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✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

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

Alle dage kl. 7.00-19.00

KLASSISK & 
VELSMAGENDE

Pr. stk.

795
* Begrænset parti

Pr. pose kun

1095

* Begrænset parti

Økologisk chokolade
mørk
71% kakao
100 g

Java Coffee
mellemristet

175 g

Langt 
under
½ pris

GRÅSTEN · PADBORG

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

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

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

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

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Fredag d. 26. april 2019
KL. 18:00-22:30

KÆRESTE
WELLNESS AFTEN

Fra349
Start med en 2 retters 

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

Fredag d. 3. maj 2019
KL. 18:00-22:30
THAI

WELLNESS AFTEN

Fra299
Smag på en samling af 
kolde og varme retter 
fra Thailand. +3 timers

wellness med bl.a. 
spabad, saunaer,
dampbade m.m. 

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Din lokale optiker 

• Profesionel rådgiving
• Stort udvalg af de nyeste stel
• Linse- og brilleabonnement
• Altid gratis synsprøve

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

Kosmoshus Træfældning

Alt I træfældningAlt I træfældning
• TopkapningTopkapning
• BeskæringBeskæring
• RisikofældningRisikofældning
• Flishugning ogFlishugning og

rodfræsningrodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 17 23. april 2019 11. årgang



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

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

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden mandag den 22. april til og med lørdag den 27. april 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g 

795
N I E L S E N S 

BAGERI

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

Telefon 74 67 33 34

Friskhakket 
blandet fars
8-12 %

Skinkegyros, tern eller schnitzler
700 g

2,5 kg.

100,-

FRIT VALG

DELIKATESSEN TILBYDERSLAGTEREN TILBYDER

Pr. pk.

39 95

Ta’ 3 stk.

25,-

Becel fl ydende
500 ml

Tingleff kaffe Guld 

eller Peter Larsen Rød
500 g

Arla Koldskål
1 liter

Ta’ 3 poser

85,-
Pr. stk.

12 95

Pr. stk.

20,-

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

Smørrebrødsfestival

* Maks. 6 liter pr. kunde.
  Tilbud gælder mandage i april* Maks. 6 stk. pr. kunde pr. dag

Ta’ 3 liter

14 95

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

MANDAGS-
TILBUD

FRIT VALG

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

Becel fl ydende Tingleff kaffe Arla Koldskål
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Test nyt høreapparat 
med exceptionel lyd
Det er gratis & uforpligtende
Nu giver AudioNova dig mulighed for 
at teste vores helt nye høreapparat 
Phonak AudéoTM Marvel  i 14 dage. 
Med dette nye høreapparat får du 
exceptionel lydkvalitet, mulighed for 
at vælge genopladelige apparater og for 
at streame lyd i topkvalitet fra telefon, 
tv m.m.

“Jeg har arbejdet med Marvel serien op 
til lanceringen, og jeg er stolt over at tilbyde 
vores kunder de nye produkter, da Marvel 
apparaterne er i særklasse og giver kun-
derne en helt fantastisk lyd”, fortæller Bonnie 
Torngaard audiologist hos AudioNova og 
cand. mag. i Audiologopædi.

Håndfri telefoni via smartphones
Marvel serien har den bedste trådløse 
opkobling til alle smartphones. Med 
de nye høreapparater er det muligt 
at streame telefonsamtaler, musik og 

eksempelvis lydbøger fra alle mobil‑
telefoner og tablets. Samtidig kan du 
tale 100% håndfrit i din mobiltelefon 
via de indbyggede mikrofoner i høre‑
apparaterne.  

Oplad apparaterne mens du sover
Du kan vælge Marvel høreapparater med 
genopladelige batterier og få apparater, 
der lader op, mens du sover. Opladningen 
rækker til en hel dag inklusive streaming, 
og så er det ovenikøbet også slut med 
besværet med engangsbatterier. 

Få høreapparater med hjem på prøve
Som testperson hos AudioNova får du en 
enestående mulighed for at teste vores 
helt nye høreapparater med exceptionel 
lydkvalitet i 14 dage gratis og helt uden 
forpligtelser. Du får altså mulighed for 
at teste høreapparater hjemme og kan 
derfor prøve Marvel høreapparater i 
forskellige hverdagssituationer.

Alle testpersoner bliver fulgt tæt og 
kan stille spørgsmål og få råd af vores 
veluddannede audiologister under hele 
forløbet.  Testforløbet afsluttes med  
besvarelse af et spørgeskema og en 
samtale med audiologisten om et evt. 
videre forløb.

Annonce

Vi vil gerne undersøge, hvorledes brugerne 
oplever vores nye Marvel høreapparater. Testen 
er ikke videnskabelig, den fokuserer alene på 
brugernes oplevelser. For at deltage i testen skal 
du være fyldt 18 år og bo i Danmark, 
formode du har et høretab og enten slet ikke 
have høreapparater, eller have apparater, som 
er mere end 3½ år gamle.

Test-
personer 
søges!

have høreapparater, eller have apparater, som 
er mere end 3½ år gamle.

Nyhed!

Fordele ved Marvel høreapparater

• Exceptionel lydkvalitet 

• Bedre taleforståelse i støj

• Reduceret lyttebesvær i støj

• Streaming af lyd i topkvalitet

HUSK: Hos AudioNova er du altid 
velkommen til at tage en pårørende 
med. Ring allerede i dag, og tilmeld 
dig som testperson.

Nyt høreapparat 
Phonak AudéoTM Marvel

Nyhed!

