RENGØRING

8. INSTALLERING

3. BEARBEJDNING 

AF TRÆ OG GULV

1. BORING OG

NEDBRYDNING
2. BEARBEJDNING 

AF STEN OG BETON

6. HAVEARBEJDE

4. MALING OG

TAPETSERING

Se vores 
lejeguide i 
butikken

2 7



2828 Hus og Have temasider

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 · 74651174

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

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 Malermester i Gråsten

Ralf Schirrmacher

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Alt 
malerarbejde 

udføres
malerarbejde 

udføres

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 � iser

• Kom af med � 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.
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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 

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

k
Kom og kig

kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

HUSK Selvafhenterplads

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

BENT CHRISTENSEN

Tlf. 29 16 61 03

bent@bcts.dk

 www.bcts.dk

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

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…

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

Kristian Sørensen nyder friheden som selvstændig
Af Esben Cronbach

Kristian Sørensen, der 
er ejer af K. Sørensen 
Byg, er stadig glad for 
at have startet sit eget 
firma. ”Det er giver mig 
en langt større frihed,” 
siger Kristian Sørensen.
Det er nu 5 år siden, at 
Kristian Sørensen be-
gyndte sit fi rma – og for-
skellen kan mærkes:

“Fokus er blevet fl yttet 
lidt. Tidligere var det kun 
det praktiske, men nu har 
du samtidigt 25 andre 
ting i hovedet, der også 
skal være styr på,” siger 
Kristian Sørensen, og 
tilføjer, at det er i virkelig-
heden, er en god ting for 
ham, da det skaber mere 
variation i hverdagen i 
stedet for, at det er det 
samme dag ud og dag ind.

Ordrebogen
Som selvstændig er det 
en nødvendighed at være 
fremme i skoene med nye 
tiltag, så man ikke bliver 
udkonkurreret. 

Når vejret begynder at 
blive varmere, kommer 
kunderne også til Kristian 
Sørensen. Her er det 
populært at få lavet ter-

rasser, stakitter og andre 
udendørsting.

I stedet for at få lavet 
en normal træterrasse, 
giver Kristian Sørensen 
sine kunder mulighed 

for at vælge plader af 
cement eller plast, der 
ligner træ på en prik, men 
kræver markant mindre 
vedligeholdelse.

“Det, at bygge en ting, 

og få alle de små detaljer 
på plads – det er som at 
lave et lille kunstværk 
hver gang”, siger Kristian 
Sørensen. ■

Kristian ”Kedde” Sørensen 
foran sin praktiske varevogn
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Hovgård 1, Gråsten  •  tlf. 2093 2590  •  hauptaps@gmail.com

• Nybyggeri

• Om- / Tilbygninger

• Tagarbejde

• Døre / vinduer

• Restaurering ( Speciale )

• Tækkespån

• Plankeborde

Karsten Hauptwww.haupt-aps.dk

STÆRKE PÅSKEPRISER I BYGMA GRÅSTEN
GÆLDER KUN ONSDAG DEN 17. APRIL KL. 7.00-17.30

BYGMA
Flyttekasse
Model
Junior
Vejl. 14,95

BYGMA Flyttekasse
Model Senior
Vejl.
18,95

BYGMA Flyttekasse
Model � yttemand
Vejl.
29,95

Bygma Boblefolie

50 cm x 10 mtr.

Vejl. 139,95

Bygma Bølgepap

50 cm x 10 mtr.

Vejl. 119,95

Påsketilbudspris

695

SPAR 8,- Påsketilbudspris

895

SPAR 10,-

Påsketilbudspris

1695

SPAR 13,-

Påsketilbudspris

4995

SPAR 90,-

Påsketilbudspris

3995

SPAR 80,-

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

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 | 
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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

Anlægsgartner Uwe Asmussen

Alt havearbejde udføres

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

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

PÅSKETILBUD I BYGMA GRÅSTEN
GÆLDER KUN LØRDAG DEN 20. APRIL KL. 9.00-13.00

HP Schou
Havemøbelsæt
1 bord + 4 stole
inkl. sidepude

Vejl. 7999,-

NYHED
Ryobi
� iserenser
Model 180020S

18 volt 
Løs enhed uden 
batteri og lader 

Vejl. 999,-

Påsketilbudspris

699,-
SPAR 300,-

Påsketilbudspris

2895,-
SPAR 5104,-,-

KUN 15 STK KUN 2 SÆT

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

Uwe’s Haveservice i Holbøl blomstrer
Af Esben Cronbach

Uwe Asmussen, der 
er indehaver af Uwes 

Haveservice i Holbøl, står 
for den daglige drift  af 
fi rmaet.

Som anlægsgartner har 

Uwe Asmussen godt styr 
på det hele:

“En ‘grøn gartner’ har 
styr på planter. En ’grå 
gartner’ har styr på beton. 
Jeg har som anlægsgartner 
styr på begge ting,” siger 
Uwe Asmussen.

Der er ingen faste an-
satte, men Uwe Asmussen 
benytter sig gerne af vika-

rer, som kan ansættes eft er 
behov. 

Udover vikarerne ser 
han det som en stor fordel, 
at kunne samarbejde med 
sine venner om at få di-
verse ting ordnet: 

“Der er ingen grund til, 
at vi alle går ud og køber 
en masse dyre maskiner. 
I stedet kan vi købe noget 
hver, og supplere hinan-

den, hvor vi hver især har 
brug for det”, fortæller 
Uwe Asmussen.

Nu hvor foråret bryder 
ud, begynder kunderne at 
tikke ind.

“Jeg bliver snart kimet 
ned på telefonen,” siger 
Uwe Asmussen grinende.

Hverdagen som ejer af et 
sådan fi rma, er travl. Det 
er ikke unormalt, at han 

arbejder gennemsnitligt 
60 timer om ugen – man-
ge dage fra 06:30 til 20:00. 

“Det er lysten til at drive 
værket, der driver mig. Jeg 
tjener ikke millioner, men 
jeg har et godt liv, og føler 
mig godt tilpas ved det,” 
siger Uwe Asmussen. ■

For Uwe Asmussen er det 
lysten, der driver værket.
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Minikrydstogt på 
KielerkanalenKielerkanalenKielerkanalen
2. pinsedag mandag 
den 10. juni

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

695,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulturmåned 2019
på Cathrinesminde Teglværk, Iller Strandvej 7, 6310 Broager

Alle 4 arrangementer: 525 kr.
Billetbestilling: https://kulturmaaned.safeticket.dk 
eller scan QR koden:
Billetprisen er inkl. Kaffepunch og fedtemadder, som serveres i pausen
Hovedsponsor: Broager Sparekasse, Uddannelsesfonden, Sydbank
Sølvsponsorer: Petersen TEGL, Bygma Sønderborg, Home Broager-Sønderborg,
Benniksgaard Hotel
Øvrige: Arbejdernes Landsbank, BDO Revision, Boligforeningen af 1942, Bund Deutscher Nord-
schleswiger, Judica Advokaterne, Korff Biler, Martin Iversen Ford, Rambøll, Sloth Møller A/S

25 års 
jubilæum
Henrik Kofoed, Farver-
løkke 31, Broager, har 
fredag den 12. april været 
ansat 25 år ved Danfoss. ■

Ude med raslebøssen
Af Gunnar Hat tesen

52 frivillige var forleden 
ude at samle ind til kræft -
sagen på Broagerland.

Indsamlingsleder var 
Finn Jensen, og han er 
meget glad for den lokale 

opbakning i kampen mod 
kræft .

“Vi er meget taknemme-
lige over, at lokalbefolk-
ningen støtter så meget op 
omkring vores indsats”, 
siger Finn Jensen.

Da pengene var indsam-

lingsbøsserne og Mobi-
lepay var talt op, var der 
indsamlet 59.500 kroner. 
Det var 1.600 kroner mere 
end sidste år. ■

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

Connie Groening, 
Vester Sottrup
“Jeg får besøg af børn og 
børnebørn fra både Vejle, 
Kolding og Aarhus. Vi 
skal ud og fi nde påskeæg... 
ja også de voksne. Det er 
så sjovt og hyggeligt”. ■

Iranga Hjort, Broager
“Jeg skal holde 
påskefrokost for min del 
af familien, som tæller 
15 personer. Plus min 
egen lille familie, hvor 
vi er 4 personer. Vi har 
desværre, ikke plads til 
at kunne invitere hele 
familien, så derfor er det 
kun fra min side af i år”. ■

Vitta Schousen, Broager
“Jeg skal være sammen 
med mine børn og 
børnebørn ,som bor i 
Kruså og Augustenborg. 
Og så skal vi rigtig 
hygge os. Det glæder 
jeg mig til. Men direkte 
nogen store planer har 
jeg ikke for påsken”. ■

Aksel Boisen, Broager 
“Jeg skal renovere 
nogle gamle knallerter, 
som skal gøres klar 
til Oldtimerløbet i 
Gråsten. Det bruger 
jeg meget tid på, 
men ellers har jeg slet in-
gen planer for påsken”. ■

Jose Fernandez, Broager 
“Jeg skal til Fredericia 
og besøge min datter, 
men ellers har jeg ikke 
de store planer udover 
at jeg skal slappe af”. ■

Trine Zacho, Broager 
“Vi er i gang med et 
byggeprojekt derhjemme, 
hvor vi er ved at 
renovere vores kontor.
Og så skal jeg ellers 
bare slappe af og nyde 
helligdagene”. ■

Ny formand for Ældre Sagen i Broager
Af Lisbeth Schiønning

Tove Hansen fra 
Egernsund er netop 
blevet valgt som ny 
formand i Ældre Sagen i 
Broager.

Tove Hansen kom ind 
i den ni personer store 
bestyrelse i 2018, så hun er 
røget til tops på rekordtid.

Der er fem Ældre Sagen 

i Sønderborg Kommune 
og på Broagerland er der 
1.302 medlemmer. "Jeg er 
stolt af de mange medlem-
mer, som er rigtig gode til 
at bakke op om de arran-
gementer. Der er både ture 
til udlandet, krydstogter, 
busture og foredrag og 
oft est er arrangementerne 
lynhurtigt fuldt bookede", 
fortæller Tove Hansen.

Tove Hansen vil gerne 

køre videre i samme stil 
som hidtil, da de kan se 
at arrangementerne er 
populære og super hurtigt 
er fuldt bookede. I dag er 
der oft est to månedlige 
arrangementer, plus alt 

hvad der derudover kører 
fast hver uge.

Tove Hansen var i mange 
år ansat i Sydbank i 
Gråsten. ■

Tove Hansen er ny formand 
hos Ældre Sagen i Broager
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Hjertevarmt miljø på Broagerhus
Af Lisbeth Schiøning

Mange mennesker i alle 
aldre kiggede forleden 
forbi Broagerhus for at 
se på de mange facili-
teter, som det tidligere 
Broager Rådhus lokaler 
har at byde på.
Broagerhus emmede af 
hygge med live musik og 
myldrede med frivillige og 
en stor mængde faste bru-
gere, der i dén grad viste 

en passion i alle de mange 
hobbyrum og klubber. 

De besøgende fi k lynhur-
tigt en klar oplevelse af, 
at være trådt direkte ind i 
et hjertevarmt miljø, hvor 
der er fokus på fællesskab, 
hygge, snak og masser af 
godt socialt samvær. 

“Det er hele pointen med 
stedet, at folk skal kunne 
føle sig velkommen” 
forklarede formanden for 
Broagerhus, Erik Krogh, 
der var primus motor 

med at få etableret det nye 
samlingssted.

“Man kan frit fra gaden 
komme ind og være med 
til at tegne, høre foredrag, 
lave malerier, lave træar-
bejde, blomsterbinding, 
spille kort, spille banko, 
deltage i historiefortæl-
linger, låne en bog i bib-
lioteket, få en kop kaff e 
i caféen og sågar snart 
være med til at lave lertøj. 
Mulighederne er mange 
og kun ideerne sætter 

grænser for, hvad loka-
lerne kan bruges til”, siger 
Erik Krogh, som glæder 
sig over, at huset er godt 
besøgt. 

Nye venner
Broagerhus har årligt mel-
lem 6.500-7.000 besøg af 
de faste brugere.

“Vi ser faktisk oft e, at 
når børnene bliver lidt 
større, så får forældrene 
lidt mere tid til dem selv 
igen, og så fi nder de ned 
til os og genfi nder glæden 
ved de interesser, der tid-
ligere fyldte i livet”, siger 
Erik Krogh og fortsætter:

“Brugerne kan jo lave alt, 
hvad hjertet begærer her. 
Vi ser mange, der kom-
mer og f.eks. den ene dag 
binder blomster til et ar-
rangement de skal holde. 
Ugen eft er kommer de og 
maler et maleri sammen 
med børnene og får deri-
gennem noget kvalitetstid 
sammen med dem”, siger 
Erik Krogh.

Kirsten Juhler fra maler-
gruppen tilføjer, at de har 
måttet udvide deres tid 
med en time, fordi de bare 
hyggede dem for meget til 
kunne nøjes med at mødes 
to timer om ugen.

“Og det er lidt essensen 

på stedet. For du får mas-
ser af nye relationer og 
venner og så hjælper vi 
alle hinanden. Og ikke 
nok med det, men lige 
pludselig kender du man-
ge fl ere folk nede i byen, så 
det er da et godt initiativ 
det her” siger Kirsten 
Juhler.

“Det skønne ved dette 
sted er også, at der ikke er 
nogen fast tilmelding. Du 
betaler bare 10 kr. for hver 
gang du deltager i noget 
og så kan du komme, når 
du har tid og lyst”, siger 
Erik Krogh.

Det blev bekræft et af én 
af aft enens besøgende:

“Tænk, her gik jeg og 
troede, at vi skulle til 
Sønderborg og så har vi så 

mange dejlige muligheder 
lige her i vores egen by”.