Nyt høreapparat 
Phonak AudéoTMPhonak AudéoTMPhonak Audéo  Marvel

www.audionova.dk

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten

Ring og tilmeld dig på: 

88 77 80 17
Tilmeld dig senest d. 26. maj

Genbrugsbutik fejrer 
10 års jubilæum
Af Gunnar Hat tesen

Kirkens Korshærs gen-
brugsbutik i Borggade i 
Gråsten har i 10 år tjent 
penge til socialt udsatte.
Siden butikken åbnede 
i 2009 har den samlet 
penge ind til blandt andet 
varmestuen i Sønderborg 
og julehjælp til betrængte 
familier, og sidste år bi
drog butikken i Gråsten 
med godt 450.000 kroner, 
som ubeskåret er gået til 
trængende personer.

Oprindeligt var det Poul 
Erik Markussen og Inger 
Grau, der tog initiativ 
til at åbne genbrugs
butikken i elektriker 
Frydendals butik.
”Vi råder over 41 frivil

lige i butikken. Det er et 
godt og stabilt antal, og vi 
er opdelt i forskellige vagt
hold. Det fungerer meget 
fi nt”, siger Inger Grau.

Genbrugsbutikken sæl

ger møbler og tøj, glas og 
porcelæn, bøger, elektro
nik og brugskunst.

”Vi henter dødsboer, og 
mange af vore ting bliver 
solgt meget hurtigt”, for
tæller Inger Grau.

Jubilæet fejres mandag 
den 29. april kl. 10.30
17.00, hvor der er 50% 
rabat på alle varer i bu
tikken. Kunderne bliver 
desuden budt på kaff e og 
kage. ■

Genbrugsbutikken har 
en styregruppe, som 
består af Poul Erik 
Markussen, Alnor, Inger 
Grau, Rinkenæs, Birthe 
Kidmose, Nybøl, Carsten 
Hermann, Gråsten Ove 
Nielsen, Gråsten, og 
MaryAnne Hermann, 
Gråsten.

Inger Grau har været med i 
genbrugsbutikken siden 
begyndelsen i 2009.

Genvalg til bestyrelsen
På generalforsamlingen 
i Gråsten og Omegns 
Brugsforening blev 
Else Amlung, Helle 
Bjerrestrand og Kirsten 

Kaad Knudsen genvalgt til 
bestyrelsen.

Den nuværende besty
relse består desuden af 
formanden, Birgitte Bille 

Schøning, uddeler Jesper 
Th omsen og bestyrel
sesmedlemmerne Peter 
Eskesen, Kjeld Jørgensen 
og Britta Sørensen. ■

Formanden for i Gråsten og Omegns Brugsforening blev Birgitte Bille Schøning
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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

Dåbsklude

Viste du, at alle dådsforældre ved Gråsten Slotskirke og Adsbøl kirke, får en strikket dådsklud?

Dåbskluden er strikket i hvid bomuld og mønsteret er et lille kors. Dåbsdatoen er broderet på kluden med lyserødt 
eller lyseblåt garn.

Det er Nørklerne, der både strikker og broderer, de 50 dåbsklude, der bruges i løbet af et år. 

Menighedsrådsmøder

Møderne er offentlige og alle er velkomne til at overvære dem. 

Referaterne fra møderne kan læses på vores hjemmeside.

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

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Gudstjenester og aktiviteter i april
Onsdag den 24. april ............................kl. 19.00 .... Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

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

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

Biogas ved Kværs:  
Hvor var politikerne?
Det stod hurtigt klart på 
borgermødet i Kværs 
den 3. april. at borgerne 
i Kværs, Tørsbøl, Felsted 
og Gråsten ikke ønsker 
et biogasanlæg placeret 
ved Kværs.
Og det er der mange 
grunde til, som det er ret 
umuligt at få uddybende 
drøftet på et borgermøde 
(1 time). Håber virkelig 
politikere og forvaltning 
fik det hele med hjem.

Vi havde jo meget mere 
på hjerte.

Vi er nogle stykker 
som adskillige gange har 

forsøgt at få kommunal
politikerne i tale. Vi ville 
gerne informere politiker
ne om forholdene, uden 
påvirkning fra lobbyvirk
somheden ProjetZero. 
Men politikkerne takkede 
nej, og henviste til bor
germødet den 3. april i 
Kværs. 

På mail meddelte borme
steren mig, at han var ret 
sikker på, at mange politi
kere ville prioritere mødet 
og være til stede. Vi så 2–3 
politikere ved mødet.

Borgmesteren kom til 
mødet, deltog ikke i de
batten. De fleste opdagede 

slet ikke, at han stod helt 
bagerst i salen, inden 
han midt under mødet 
udvandrede, uden at mæle 
et ord.

Man kan vel forvente 
at en borgmester, at han 
magter at stå til ansvar for 
sine handlinger overfor 
borgerne.

Hvor var alle de andre 
politikere?

Invitationen til en seriøs 
og nuanceret debat gælder 
stadig.

Hans Jørgen Vaarbjerg 
Felstedvej 40 
Gråsten

Ændring af uskik
Sønderborg Fjernvarme 
A.m.b.A, har i mange 
år haft den uskik, ikke 
at lukke pressen ind til 
generalforsamlinger.

Modsat i Gråsten Fjern
varme A.m.b.A, hvor det 
altid har været en selvføl
ge, indtil man begyndte en 
fusion med Sønder borg. 
Da prøvede man en enkelt 
gang i disse sammenslut
ningsgeneralforsamlinger 
at udelukke pressen 
også i Gråsten. Hvilket 
afstedkom meget virak  
utilfredshed både inden 
og på mødet, så pressen 
udelukkelse var væk, da 
den endelige beslutning 
skulle træffes i Gråsten.

Og det er denne uskik, 
som jeg med mit forslag 
til vedtægtsændringer, vil 
sikre, at pressen altid har 
adgang til generalforsam
linger, også nu hvor vi er 
fusionerede.

Statslige selskaber, hvor 
der er forbruger interesser, 
skal give pressen adgang 
til deres generalforsam
linger. Og da man faktisk 
kan sammenligne, da der 
her er tale et væsentlig an
tal af fjernvarmeaftager og 
andelshavere ca. 15.000, 
hvoraf kun en brøkdel 
deltager i generalforsam
lingen, er det naturligt, at 
give pressen adgang.