Stedet bruges dog ikke 
kun af lokale folk fra 
Broager, men også fra 
blandt andet naboby-
erne Gråsten, Egernsund, 
Bjerndrup og sågar bru-
gere fra Kruså er hyppige 
brugere af faciliteterne. To 
lokaler var fyldt til randen 
med over 30 mand, der 
sad og spillede kort.

Én af de faste brugere af 
stedet, er knap 12-årige 
Rasmus Westergaard. 
Han er fl ittig bruger af 
træværkstedet og kommer 
gerne direkte eft er skole. 
Hans mor forklarer, at han 
elsker at komme i huset og 
har lært utrolig meget af 
de mange kyndige frivil-
lige på stedet. ■

11-årige Rasmus Westergaard er flittig bruger af 
træværkstedet.

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

2. påskedag mandag den 22. april

695,-

Strikkeklubben hygger sig og har ret kreative ideer med, hvad de sammen finder på at lave.

Besøgende fra alle aldre kom og så, hvad Broagerhus har at byde på.

 Fotos Lisbeth Schiøning
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Broue kirketidende
Torsdag den 18. april kl. 19:30
Skærtorsdag. Joh 13,1-15
Den sidste nadver S.K.S.

Fredag den 19. april kl. 10:30
Langfredag. Luk 23,26-49
Jesus korsfæstes S.K.S.

Søndag den 21. april kl. 10:30
Påskedag. Matt 28,1-8
Englens budskab T.I.

Mandag den 22. april kl. 9.00
2. påskedag. Joh 20,1-18
Den tomme grav og Maria genkender Jesus
 E.G.V.

Søndag den 28. april kl. 10.30
1. s.e. påske. Joh 20,19-31
Den tvivlende Thomas S.K.S.

Søndag den 5. maj kl. 10.30
2. s.e. påske. Joh 10,11-16
“Jeg er den gode hyrde” S.K.S.

Søndag den 12. maj kl. 10.30
3. s.e. påsk. Joh 16,16-22
Jesus taler om en kort tid T.I.

Fredag den 17. maj kl. 10.30
Store Bededag
Konfirmation 7a S.K.S.

Lørdag den 18. maj
kl. 9.00 konfirmation 7a S.K.S.
kl. 11.00 konfirmation 7b T.I.

Søndag den 26. maj kl. 10.30
5. s.e. påske. Joh 16,23b-28
Bed, og I skal få S.K.S.

Torsdag den 30. maj kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag. Mark 16,14-20
Missionsbefaling og himmelfart S.K.S.

Søndag den 2. juni kl. 9.00
6. s.e. påske. Joh 15,26-16,4
Jesus taler om Talsmanden E.G.V.

Søndag den 9. juni kl. 10.30
Pinsedag. Joh 14,22-31
Jesus giver os sin fred S.K.S.

Mandag den 10. juni kl. 11.00. 
2. pinsedag. Gudstjeneste på Dybbøl 
Banke for flere sogne T.I. m.fl.

Søndag den 16. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag. Joh 3,1-15
Nikodemus kommer til Jesus T.I.

Søndag den 23. juni kl. 14.00
1. s.e. trinitatis. Luk 16, 19-31
Lazarus i Abrahams skød S.K.S.

Søndag den 30. juni kl. 10.30
2. s.e. trinitatis. Luk 14, 16-24
Det store gæstebud S.K.S.

Søndag den 7. juli kl. 9.00
3. s.e. trinitatis. Luk 15, 1-10
Det fortabte får og den mistede mønt T.I.

Søndag den 14. juli kl. 10.30
4. s.e. trinitatis. Luk 6, 36-42
Kan en blind lede en blind T.I.

Søndag den 21. juli kl. 9.00
5. s.e. trinitatis. Luk 5, 1-11
Simon Peter bliver menneskefisker E.G.V.

Søndag den 28. juli kl. 9.00
6. s.e. trinitatis. Matt 5, 20-26
Forlig dig, før du går til alteret E.G.V.

Søndag den 4. august kl. 10.30
7. s.e. trinitatis. Luk 19, 1-10
Zakæus betaler tilbage S.K.S.

Søndag den 11. august kl. 10.30
8. s.e. trinitatis. Matt 7, 15-21
Gode og dårlige frugter S.K.S.

Søndag den 18. august kl. 10.30
9. s.e. trinitatis. Luk 16, 1-9
Den utro godsforvalter T.I.

Søndag den 25. august kl. 10.30
10. s.e. trinitatis. Luk 19,41-48
Jesus græder over Jerusalem S.K.S.

Søndag den 1. september kl. 10.30
11. s.e. trinitatis. Luk 18,9-14
Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges S.K.S.

GUDSTJENESTER

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

Tina Iversen
J.P. Skovsvej 22, 7080 Børkop
Telefon 61 26 10 04
tiv@km.dk
Mandag er fridag

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil: 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen varetages 
af medarbejdere på kirkegården:
Lars Hvedemose og Allan 
Skrubbeltrang, samt 
kirkegårdslederen.

KIRKEVÆRGE
Peter Juelsgaard Rasmussen
Telefon 26 32 04 27
pjr0607@gmail.com

MENIGHEDSRÅDS-
FORMAND
Birgit Brockhattingen
Industrivej 11
Tlf. 2175 1454
birgitbrockhattingen@gmail.com

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Spaghettigudstjeneste
For børn i alderen 3-9 år. Tag jeres forældre 
og søskende med! Vi mødes i kirken til en 
kort gudstjeneste i „børnehøjde“. Derefter 

fællesspisning og hyggeligt samvær i 
sognegården. Hver gang fra kl. 17 - 19

Tirsdag den 30. april
Påske

Onsdag den 22. maj
Arbejderne i vingården

Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. 
for børn. Tilmelding er ikke nødvendig 

(men hvis I ved, at I kommer, så 
gerne besked til 22 19 33 28).

Babysalmesang
Starter igen til august. Se senere 

på www.broagerkirke.dk

Sommerkoncert
med Broager Kirkekor

Søndag den 16. juni kl. 15.00.

Vi synger 
Højskole-

sangbogen
Endnu engang 

fredag den 3. maj 
fra kl. 10.00-11.30.

Gudstjeneste for 
plejehjemmet

Torsdage kl. 14.30
i Kernehuset

25. april / 27. juni / 29. august

Årets længste dag
Sankt Hans aften som i år er søndag den 23. juni, 

er (nogenlunde) årets længste dag. 
Og det vil vi gerne gøre noget ud af i Broager Kirke med følgende program:

Pilgrimsvandring fra Sønderborg til 
Broager langs Gendarmstien.

Der vil blive mulighed for transport med bil eller bus 
fra Broager til Sønderborg Slot. Vi starter vandringen 
kl. 10.00. Turen er for alle, som er i stand til at gå 10.5 

km. Medbring selv forplejning og godt humør.

Frokost i parken syd for Broager Kirke ca. fra kl. 12.30.
Deltagerne spiser medbragte madpakker. Vi giver ka� e og kage.

Gudstjeneste i Broager Kirke kl. 14.00.

Sankt Hans aften i præstegårdshaven kl. 17.00.
Mest for “spaghettibørn” og andre, som er for trætte til at være længe oppe. Vi mødes 

og leger, synger, spiser og får en kort sankthanstale. Bålet tændes tidligt. Vi stiller 
grill op og har pølser, snobrødsdej og drikkevarer, som man kan købe. Det o� icielle 

program slutter kl. 19.30, men man er velkommen til at blive og hygge længere.

Sognecafé
Fredage fra kl. 14.30 til 16.30

hyggeligt samvær, 
ka� e og kage: 25 kr.

26. april: Ingeborg og 
Georg Pedersen, Rendbjerg.
24. maj: Broager Præstegård

Gudstjeneste
på tysk

Søndag den 26. maj kl. 16.00
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Tid til ny bank? Så burde du måske overveje en sparekasse.

Hvorfor? Det skal vi sige dig. Når du vælger at blive kunde hos Frøs Sparekasse, 
vælger du  en sparekasse, der er engageret i vores lokalområde, fordi vi mener, det 
gør en forskel – også for dig.

Book et møde, hør mere om os og hils på Mette Bækdal Agerley - hun er ny rådgiver 
i Sønderborg og glæder sig til en snak med dig. Giv Mette et kald på 73 42 52 51 
eller send en mail til mba@froes.dk. Hvem ved, måske vi kan gøre det bedre?

#et godt sted at være
5 stjerner på Trustpilot.

Støtter +100 foreninger.
48.000 kunder.

Personlig rådgiver
Pengesnak er en 

tillidssag. Derfor får
 du din egen rådgiver.

Få en lækker gave
Tag et møde med os 
og få et gavekort til 

LEGO® House.

Vælg bank med hjertet 
- vi er altid værd at spørge

TIDTILNYBANK.DK

65 år efter den store dag 

Af Gunnar Hat tesen

For 65 år siden blev 
årgang 1954 konfirmeret 
i Ullerup Kirke.

Torsdag var de atter 
samlet til krondiamant-
konfirmation. Sognepræst 
Lis-Ann Rotem havde 
samlet de 14 krondia-

mant-konfirmander til 
andagt i Ullerup Kirke.

Og derefter drog de til 
Ballebro for at mindes og 
tale om gamle dage. ■

Det var en stor dag, som de 14 krondiamant-konfirmander havde glædet sig til.

Din eller min baghave? 
Wind Estate er et vind-
møllefirma med store ide-
er. De har i de fortløbende 
to måneder været meget 
aktive hovedsageligt i 
Avn bøl, Ullerup, Adsbøl 
og Nybøl.

Der er brugt næsten 
mafiametoder for at få så 
mange som muligt til at 
støtte op om deres ide, at 
lade fire kæmpe vindmøl-
ler opfører langs motor-
veje 8, men desværre også 
meget tæt på beboede 
områder. 

Da motorvejen skulle 
opføres, fik jeg at vide fra 
myndighederne omkring 
dette projekt, at jeg skulle 
udvise samfundssind. 
Men hvor meget sam-

fundssind kan jeg blive 
pålagt at vise? 

Og er dette firma klar 
over, at Sønder borg 
Kommune har visioner 
om at satse på turisme? 

Der har været ideer 
fremme om, at udvikle 
nogle store områder i 
Nord borg til badeland, 
bygge havnen om, så 
vi kan modtage store 
krydstogtskibe fyldt med 
turister, der kommer for at 
nyde vores underskønne 
natur.

Der er bygget et kæmpe 
hotel med udsigt, der 
strækker langt ud over 
både Als og Sundeved, og 
vi vil i 2021 opleve Tour 
de France. 

Men forestil jer, at de 
kører forbi den fine mølle 
på Dyb bøl og fortsætter 
ud forbi de nyopførte 
store summende vind-
møller. Mon ikke det vil 
give en tosidet oplevelse, 
hvor netop den smukke 
natur oplevelse vil blive 
forstyrret af en kraftig lav-

frekvent støj fra fire vind-
møller med en højde på 
150 meter, der med deres 
summen vil kunne over-
døve selv den kraftigste 
lastbil? I nærområdet hvor 
vindmøllerne er planlagt, 
bor der ca. 10.400 menne-
sker, der dagligt vil blive 
belastet af støj, skyggekast 
og lysgener.

Indbyggere der andre 
steder bor i nærheden af 
vindmøller, udtrykker at 
det føles som en konstant 
brummen i kroppen. 

Det vil heller ikke være 
nattehimlens stjerner 
man vil nyde en stille nat-
testund, nej det vil være 
et rødt blinkende lyshav, 
der vil forstyrre i stedet. 
Kæmpevindmølle bør og 
skal placeres ude på havet, 
hvor de generer os men-
nesker mindst muligt, og 
ikke i vores baghave.

Bir te Nybo 
Kornblomstvej 2 , 
Avnbøl

Læserbrev

Forkert navn
I artiklen om den succes-
rige Kim Larsen koncert 
i Sottrup Kirke var der et 
forkert navn. Det rigtige 
navn skulle naturligvis 

være Morten Petersen, 
der er et kendt navn i 
Vester Sottrup, Gråsten og 
Sønderborg ■
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Hørt i byen
Det Gamle Apotek i 
Gråsten er sat til salg 
for 2,7 mio. kroner. 
Restauranten råder 
over 7 værelser og dri-
ves af Johanne Krabbe 
og Steen Franke.

16 købelystne kvinder 
var torsdag aft en til 
kundeaft en i Bruhns i 
Ulsnæs Centeret.

Et kendt gråstener-
ansigt er igen at fi nde i 
Imerco. Det er Randi B. 
Christensen, der deler 
sin tid mellem butik-
ken på Torvet i Gråsten 
og Gråsten Rideskole. 
Hun vil oft est være at 
fi nde i butikken man-
dage og tirsdage.

Døgnet rundt er der 
rimelig meget trafi k i 
Ulsnæs Centret. En ny 
trafi ktælling viser, at 
3.595 bilister passerer 
Ulnæs Centret ved 
OK-tanken i døgnet, 
mens 3.686 kører forbi 
Sundsnæs.

Butikschef i Imerco, 
Anja Sørensen, har 
haft  travlt siden hun 
vendte tilbage til 
butikken i september 
2018. Butikken er 
blevet trimmet fra top 
til tå, der er kommet 
nyt inventar og inden 
længe kommer der ny 
belysning i den forreste 
del af butikken.

Tørsbøl blev i 2018 tre 
huse færre, som i årets 
løb blev revet ned.

En person forsvandt 
forleden med 2.000 
kroner, som var blevet 
glemt i en hæveauto-
mat i Ulsnæs Centret. 
Automaten er vide-
oovervåget, og episo-
den er optaget med ka-
mera. Politiet opfordrer 
personen til at afl evere 
pengene. I modsat fald 
vil der være tale om 
ulovlig omgang med 
hittegods. ■

Tak fordi du handler lokalt

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 

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

Boliger
LEJLIGHED UDLEJES STRAKS 

I GRÅSTEN CENTRUM
Nyistandsat 95 kvm. lejlighed med 3 værelser i stueplan

Mdl. leje 4675,- + forbrug
Depositum 3 mdr. leje

HENVENDELSE TLF. 4045 6911

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

Nyhederne vælter ind...