Så det ikke kun er for
mand, bestyrelsen og 

direktør, som bestemmer 
hvad der kan være vigtigt 
information til offentlig
heden  varmeaftagerne, 
omkring generalforsam
lingen og dens forløb.

Deltag i generalforsam
lingen og gør en ende på 
denne lukkethed – uskik 
i Sønderborg Fjernvarme 
A.m.b.A ved at stemme 
for mit åbenhedsforslag 
under punkt 7, indkomne 
forslag, til vedtægtsæn
dring. På Sønderborg 
Fjernvarmes general
forsamling torsdag den 
25. april. Husk der er 
tilmelding!

Hans Peter Tof t 
Andelshaver i 
Sønderborg Fjernvarme A .m.b.A 
Konkel 19, Gråsten 

Læserbreve
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Kommune vil fælde 163 år gamle takstræer
Af Gunnar Hat tesen

Ved Ahlmannsparken 
står to takstræer, som 
er 163 år gamle. De 
står til at blive fældet 
i forbindelse med 
udbygningsplanerne for 
Ahlmannsparken.
Det har fået Mogens P.C. 
Jacobsen til at skrive et 
brev til byrådet.

“Træerne står på det 
areal, hvor villaen Haus 
Steinburg lå. Villaen blev 
bygget i 1844 af tegl
værksejer H.H. Dithmer. 
I 1856 købte Gråstens 
kendte købmand, O. F. 
Ahlmann, huset og plan
tede i den anledning de 
to takstræer i forhaven ud 
til Ahlefeldvej”, fortæller 
Mogens P.C. Jacobsen.

I 197779 blev Haus 
Steinburg nedrevet 

for at give plads til 
Ahlmannsparkens bibli
otek og sportshal, men de 
to træer blev bevaret.

“I hensynet til stedets 
historie, de smukke 
takstræer og i respekt 
for, at man for over 40 år 
siden fandt de rigtigt at 
bevare de gamle træer, bør 
dette også ske nu”, siger 
Mogens P.C. Jacobsen, 
der er bestyrelsesmedlem 
i Historisk Forening for 
Graasten By og Egn.

Han håber, at kom
munen vil lade de to 
træer indgå i helheden 
af anlægget omkring 
Ahlmannsparkens byg
ninger og park. ■

Nybolig
Gråsten

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

SANDAGER - Sandagervej 34

NYHED

Her er muligheden for at opføre nyt hus med fantastisk
beliggenhed ud til Flensborg Fjord. Hvis du ønsker en
unik beliggenhed og at opføre nyt hus efter egne idéer,

så er denne grund sikkert noget for dig. Området i San-
dager byder på en rolig beliggenhed i naturskønne omgi-
velser med masser af vand og udsigt.

Sag 201691 Grund 1.340

Kontantpris: 1.900.000
Ejerudgift pr. md: 1.118
Udbetaling: 95.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 9.650/7.835

SANDAGER - Sandagervej 42

NY PRIS

Velkommen til en pragtfuld udsigtsvilla i første række til
Flensborg Fjord - velkommen til Sandagervej 42. Villaen
der oprindelig er opført i 1778 har gennemgået en om-

fattende renovering og fremstår i dag som en moderne
villa. Dette ses både på husets arkitektur samt den ind-
vendige planløsning. Sag: 200391

Bolig m² 257

Stue/vær 2/3

Grund 879

Opført 1778/2001

Kontantpris: 4.795.000
Ejerudgift pr. md: 1.936
Udbetaling: 240.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 20.388/17.476

Bloms Zoneterapi v/Ilse Blom (RAB) 
Felstedvej 21, 6300 Gråsten · Tlf. : 74652808 eller 20574808

Allergi! 
Er du en af dem der lider af allergi i forår- forsommer, så kan

Zoneterapi måske hjælpe dig! 

Hver femte dansker lider af allergi, der kan 
forringe din livskvalitet og måske give dig 

sygedage. Gør som andre, gå til zoneterapi.

ZONETERAPI KAN HJÆLPE DIG

Sønderborg Kommune vil 
fælde de to takstræer i 
Ahlmannsparken, som er 163 
år gamle.

Haus Steinburg blev revet 
ned for 40 år siden for at give 
plads til Ahlmannsparken.
 Arkiv foto
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

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

BovAvis

Lørdag den 18. maj

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

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

650,-

Heldagstur til 

Fanø

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

Quorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

Harzen
Tirsdag 20. august - søndag 25. august

kr. 3600,-

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

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

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

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

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

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

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

Teknisk 
Arrangør:

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

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

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

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

BovAvis

Kom og mødpandaerne
i Zoologisk Have i København

Lørdag den 25. maj
Nu kan du endelig møde de to nye 
superstjerner i København. Det er de to 
pandaer, som Kina har udlånt til Danmark.

Pandaerne har taget godt imod deres nye fornemme 
omgivelser i det 160 mio. kr. dyre pandaanlæg, og de 
spiser bambus med stor appetit. De nuttede og fredede 
pandaer spiser op mod 40 kilo bambus om dagen.

Pris 695 kr, som inkl. bus, guide, rundstykke og ka� e, 
sandwich, entre til Zoologisk Have og aftensmad på hjemturen.
Vi er hjemme ved 22-tiden.

695,-

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

Fårhus Forsamlingshus

Talentfulde piger 
med kampvilje
Af Ingrid Johannsen

HK Egene har en stor 
talentskare.

Det kom til udtryk, da den 
lokale håndboldklub in
vitere til Egene Cup, hvor 
870 unge håndboldspillere 

fordelt på 79 tilmeldte 
hold dystede.

Blandt dem som havde 
masser af kampgejst var 
HK Egenes U10 piger. Selv 
om resultaterne på banen 
kunne have været bedre, 
udstrålede holdet masser 
af spilleglæde. ■

Kamp 1: HK Egene 
44 TM Tønder
Kamp 2: Bolbro GIF 
81 HK Egene
Kamp 3: Grindsted 
GIF 92 HK Egene
Kamp 4: HK Egene 
011 Harlev IK

Kampe Søndag: 
Kamp 1 HK Egene 54 
Vamdrup (3x 5 min. 
forlænget spilletid)

Semifi nale: Grindsted 
GIF 50 HK Egene

Fra venstre: Agnes Albæk-
Julie Heissel- Naja Sørensen- 
Amelisa Festic- Merle 
Petersen- Tilde Hallund- 
Nanna Johannsen- Maja 
Petersen
Forrest: Alberte Nøhr
 Foto Janni Schmidt Petersen
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DEBATMØDE
fremtiden for det 

europæiske demokrati
ONSDAG DEN 15. MAJ KL. 19-21

PÅ GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE
Danskerne går til stemmeurnerne søndag den 26. maj for at 

vælge 14 medlemmer til Europa-Parlamentet. Det er det mest 
vigtige EU-valg, siden folkeafstemningen i 1972. Det er vigtigt, 

vi stemmer de rigtige kandidater til Europa-Parlamentet.

Kom og hør, hvad de to spidskandidater vil bidrage 
med, og giv din mening til kende.

Ordstyrer er redaktør Gunnar Hattesen.Ordstyrer er redaktør Gunnar Hattesen.

Asger Christensen,
spidskandidat for Venstre i 

Syd- og Sønderjylland til valget 
til Europa-Parlamentet. 

Mette Bock, spidskandidat 
for Liberal Alliance til valget 

til Europa-Parlamentet.

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

Quorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

 FORMEL1
Spa Francorchamps i Belgien

Onsdag 29. august - mandag 2. september

i samarbejde 
med 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiderne er ca. tider og der kan 
forekomme forsinkelser

kr. 
5195,-

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

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

Efter opsamling kører vi til kulturhuset 
Harbæksgaard ved Skovby på Als, hvor 
vi bliver budt velkommen af skuespiller, 
musiker og entertainer � omas Eje i hans 
egen bolig og får en velkomstdrink.

Efter rundvisning og spisning i 
Galleri Eje går � omas Eje på 
scenen og giver en intimkoncert.

Pris kr. 595,- som inkl. bus, billet 
til underholdning med � omas Eje, 
3 x smørrebrød og to genstande.

BovAvis

Fredag den 24. maj

OPSAMLINGSSTEDER
Cirkle K, Padborg  . . . . . . kl. 16.30
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 16.35
Kruså Bankocenter . . . . . . kl. 16.40
Elektrikeren, Kollund . . . . kl. 16.50
Annies Kiosk,
Sønderhav  . . . . . . . . . . . . kl. 16.55
Bageren Rinkenæs . . . . . . kl. 17.00
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 17.05
Elektrikeren, Egernsund . . kl. 17.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 17.20
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 17.25
Alsion, Sønderborg . . . . . . kl. 17.40

OPSAMLINGSSTEDER

595,-

Intimkoncert med skuespiller, musiker og entertainer

Thomas 
Eje

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Rykind i byggemarked
Hundredvis af kunder 
dukkede op i Bygma Gråsten, 
som op til påske slog dørene 
op til en stribe gode tilbud.
 Foto Jimmy Christensen

Hushandler
Fritidshus på Marina 
Fiskenæs Feriepark 94, 
Gråsten, solgt for 850.000 
kr.

Ejerlejlighed på Slotsgade 
21 st. th, Gråsten, solgt for 
2.400.000 kr.

Villa på Kobberholmvej 
48, Adsbøl, solgt for 
395.000 kr. ■
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 28. april kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 28. april kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 28. april

Vi henviser til nabokirker

BROAGER KIRKE
Søndag den 28. april kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Ingen Gudstjeneste.

Vi henviser til nabokirker

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 28. april kl. 10.30

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 28. april kol 10.30

ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag 28. april kl. 16.00

forårskoncert med Augustenborgkoret

ULLERUP KIRKE
Søndag den 28. april kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

med konfirmation

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag 28. April., 16 Uhr
Gottesdienst in Ekensund

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

Gråsten

Maleriudstilling
Tirsdag den 30. april fra kl. 10-16

i Ahlmannsparken
Ældre Sagens malergruppe i Gråsten holder afslutning 

og udstilling i Ahlmannsparken’s cafeteria.
Kom og vær med, der er en lille overraskelse.

DER BLIVER UDLODDET ET BILLEDE HVER TIME
Der er selvfølgelig fri entre + 

en snak med malerne.
Hilsen malergruppen

Min tid som 
borgmester i Gråsten

Onsdag den 1. maj kl. 14.30-16.30 
i Ahlmannsparken

Bendt Olesen, der var borgmester i Gråsten fra 
1994 -2007 causerer om sin tid som borgmester. 

Han vil fortælle om oplevelser undervejs, og 
i tiden før og efter han var borgmester.

Pris: kr. 50,-  inkl. kaffe og kage for medlemmer
kr. 70,-  for ikke medlemmer.

TILMELDING ER NØDVENDIG 
FRA TORSDAG DEN 25. APRIL-MANDAG DEN 29. APRIL. 

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

Du kan også tilmelde dig på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/gråsten

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

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

Forestilling af 
ungdomsgruppen

Forfatter: Pia Høst Berner, 
Jesper Hansen

Instruktør: Hanne I. Clausen

Forestillinger:
Torsdag den 2. maj kl. 19
Fredag den 3. maj kl. 19

Lørdag den 4. maj kl. 16 og 19

“Alene i dødens skygger”
FORÅRSTUREN

Onsdag den 22. maj 2019
Går i år til Vejle hvor vi besøger

FJORDENHUSET, 
den medbragte frokostpakke indtages samme sted.
HUSK BESTIK. Øl og vand kan købes i bussen.