Åbent 
tirsdag - lørdag 9-17

søndag 9-12

160 børn til 
påskegudstjeneste

Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Slotskirke 
havde forleden besøg 
af omkring 160 børn fra 
børnehaverne Vindsuset 
og Tumlebyen til 
påskegudstjeneste.
Her hørte børnene den 
dramatiske påskefortæl-
ling om Jesus, der red til 
Jerusalem, spiste med 
sine disciple, blev taget til 
fange og korsfæstet, men 
som heldigvis igen opstod 
fra de døde.

Omdrejningspunktet 
for sognepræst Hanne 
Beierholm Christensens 
fortælling var en påske-
kulisse, som kirkens nye 
kirke- og kulturmedar-
bejder, Britt Juul Rexen, 
havde lavet. Her var vejen 
til Jerusalem, Getsemane 
have, Golgata, hvor Jesus 
blev korsfæstet og gravhu-
len kædet sammen, til stor 
begejstring for børnene.

Eft er gudstjenesten tog 
børnene på påskeæggejagt 
i præstegårdshaven. ■

Børnehavebørnene hørte 
påskefortælling og var 
på påskeæggejagt.
 Foto Jimmy Christensen
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HELÅRSGØDNING 
• 10 KG - 500 m2

• En mineralsk gødning til alle 
havens kulturer. Virker hurtigt og 
skal ikke suppleres med andre 
kvælstofgødninger.

TRIM PLÆNEGØDNING 
• 15 KG - 600 m2

• Giver en slidstærk og 
langsomt voksende plæne 
med kraftigt dybdegående 
rodnet.

KVIT I MYRELOKKEDÅSE 
• Pak a 2 stk.
• En myrelokkedåse der 
bekæmper både effektivt og 
hygiejnisk indendørs samtidig 
med at hele boet bekæmpes.

PERLEKALK
• 15 KG
• En myrelokkedåse der 
bekæmper både effektivt og 
hygiejnisk indendørs samtidig 
med at hele boet bekæmpes.

BESTILLINGSVARER

Tilbudende er afhentningspriser og gælder 
den 16. april, 17. april og den 20. april

KØB 2 POSER FOR

150,-

KØB 2 POSER FOR

300,-

SPAR 12485

PÅSKETILBUDSPRIS
3 STK 

100,-

PÅSKETILBUDSPRIS

100,-

PÅSKETILBUDSPRIS

200,-

KØB 2 STK. FOR

24995

PÅSKETILBUDSPRIS

SPAR
44805

med at hele boet bekæmpes.

SPAR
68,-

SPAR
180,-

KØB 2 PAKKER FOR

100,-

SPAR
58,-

KØB 3 POSER FOR

100,-

SPAR
80,-

BORUP AFRENSER KONCENTRERET
• 2,5 L
• Den perfekte hjælper når du skal have afrenset dit tag, 
træværk, murværk, fliser, indkørsel, terrasse mm., for 
diverse belægninger.

Vejl. 224,85 for 3 stk

TRÆHEGN MED 
ESPALIER BUE NED 

Mod. 180x150/135 cm 
eller

Mod. 180x180/165 cm

PÅSKEPRIS

8995

KONGSBERG 
LAMELHEGN 

34 mm
180x120 cm

PÅSKEPRIS

6995

KEEPER L 200 ML 
• Koncentreret ukrudtsmiddel langtidsvirkende
• Eneste ukrudtsmiddel med langtidseffekt, der bekæmper 
alt ukrudt helt ned i roden og forhindrer nye ukrudtsfrø i at 
spire 3-4 måneder frem.

Se også de mange nyheder 

fra 

TRÆHEGN MED KONGSBERG 

Pallesalg af lamelhegn 
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VI GIVER
25% PÅ RYOBI

Gælder dog ikke i forvejen tilbudsvarer

GRÆSTRIMMER
RGS 410 

AKKU 
PLÆNEKLIPPER
RLM18x41240F

AKKU HÆKKEKLIPPER
OHT 1855R

Løs enhed uden 
batteri og lader

AKKU 
HÆKKEKLIPPER
RHT 6560RL

AKKU HÆKKEKLIPPER
RHT1851R20SR

18 VOLT
inkl. 1 stk batteri 2,0 AMP
samt lader

Påsketilbudspris

2.995,-Påsketilbudspris

625,-

Påsketilbudspris

925,-

Påsketilbudspris

1.099,-

Påsketilbudspris

699,-

Påsketilbudspris

1.199,-

RYOBI AKKU
SKRUEMASKINE
18 VOLT

inkl. 2 stk batterier
2,0 samt 5,0 AMP
samt lader og bitssæt

Påsketilbudspris

399,-

RYOBI BATTERIPAKKE
18 VOLT

2 STK 5,0 AMP

Tilbuddene på denne side er afhentningspriser og gælder 
tirsdag den 16. april, onsdag den 17. april samt lørdag den 20. april

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

Kom i BYGMA GRÅSTEN
tirsdag - onsdag samt lørdag i uge 16 
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Påskeæg pynter 
på Bov Bibliotek
Af Dit te Vennits Nielsen

En flok meget produktive 
dagplejebørn og børne-
havebørn var inviteret til 
Bov Bibliotek. 
Her kunne de male på-
skeæg, som så blev byttet 
til en chokoladehare eller 
påskeæg.

Nogle af æggene blev lagt 
i en rede, andre ting blev 
hængt op til at pynte med. 

Børnene spiste deres 
chokoladeæg med stor 
tilfredshed. ■

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

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 16, 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 16. Kotelet i fad med ris

ONSDAG den 17. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

TORSDAG den 18. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 19. Mexicosteak med salat

LØRDAG den 20. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 21. Burger med pommes frites

MANDAG den 22. Hamborgryg med fl ødekartofl er og salat

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 16 15. april 2019 11. årgang



KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Langfredag den 19. april kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein
Påskesøndag den 21. april kl. 11.00 
ved Maria Louise Odgaard Møller
2. påskedag mandag den 22. april 
kl. 10.00
ved Maria Louise Odgaard Møller
Familiegudstjeneste

Skærtorsdag den 18. april kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein
Påskesøndag den 21. april kl. 9.30 
ved Maria Louise Odgaard Møller

Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00
med Anne Lundblad
med efterfølgende middag 
på Holbøl Landbohjem
Langfredag den 19. april kl. 10.00
med Anne Lundblad

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
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Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller mpdamgaard@gmail.com

Kollundhus Dit forsamlingshus

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

Kontoret er lukket 
fra den 15. til den 17. april 2019, begge dage inkl.