Derfra kører vi til 
BINDEBALLE KØBMANDSGÅRD, 

hvor vi ser mange spændende ting. 
Ka� e kan købes for egen regning. 

Middag på hjemvejen.
Afgang fra Ahlmannsparken kl. 8:45.

Hjemkomst ca. kl. 19:00.

Pris pr. person kr. 450,-

Tilmelding senest den 15. maj til:
Karin M. Sørensen på tlf. 21 40 96 49
Karin Martensen på tlf. 51 27 64 18

Venlig hilsen bestyrelsen
Karin M. Sørensen

Orgelkoncert 
i Dybbøl kirke

Torsdag 25. april kl. 19.30

Organist

Lisbeth Bomose
spiller festlig orgelmusik af J.G. Rheinberger,

N. Bruhns og B. Lorentzen

Der er gratis adgang

Sonnie’s Frisørsalon
Vårhøj 17, Rinkenæs

Efter 47 år takker jeg nu af og går 
på pension fra dags dato.

Jeg takker kunderne, der er gået ud 
og ind ad min dør.

TAK
med venlig hilsen

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

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

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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 ...

Dødsfald

Vor kære far,
 svigerfar, farfar, morfar, moffi og oldefar

Bent Thomsen
er afgået ved døden

Broager, den 12. april 2019

Hvil i fred

Familien

Begravelsen finder sted i stilhed
En stor tak til Hjemmeplejen og Dialyse Afdelingen

 for god og kærlig pleje

Taksigelser

En stor tak til alle
for venlig deltagelse ved 

Roger Chr. W. Sibbesens
begravelse fra Broager kirke

den 10. april.
Tak for blomster

og en stor tak til hjemmeplejen i alle de år.
På familien vegne
Karin Sibbesen

Poul Erik Larsen, 
Gråsten, er død, 77 år. ■

Bent Thomsen, 
Broager, er død, 83 år. ■

Henning Nielsen, 
Skodsbøl, er død, 69 år. ■

Guldkonfirmation i Kværs
Af Gunnar Hat tesen

For 50 år siden blev år
gang 1969 konfi rmeret i 
Kværs Kirke.

Forleden samledes alle 
konfi rmanderne inviteret 
tilbage til Kværs Kirke, 
hvor de blev konfi rmeret 
for 50 år siden. Det blev 

en stor dag for de 14 
guldkonfi rmander, som 
mindedes gamle dage.

Eft erfølgende spiste 

guldkonfi rmanderne mid
dag på Kværs Kro. ■

14 guldkonfirmander var 
inviteret tilbage til 
Kværs Kirke, hvor de 
blev konfirmeret i 1969.
 Foto Jimmy Christensen

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

Det var en stor dag for 11 konfirmander, som forleden blev konfirmeret i Gråsten Slotskirke af den tyske pastor Cornelia Simon.
Bagest ses Patrick Reichwald Kopp, Simon Bruhn Knudsen, Jan Lucas Jeppesen, Mark Hartmann Poetzsch, Martin Nicolaisen 
og Finn Jonas Maul. Forrest fra venstre ses Ebbe Finn Midtgaard Germann, Ronja-Maria Knobloch, Hannah Sølbeck Fink, Ida 
Schmidt Andersen, Robin Noah Kalisch og pastor Cornelia Simon. Foto Jimmy Christensen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

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

RING PÅ
7020 7349

KVÆRSGADE 15, 6300 GRÅSTEN 

601@REDNINGDANMARKSYD.DK

WWW.REDNINGDANMARKSYD.DK

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

Stor redningsaktion på 
Flensborg Fjord
Af Gunnar Hat tesen

Tirsdag aften før påske 
var 19 skibe, helikopter 
og et fly i aktion på 
Flensborg Fjord.
Det skyldtes, at der ved 

18.30tiden skete en 
tragisk bådulykke ud 
for Skovsende mellem 
Lyksborg og Holnæs.

Her kæntrede en robåd 
med tre personer. En 50
årig kvinde og en 56årig 

mand blev redet i land af 
andre sejlere, mens den 
tredje person, en 53årig 
mand, druknede.

Den 56årige mand 
måtte genoplives på stedet 
og blev sammen med den 

underafk ølede kvinde kørt 
på hospitalet. Her døde 
manden onsdag morgen.

Årsagen til ulykken er 
endnu uvis, men det var 
formentlig hård vind, der 
fi k robåden til at kæntre. ■

Et væld af forskellige 
redningsenheder deltog i 
eftersøgningen af en 53-årig 
mand, som druknede. En 
56-årig mand døde også.
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B R O A G E R

Broager Lokalbestyrelse

BESØG PÅ RENDBJERG AFLASTNINGSHJEM
14. maj kl. 10.00 mødes vi direkte udenfor hjemmet. Efter rundvisning kører 
vi til Værftet Marinavej 1 Her får vi en pariserbøf – drikkevarer for egen 
regning. Pris for medlemmer kr. 140,- som betales til Broager Sparekasse 
reg. 9797 kt. nr. 000-06-77183 senest 9. maj som også er seneste dato for 
tilmelding. Tilmelding fra torsdag kl. 10.00 til Mona Rathje tlf. 5135-9550.