Min elskede hustru,
vor kærlige mor, svigermor, momo og bedste

Else Meier
* 27. november 1950

fik fred efter langvarig sygdom

Padborg, den 10. april 2019

På familiens vegne

Kåre 

Bisættelsen finder sted lørdag den 20. april
kl. 10.00 fra Bov Kirke

Dødsfald
Gerda Jørgensen, Padborg, 
er død, 95 år. ■

Else Meier, Padborg, 
er død, 68 år. ■

L-Ron Harald maler i Padborg

L-Ron Harald er for tiden i 
gang med at udsmykke en 
væg i det nye firma NTG 
Frigo East A/S på Industrivej 
i Padborg. Direktør  Jan 
Rasmussen glæder sig til at 
flytte ind i de nye kontorer.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Collagens betydning for kroppen
Af Dit te Vennits Nielsen

Aniara holder i samarbej-
de med Frank Christensen 
fra Rødekro torsdag 
den 25. april kl. 19.30 på 
Bov Kro et spændende 
foredrag om collagen og 

dets store betydning for 
kroppen. 

"Hvorfor virker kroppen, 
som den gør" - og "Hvad 
kan jeg selv gøre"! 

Frank Christensen vil 
fortælle om den genetiske 
maskine, som langsomt 

holder op med at danne 
collagen. Derfor skal 
kroppen vedligeholdes og 
bygges op igen.

Han er god til at pirre 
folks nysgerrighed, og han 
har en stor viden, som 
giver mening. ■

9. april i Hokkerup

Sædvanen tro blev 78-årsda-
gen for Danmarks besættelse 
mindet i Hokkerup, hvor der 
faldt to danske soldater.
 Foto Jimmy Christensen
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Gælder fra søndag den 14. april til og med mandag den 22. april

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Åben alle 
påskedage

kl. 7-21

Købmand
Kim
Nicolajsen

10.- 35.-

30.-

35.-Maks. 
50.00 
pr. kg

Maks. 
58,82 
pr. kg

60,00 
pr. kg

Ved køb af � ere en 
6 stk. pr. kunde pr. 
dag er prisen op til

26,96
pr. stk.

Ved køb af � ere en 
6 stk. pr. variant 
pr. kunde pr. dag 
er prisen op til

26,96
pr. stk.

122,81 
pr. kg

Lurpak smør 
eller smørbar
200-250 g

Klovborg ost 
mellemlagret
45+ med eller uden kommen
595-805 g

Rød 
Merrild
500 g

Ekstra store 
nordatlantiske 
rejer i lage
285 g

8.- Maks. 
17,02 
pr. kg

Schulstad 
levebrød
Flere varianter
470-950 g
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: www.optik-hallmann.com
  Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70       Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00

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

  1.500,–fra

kr.

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.

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. 

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

Tillykke

________________________________________________
________________________________________________

Tillykke uden foto max. 25 ord

KA NAAU
Medie, healer 

og socialpædagog

CONNIE LAGE JEPSEN

 Hærvejen 9, Bov • connie.lage@live.dk
 Tlf. 91 10 38 02 •

connie.lage@live.dk
klinik KA NAAU

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

9. april blev mindet i Padborg
Sædvanen tro blev 9. april 
markeret ved Gendarmhaven 
i Padborg til minde om den 
tyske besættelse i 1940. 
Flaget var på halv, og vajede 
op mod den klare blå himmel. 
Solens stråler varmede de 
omkring et halvt hundrede 
mennesker, der var mødt 
frem for i ærbødighed at 
mindes de 3 faldne gendar-
mer. Der var kransenedlæg-
gelser af borgmester Thomas 
Andresen (V), Historisk 
Forening for Bov og Holbøl 
Sogne og repræsentant for 
Told og Skatteforbundet.

Stort loppemarked 2. 
påskedag
Af Dit te Vennits Nielsen

Grænsehallerne i Kruså 
danner 2. påskedag 
rammen om et stort 
loppemarked.
Der er solgt hen ved 300 
stande.

"Vi forventer stort ryk 

ind lige fra morgen-
stunden, så folk kan få 
� ngrene i de helt rigtige 
loppefund", fortæller hal-
inspektør Dan Andresen, 
som forventer, at mellem 
3.000 og 4.000 mennesker 
vil kigge forbi. 

Gæsterne kan opleve alt 

fra nips, tøj, sko, bøger, 
antikviteter og møbler.

Cafeteriet vil naturligvis 
være åbent, og der vil være 
gode tilbud på ka� e og 
kage, smørrebrød, sand-
wich og grillpølser. ■

Smagsprøver 
hos bager 
Nielsens Bageri delte fredag smagsprøver ud af det nye 
produkt Scrægg. Kunderne synes det var en spændende 
nyhed. Scrægg bliver solgt med forskellige smagsvarianter og 
med lækkert brød til.  Foto Ditte Vennits Nielsen
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STORT
LOPPE-

MARKED

Lopper fra mange indsamlinger, 
flere dødsboer og igen mange 
gode brugte møbler, samt nye 

ting fra forretningsophør.

afholdes

Lørdag den 27. april
og søndag den 28. april
Begge dage fra 10 – 16

Vilsbæk-Huset
Vilsbækvej 34 b, 6330 Padborg.

Evt. henvendelse på tlf. 20837663.
DSI Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarsgade 11, 6330 Padborg · Tlf. 73 76 84 67

Stor underholdning på Valdemarshus
Fredag den 26. april kl. 14.00

Bamse - Madsen 
kommer og 
underholder
Oplev ham live
på Valdemarshus

Pris pr. deltager kr. 100
inkl. kaffe og kage

Tilmelding ved Karin på Valdemarshus tlf. 73 76 84 67

Bov IF skal finde ny 
formand
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF hovedafdeling 
skal i 2020 ud at finde ny 
formand.
Formanden Betina Jessen 
oplyste på generalforsam-
lingen, at det er hendes 
sidste år som formand.

Det skyldes, at hun 
har et ønske om at tage 
en diplom i ledelse, og 
derfor kan hun ikke 
� nde den fornødne fritid 
til at bestride den unge 
formandspost.

"Hvis jeg ikke kan være 
der 100%, så kan jeg 
ikke leve med at være 
formand", sagde Betina 
Jessen, som dog fortsæt-
ter som formand for 
Grænseløbet, fordi der 
står en meget ressour-
cestærk komité bag.

Fremgang
Bov IF's medlemstal er 

steget med 71 medlemmer 
fra 1552 medlemmer til 
1623 medlemmer.

Betina Jessen pegede 
på, at det stadig er van-
skeligt at ska� e frivillige 
instruktører samt besty-
relsesmedlemmer, og det 
er altid Tordenskjolds 
soldater, der trækker i 
arbejdstøjet.

Betina Jessen opfordrede 
� ere unge mennesker vil 
tage aktivt del i Bov IF, så 
idrætsforeningen stadig 

kan være attraktiv og 
tidssvarende. 

Benzinkort
Salget af benzin på OK-
kort gav et overskud til 
Bov IF på 34.000 kr. Det 
var 7.000 kr. mere end 
året før, og Betina Jessen 
takkede SuperBrugsen 
for et godt samarbejde. 
Samtidigt takkede hun 
alle de frivillige hjælpere, 
bestyrelsesmedlemmer 
og Grænsehallerne for et 
super godt år.