PÅ BUSRUNDTUR – AFSLUTNING MED ”SAT ASPARGES”
20. maj afgang Broager Kirke kl. 12.30 sædvanlig opsamling. Vi kører til 
Gallehus, derfra videre til Trøjborgruin som er fra år 1300, her nyder vi 
kaffen fra bussen, Ældre Sagen har kage med. Videre til Højer Sluse, derfra 
bl.a. forbi Nolde Museum, langs grænsevejen til Bilschau Kro hvor vi får 
” sat asparges ” med skinke og 1 genstand. Tilmelding tlf. 5135-9550 fra 
torsdag kl. 10.00. Pris medlemmer kr. 300,-. Betaling til Broager Sparekasse 
reg. 9797 kt. nr. 000-06-77183 senest 9. maj som også er sidste dag for tilmelding. 
Forventet hjemkomst kl. 20.00.

HUSK PAS OG EVT. EURO til supplerende drikkevarer.

Næste annonce uge 18

Sønderjyske 
Turistfart

Tlf: 74 63 09 68 · Fax: 74 63 05 15

Bus rejser

Aabenraa

1. MAJ
ALLE ER VELKOMMEN! 

Kom og få et par hyggelige 

timer og lidt morgenmad

på Broagerhus, i Broager

kl. 9 - 11

Første maj fortsætter herefter i 

Kongevejsparken i Sønderborg kl. 13-17

Talere:

Benny Engelbrecht, Erik Lauritzen, Jørn Lehmann

SuperBrugsen åbner moderne dagligvarebutik
Af Lisbeth Schiøning

Hos SuperBrugsen 
i Broager har lokale 
håndværkere de sene-
ste 10 uger haft travlt 
med at kreere et helt 
nyt varedisplay inde 
i den eksisterende 
dagligvarebutik. Det er 
sket samtidig med, at 
butikken har været åben 
og kunderne har handlet 
deres dagligvarer.
“Det har da givet lidt 
udfordringer”, fortæller 
uddeler Michael Næsby 
Jensen, og tilføjer, at man 
i byggeperioden har haft  
mange varer stående hist 
og pist.

“Især delikatessen har 
ikke haft  ret meget plads 
at gøre godt med”, nævner 

Michael Næsby, som for
venter, at både kunder og 
personale er glade for, at 
alt er ved at være på plads.

“Jeg vil gerne sende en 
stor tak til kunderne, 
fordi de alle har taget det 
i stiv arm og hele vejen 
igennem har haft  masser 
af tålmodighed og stor 
forståelse for processen”, 
siger Michael Næsby.

Markante ændringer
Ændringerne er da også 
markante, for når man går 
igennem grønt afdelingen 
åbner hele butikken sig op.

Der er samhørighed og 
man kan nemt overskue 
det hele.

På én gang kan du se 
varerne på køl, slagter 
afdelingen, delikatessen 
og vin afdelingen.

Går man rundt i butik
ken, kan man også høre 
mange af kunderne tale 
om, hvor fl ot den 1.600 
kvm. store dagligvarebu
tik er blevet, samt hvor 
meget større den syner i 
kraft  af de ændringer, der 
netop nu lægges sidste 
hånd på.

“Vi skal huske, at det 
er fordi tidligere uddeler, 
Bent Moldt, gjorde det 
godt i rigtig mange år, 
at disse ændringer nu er 
mulige” tilføjer Michael 
Næsby Jensen.

“Men nu bliver det også 
godt at blive færdig. Så 
skal vi til at arbejde rigtigt 
med tingene. Vi har fået 
meget bedre diskplads, 
større delikatesse, en 
relativt stor vin afdeling, 
der nu også har hvidvin 

på køl, så det er lige til at 
tage med hjem og nyde”, 
siger Michael Næsby, der 
tiltrådte som uddeler for 
knap et år siden.

“Der har været en del 
kunde forespørgsler eft er 
mere veganer mad. Det er 
der blevet lyttet til, så nu 
er der både faste fag med 
veganer mad og også ve
ganer mad på køl”, oplyser 
Michael Næsby.

Stor åbningsfest
I bagerafdelingen er di
sken blevet rettet ud, så 
det er nemmere at se alle 
varerne på én gang. Post 
afdelingen bliver også 
fl yttet rundt, så det giver 
mere plads til caféen.

“Nu glæder vi os til åb
ningen. Vi har sammensat 
en masse gode tilbud til 
åbningen og fejrer det 
også ind i uge 18, siger 
Michael Næsby Jensen.

Den nye butik åbner 
torsdag den 25. april 
kl. 8.00, hvor der uddeles 
blomster buketter til de 
første 50 kunder. Fredag 
får de første 100 gæster 
et Pågen brød og lørdag 
kl. 10.00 kastes der 50 OK 
Bolde og 50 vanddunke ud 
fra taget. ■

Uddeler Michael Næsby Jensen i den nye vinafdeling. Foto Jimmy Christensen Souschef Jan Mathiesen foran de nye kølediske. Foto Jimmy Christensen 
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra torsdag den 25. april til og med lørdag den 27. april 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

MAKS. 1 BUKET 
PR. HUSSTAND

Torsdag kl. 8.00
Giver vi en buket blomster 
til de første 50 kunder

Fredag kl. 8.00
uddeles 1 pakke 
Pågen Skærgårdsbrød til de første
100 kunder

Lørdag kl. 10.00
 ønsker os tillykke 

med vores nye butik ved at 
uddele
50 -læderfodbolde

samt 50 -vandfl asker

Uddelingen sker lørdag 
kl. 10 fra taget på butikken.

Kom og tegn et 
 abonnement 

fra kl. 10-15

Vi fejrer vores ombygning med et brag af et

Åbningssalg
Torsdag - Fredag - Lørdag

Vi tænder grillen
Fredag kl. 11 til kl. 17

Ringriderpølse 
med brød

PR. STK

500

Broager
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra torsdag den 25. april til og med lørdag den 27. april 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Delikatessen

Kaffeafdeling

SPAR 50,95 SPAR 525,00

FRIT VALG

FRIT 
VALG

FRIT VALG

Maks. 3 pr. kunde

Maks. 8 pk. pr. kunde

6 FL.

24900
PR. FLASKE

4900

PR. FLASKE

900

PR. STK.