Kasseren Yvonne 
Jespersen blev genvalgt 
til bestyrelsen. Suppleant 
blev Normann Rudbeck. ■

Bov IF skal til næste år finde 
ny formand, da Betina Jessen 
ønsker at tage diplom i 
ledelse. Arkiv foto

10 års jubilæum
Medlemskonsulent Mette S. 
Jacobsen, Flensborg, kan 
den 24. april 2019 fejre 10 års 
jubilæum i ITD-koncernen.
Mette S. Jacobsen er ansat i 
ITD Arbejdsmarked, hvor 
hendes primære opgave 
er administrativt arbejde. 
Derudover udfører Mette S. 
Jacobsen også administrative 
opgaver for FDE Fonden og 
ITD Arbejdsgiver.

Vedligeholder historiske 
steder
Af Gunnar Hat tesen

Det gør ondt, når histo-
riske steder mangler at 
blive vedligeholdt.
Det sagde formand for 
Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne, H.C. 
Jørgensen, på foreningens 
generalforsamling, som 
samlede 55 medlemmer.

H.C. Jørgensen nævnte, 
at foreningen har været 
involveret i vedligehol-
delse af den brolagte del af 
Den krumme Vej ved Bov, 
adgangsvejen til � nde-
stedet for Frøslev-skrinet 
og mindelunden for de 
faldne i Frøslev under 1. 
Verdenskrig.

”Jeg måtte forklare 
Aabenraa Kommune om 
den historiske forplig-
tigelse af 1925, som den 
daværende Bov Kommune 
havde påtaget sig, nemlig 
at vedligeholde anlægget. 
Jeg blev bedt om at sende 
skri� ligt bevis på dette, 
hvilket jeg gjorde. Here� er 
kom det virkelig gang i 

det. Og i dag står vi med 
et meget � nt anlæg, som 
må glæde frøsleverne, 
men også kroens gæster”, 
sagde H.C. Jørgensen, som 

glædede sig over et stabilt 
medlemstal på knap 500 
medlemmer. ■

Genvalg i Historisk Forening
På generalforsamlingen 
i Historisk Forening for 
Bov og Holbøl var der 
genvalg til formanden HC 
Jørgensen og bestyrel-
sesmedlemmerne Anne 
Grete Petersen, Erik Broe 

Petersen, Erik Moldt, 
Torben Ølholm, Jes Olav 
Mathiesen, Ejgild Lund og 
Maike Albertsen Zwoch.

Suppleanter blev Per Ihle 
og Anni To� .

Genvalgt som revisorer 

blev Jørgen Jørgensen og 
Svend Pilegaard

Der deltog 55 
medlemmer i 
generalforsamlingen. ■

5



Hørt ved Lyren
Frøslev Træ er 
udnævnt til Ugens 
Træambassadør på 
træportalen Træ.dk

Fodterapeut Lone 
Bakowsky er den per-
son i Danmark, der i år 
har samlet � est spon-
sorpenge ind til Tour 
de Taxa, som gavner 
Julemærkehjemmene.

20 løbere fra Bov IF 
Løb og Motion deltog 
forleden i et ½ maraton 
i Berlin. Fem af løberne 
var med for første gang.

Kruså Camping ar-
rangerer forskellige 
aktiviteter for børn i 
påsken.

Børnene i Fårhus skal 
mandag den 22. april 
ud at � nde påskeæg.

Padborg Transport-
center og Aabenraa 
Kommune spreder 
blomsterfrø langs 
rabatten på Omfarts-
vejen. Det sker for 
at lave miljømæssige 
tiltag med bivenlige 
arealer.

Lyreskovskolen og 
Deutsche Schule 
Pattburg deltog fredag 
i Skoleløbet 2019, hvor 
der blev doneret penge 
til Børnelungefonden.

Guldsmed Rie Meyer 
kunne overføre 3.000 
kroner til Kræ� ens 
Bekæmpelse i forbin-
delse med landsind-
samlingen. Penge-
beløbet kom fra salg af 
hendes Knæk Cancer 
smykke.

Aabenraa Kommune 
har opsat en ny bænk 
på Østre Viaduktvej/
Nørregade foran Bov 
Bibliotek med udsigt 
ud over markerne.

Bager Bangs gamle 
bygning på Oksevej 
i Padborg er blevet 
omdannet til hotel for 
lastbilchau� ører. ■

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 1. maj 2019 kl. 15.00

i Bingohallen Kruså
Kun for medlemmer

Støtteforening Sommervind

Kom til spændende og levende

Foredrag
Torsdag den 25. april 
kl. 19,30 på Bov Kro

Frank Christensen vil fortælle om emnet

COLLAGEN
og dets betydning for kroppen i alle livet faser.

Max. 35 deltagere. Tilmelding nødvendig til 

Kontakt Henny Sterup
Bovvej 13, Padborg • Tlf. 74 67 05 53

og dets betydning for kroppen i alle livet faser.

Max. 35 deltagere. Tilmelding nødvendig til 

Pris 

inkl. ka� e 

50 kr.

                       
    Grænsehallerne

Den 22. april 2019
fra kl. 10.00 – 16.00
Entré - 15,00  
Leje af standplads via 
www.gransehallerne.dk

                
   

Harkærvej 13 - 6340 Kruså Tlf. 74 67 14 14
kontor@gransehallerne.dk

Tyv blev dømt
Bjergs Køleservice i 
Padborg har været i byret-
ten med en træls sag om 
deres slush ice maskiner, 
som blev stjålet.

E� erfølgende blev de sat 
til salg i Den Blå Avis.

I retten blev tyven dømt 
og skal i fængsel, men det 
er meget tvivlsomt, om 
� rmaet får nogen penge 
tilbage for tyveriet. ■

Sommerudflugt 
for Bov Sogn
Bov Sogn inviterer på 
sommerudflugt lørdag 
den 25. maj med afgang 
fra Bov Kirke kl. 9.00 og 
afgang fra Kollund Kirke 
kl. 9.15

Turen begynder med et 
besøg i den lille smukke 
renæssance kirke på 
Sønderborg Slot. Det er 
Danmarks ældst bevarede 
protestantiske kirkerum, 

som Dronning Dorothea 
(1511-1571), der var dansk 
dronning, indrettede.

E� er en kop formid-
dagska� e fortsætter turen 
til Christianskirken, hvor 
der er en kort guidet 
rundvisning.

Dere� er kører selskabet 
nordpå til Den gamle 
Grænsekro, som er en 
kongelig privilegeret kro, 
der ligger idyllisk i den 
smukke natur i nærheden 
af Christiansfeld, hvor her 
serveres frokost.

E� er frokosten besøger 
deltagerne Genforenings- 
og Grænsemuseet. 

Der er � lm og rund-
visning på museet, som 
beskæ� iger sig med 
tiden fra nederlaget ved 
Dybbøl i 1864 og frem 
til Genforeningen i 1920. 
Museet ligger på den del 
af landevejen, som hedder 
Kongens Allé. Det var her 
Christian den Tiende red 
over grænsen den 10. juli 
1920 på sin hvide hest. 

E� ermiddagska� en 
indtages i Christiansfeld. 
Byen er udpeget som 
verdenskulturarv. Den 
var ved sin grundlæg-
gelse i 1773 en fristad, der 
som en af de eneste byer i 
Danmark havde religions-
frihed. Der bliver tid til en 
lille spadseretur i byen.

E� er en forhåbentlig 
vellykket dag går turen 
hjemad, og deltagerne kan 
forvente at være hjemme 
kl. ca. 17.30. Tilmelding 
til Kirkekontoret i 
Bov tlf. 74670917 eller 
www.Bov Sogn.dk ■

Sogneudflugten går blandt andet til Christiansfeld. 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,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

…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

• 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

Tak fordi du handler lokalt 

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

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Natur
&'Ejendoms'service'ApS

Murer afdeling kontakt os for mere info

Træfældning
Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

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

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 wwwwwwwww.ww.L.LLTLTLTL nTnnnanaatattata uturuur.r..dddk

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

PADBORG
HAVEKREDS

FLOKS OG STORKENÆB
Onsdag den 24. april kl. 19.00

på Bov bibliotek
Vi får besøg af Birgitte Husted Bentzen.

Birgitte har skrevet � ere bøger om Floks og 
Storkenæb og er en meget dygtig fortæller.

Hun viser billeder og har planter med til salg. 
Alle er velkomne til et spændende foredrag.

Entre: Gratis for medlemmer, 
kr. 50,- for ikke medlemmer

Der er amerikansk lotteri og 
der serveres kaffe/kage

Bedst til skat
Padborg Skatklub har holdt kluba� en på Valdemarshus 
med 23 skatspillere.

1. runde
Nr 1 Dieter Klein, 
Kliplev 1350 point
Nr 2 Robert Everhan, 
Padborg 1134 point
Nr 3 Jes Peter Hansen, 
Gejlå 1020 point
Nr 4 Peter Speck, 
Kollund 920 point

2. runde
Nr 1 Aage Juhl, 
Padborg 1414 point
Nr 2 Carl Kristiansen, 
Padborg 1147 point
Nr 3 Hans Peter Jessen, 
Kruså 1066 point
Nr 4 Svend Aage Jessen, 
 970 point

Klokkeblomsten 
fik besøg af damer
Af Dit te Vennits Nielsen

Klokkeblomsten i 
Padborg fik forleden 
besøg af 36 med-
lemmer fra Kruså 
Husmoderforening.
Pernille Hansen viste, 
hvordan man for få penge 

kan dekorere både en vase, 
glas og krukke.

Hun fortalte, om den op-
timale pasning af blomster 
og planter, så de holder 
længst muligt. 

Pernille Hansen serve-
rede ka� e, the og � øde-
boller, mens hun fortalte 
butikkens historie. ■
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Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141

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

og årstidsbestemte retter.

Cevapcici
Restaurant

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

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

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

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

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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Ældre Sagen lærte om 
bowl, curling og floorball

Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov 
samlede 60 medlemmer 
til en hyggelig eftermid-
dag i Grænsehallerne i 
Kruså, hvor instruktører 
fra DGI fortalte om bowl, 
curling og floorball.

"Når vi starter op e� er 
sommerferien er bowling-
centret lukket, så vi skal 
nye aktiviteter i stedet 
for", fortæller formand 
for Ældre Sagen i Bov, 
Grethe Petz, som glæ-
dede sig over, at så mange 

medlemmer var mødt 
op for at høre om de nye 
aktiviteter. ■

Ældre Sagen i Bov tilbyder efter sommerferien en række nye aktiviteter, som 60 medlemmer 
var mødt op for at høre mere om.

Tak fordi du handler lokalt 

Connie taler med afdøde
Af Dit te Vennits Nielsen

Connie Lage Jepsen i 
Bov har i 14 år været 
beskæftiget med det 
spirituelle.
Hun er uddannet social-
pædagog og har mange 
år arbejdet inden for det 
sociale område.

Det spirituelle fylder 
rigtigt meget, og da hun 
opdagede, hun havde 
kontakt til afdøde, tog hun 
� ere kurser i England for 
at dygtiggøre sig.

"I starten var det jo 
blot familien, venner og 
bekendte, der var forsøgs-
kaniner. Da jeg opdagede, 
at kontakten til de afdøde 
var der, besluttede jeg mig 
for at bevæge mig ind i 
den spændende verden 
og lære at håndtere det på 
den rigtige måde", fortæl-
ler Connie Lage Jepsen.

Trøstede
Beskederne fra de afdøde 
trøstede de e� erladte.

"Det gjorde deres savn og 
sorg lettere at bære. Dette 
univers er altid kærligt, 
livgivende og inspire-
rende. eg har aldrig ople-
vet noget uhyggeligt eller 
grimt", siger Connie Lage 
Jepsen med sit karakteri-
stiske grin. Hun åbnede 
derfor op for, at andre end 
den nære omgangskreds.

"Afdøde-kontakt kan 
bruges på mange måder. 
Det kan være spørgsmål, 
hvor de e� erladte har brug 
for at få et svar fra den 
afdøde, men det kan også 

være en problemstilling, 
som de afdøde kan hjælpe 
med. Sjælene fra de afdøde 
er blandt os, men uden at 
vi ved det. De hjælper de 
os i vores liv", fortæller 
Connie Lage Jepsen. 

Connie Lage Jepsen har 
for nyligt åbnet klinikken 
"Ka Naau" på Hærvejen 9 
i Bov.

Her er der ro og sjæ-
lefred, og det er nemt 
at blive draget ind i den 
spirituelle verden sam-
men med hende. Ved en 
afdøde-kontakt sidder 
man blot overfor Connie, 
der kigger ud i rummet. 
Her fortæller hun, hvem 
og hvad hun ser, og man 
svarer enten ja eller nej til 
spørgsmålene. Den eller 

de afdøde kan have en 
besked, som Connie Lage 
Jepsen videregiver. Det 
er fascinerende og meget 
kra� fuldt.

I klinikken kan man 
melde sig til spirituelle 
a� ener med trommehe-
aling, klarsynsa� ener og 
forskellige workshops. 

"Jeg bliver meget rørt, 
og det er fantastisk både 
at kunne hjælpe menne-
sker og dyr med at få det 
bedre", siger Connie Lage 
Jepsen. ■

Ka Naau betyder hjerte 
på hawaiiansk.

På sønderjysk betyder 
det: Kan noget - og det 
kan Connie Lage Jepsen

Hjertehealing, trom-
mehealing, spirituel coa-
ching, auragraf seance, 
healing til dyr kurser, 
foredrag, workshops,

afdødekontakt - stort 
set alt fra den spirituelle 
verden. "Et arbejde fra 
hjerte til hjerte" .Se end-
videre Klinik Ka Naau på 
facebook.

Medie, healer og socialpæda-
gog Connie Lage Jepsen kan 
komme i kontakt med afdøde.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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