5000

350 - 500 G

2500

TA 4 POSER

10000

3 STK.

2500

900 ML

2000

PR. GLAS

3000

PR. PAKKE

1500

Why 
Not

Capitaine 
Chardonnay 
Frankrig

Gråsten ketchup, 
sennep eller 
remoulade
Maks. 800 gr

Hørup 
kartoffel-
spegepølse

RESTSALG
Oste
Flere
varianter

Tingleff kaffe
500 g

LU kager

Carte D ór
Flere varianter

Honning 
fra Skelde

Kelloggs 
morgenmad

Maks. 6 fl asker pr. kunde

Broager
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra torsdag den 25. april til og med lørdag den 27. april 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Pålæg

Øl/vand

Mejeri

FRIT VALG

SPAR 24,85

SPAR 19,95

+pant

Maks. 3 stk. pr. kunde

5 FLASKER

2000

3 POSER

2000

3 STK.

2000
3 PAKKER

1000

BAKKE MED 10 STK.

1000

PR. FLASKE

1500

PR. STK.

500
8 STK.

10000
20 STK.

10000

Aqua D’or
1 liter/fl aske
Flere varianter

Coop 
grøntsager
Dybfrost

Pringles Coop Schwarzbrot

Skrabeæg
STR. M/L

Gråsten 
Dressing
900 g

Flere
varianter

Coop pålæg
Flere varianter

Maks. 5 pr. kunde

PR. STK.

900

Änglamark 
smør
200 g

SLAGTERTILBUD
Grillmarked
Kæmpe udvalg
Betjent disk

Slagterens 
hjemmelavede 
ringriderpølser

Broager
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra torsdag den 25. april til og med lørdag den 27. april 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Blomster

Nonfood

FRIT VALG UNDER 
HALV PRIS

PR. FLASKE

1000

PR. PAKKE

3500
PR. STK

2500

PR. BAKKE

2000

1000

PR. STK.

2000
PK. A 500 ARK

2000

PR. STK.

800

Naturli" 
økologisk 
mandel- eller 
havredrik
990 ml

Lotus Comfort 
toiletpapir
16 ruller

Philips
El-pære

Naturli" plantefars 
eller hakkebøf

3000

Orkidé
1-grenet

Roser
Buketter a 10 stk
35 cm

Änglamark
Showergel, 
Bodylotion, 
Bodyshampoo

Kopi-
papir

Bagerens 
franskbrød

PR. BAKKE

2500

Nye 
Mallorca
kartofl er
650 g

PR. BAKKE

1000

Spanske
jordbær
900 g

Broager
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Sogneeftermiddag
Torsdag den 2. maj

kl. 14 - 16
i præstegården

Tilmelding til
Lone 51 23 05 04

Tvilling-skulptur indviet 
på Broager Torv
Af Lisbeth Schiøning

Broagers kendte ringri-
derskulptur fik forleden 
selskab af sin egen 
tvilling. 

Formand for Broager 
Ringriderforening, Anne 
Jonsson, holdt en fl ot tale i 
forbindelse med præsenta
tionen af de to skulpturer.

Den 400.000 kr. dyre 
ringriderskulptur blev 
stjålet i 2003. I 2005 sam
lede ringriderforeningen 
125.000 kr. ind, hvoreft er 
der blev lavet en kopi af 
skulpturen, som så blev 
sat op, hvor originalen 

oprindeligt stod. Først i 
2015 blev den originale 
skulptur genfundet, da 
den dukkede op i nærhe
den af bredden i Sandbjerg 
Sø, på den anden side af 
Ragebøl.

Nu er begge skulpturer 
rengjorte, fundamentet til 
skulpturerne er den sidste 
måned blevet udvidet og 
forstærket, så skulptu
rerne ikke kan stjæles igen 
og er nu sammen sat op på 
Torvet i Broager.

Den oprindelige skulptur 
blev lavet af den chilenske 
kunstner Marco Evaristti, 
der virkelig kom på land
kortet i 2000, da han på 

kunstmuseet Trapholt i 
Kolding, udstillede blen
dere med guldfi sk og lod 
det være op til de besø
gende, om de ville trykke 
på knappen.

Det er meningen, at 
der skal laves en tekst 
ved skulpturen om dens 
historie. ■

Tvillingeskulptur pynter på 
Broager Torv.
 Foto Jimmy Christensen

Formand for Broager 
Ringriderforening, Anne 
Jonsson.
 Foto Jimmy Christensen

BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

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

Heldagsud� ugt til

So� ero
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 30. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

Sund i Vemmingbund
Af Julius Bock 

Leg og bevægelse for de 
mindste er kommet i høj-
sædet i Vemmingbund.

Forleden blev det nye 
lege og bevægelsesanlæg 
i Vemmingbund indviet. 
Sundhedsudvalget vil gøre 
det nemmere for borgere i 

alle aldre at komme ud og 
bevæge sig i naturen.

Det nye anlæg i 
Vemmingsbund skal være 
med til at holde børnene 
aktive. 

Under indvielsen holdt 
medlem af sundhedsud
valget, Kirsten Bachmann, 
fra Slesvigs Parti, en tale.

Talen blev holdt for 
blandt andet de 50 børn 
fra Himmelblå Børnehus, 
Broager, der var mødt op 
for at se det nye anlæg. 

“I børn er meget bedre 
til at bevæge jer end os 
voksne, og det skal i ende
lig blive ved med’,’ sagde 
Kirsten Bachmann i sin 
tale.

Alle der var mødt op 
til indvielsen, blev også 
anmodet om at gå hjem og 
fortælle folk om det nye 
anlæg. 

Sundhedschef i 
Sønderborg Kommune, 
Michael Skriver Hansen, 
fortæller, at fl ere lignende 
tiltag er under udvikling 
forskellige steder i kom
munen, også for voksne. ■Det nye lege- og bevægelsesanlæg i Vemmingbund blev 

indviet på festlig vis. Foto Julius Bock
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Gråsten
Dyrkobbelgård Allé

Flot og velholdt andelsbolig
Er er en meget fin andelsbolig fra
2004. Andelsboligen er meget fin
stand og næsten lige til at flytte ind i.
Her er mulighed for en nem og over-
skuelig bolig med lavt vedligeholf. Der

er monteret solceller i 2013, der mod-
regner en stor del af elforbruget og
holder forbrugsomkostningerne nede.

NYHED

K
110

f
7430

n
4

h
3

F
1

C
Energi

ANDELSBOLIG

Købspris 495.000
Mdl. boligydelse 5.635

Sag: 703-01418 Tlf: 74441698

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

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

Få en GRATIS
salgsvurdering

*dog senest efter 12 mdr.

BESTIL NU – BETAL SENERE: Med vores nye koncept ’home Premium’ har 
du mulighed for at udskyde betalingen af energimærke samt el-installations- 
og tilstandsrapport, til vi har fundet en køber*.

Vælger du ’home Premium’, får du mange fordele – blandt andet en gratis 
fl ytteforsikring til både dig og køber.

Kontakt os allerede i dag og hør mere.

Sæt til salg nu 
– betal for rapporterne senere

K
70

f
830

n
4

h
3

F
1

d
1977

FRITIDSHUS

Kontantpris 1.945.000
Ejerudgifter pr. md. 2.034
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.143/6.863
Sag: 703-01407 Tlf: 74441698

Egernsund - Rendbjerg
Bredmaj

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

FANTASTISK
UDSIGT

K
90

f
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n
4

h
2

F
1

G
Energi

VILLA

Kontantpris 645.000
Ejerudgifter pr. md. 1.691
Udbetaling 35.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 2.658/2.259
Sag: 703-01383 Tlf: 74441698

Egernsund
Fyrtårnsvej

Villa med gode rammer
En fin bolig på en rolig beliggenhed ud til
åben mark og i nærhed til skov og vand.
Boligen er en nydelig rødstensvilla på 90
m2, 45 m2 kælder og 21 m2 integreret
udestue.

VILLA I
SKØNNE

OMGIVELSER

K
172

f
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n
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h
4

F
2

B
Energi

VILLA

Kontantpris 2.395.000
Ejerudgifter pr. md. 2.353
Udbetaling 120.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.756/8.299
Sag: 703-01373 Tlf: 74441698

Gråsten
Harevej

Indflytningsklar 1 plans villa
I det attraktive Dyrhøj, der huser mange
børnefamilier, er denne fine villa på 172
m2 bolig. Villaen, der er fra 2007, er me-
get nutidigt indrettet, og har gulvvarme i
alle rum.

GOD
PLANLØSNING
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S U N D E V E D

HÅNDLAVET SNEDKERKØKKEN
MED FLOTTE DETALJER

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

inspiration
Bolig

inspiration
Bolig

inspiration

.

Når du elsker det stemningsfulde køkkendesign, 
så se nærmere på vores Antique Lifestyle som 
fremhæver den romantiske boligstemning uden 
at være overpyntet.

Hos os finder du alle stilarter og alt er custom- 
made efter dine ønsker. Få en snak med os om 
dine indretningsdrømme. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen.
  

ÅBENT HUS
SØNDAG 28. APRIL KL. 10-15

RØDE KORS BUTIK
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

KAFFE OG 
KAGE

kan købes 
for 15 kr

STORT
MODESHOW

Onsdag den 1. maj kl. 14.00

Butikken åbner
allerede kl. 13.00

AFSKEDSRECEPTION
Der afholdes afskedsreception 

Tirsdag den 30. april kl. 15.15
på Nydamskolen

for skoleleder Michal Pedersen.
Tilmelding til Nydamskolen

på telefon nr. 88 72 43 91
senest fredag den 26. april. 

Forårskoncert i Sottrup kirke
Søndag den 28. april kl. 16 er 

der forårskoncert i Sottrup kirke 
ved Augustenborg koret

Der vil være forskellig underholdning 
– selvfølgelig primært af Augustenborg 
koret. Der vil også være fælles sange.

Vi glæder os til at se rigtig mange 
til en hyggelig eftermiddag.

Gratis entre

PostNord åbner i Blans
PostNord har åbnet en 
ny Collect Shops i Blans 
– hos Nærkøb Tinas 
Høker på Skoletoft en i 

Blans. Her kan man nemt 
og hurtigt hente sine pak
ker fra nethandel.

I den nye Collect Shop 

kan kunderne hente pak
ker, samt sende pakker de 
har frankeret hjemmefra. 
Det er også muligt at 
købe frimærker. Collect 
Shoppen er åben i hele 
butikkens åbningstid, 
som er alle ugens dage 
kl. 7.3019.00.

"Vi er glade for at få pak
keudlevering i butikken 
og har en forventning om, 
at det i endnu højere grad 
vil være med til at gøre 
Nærkøb Tinas Høker til et 
omdrejningspunkt i lokal
området", siger købmand 
Tina Nielsen. ■

Slagterlærling 
vandt DM i Skills
To slagterlærlinge fra 
Danish Crowns slagteri i 
Blans stak af med 1. og 2. 
pladsen ved DM i Skills.

Morten Øgendahl vandt 

DM i Skills i slagtning, og 
modtog både et diplom, en 
pokal, en slagterkniv og 
15.000 kroner, som blev 
overrakt af statsminister 

Lars Løkke Rasmussen 
(V).

Pengepræmien kan 
hjælpe Morten Øgendahl, 
da han fortsat skal leve 
af praktiklønnen. Han 
har nemlig skrevet en ny 
uddannelsesaft ale som 
kreaturslagter.

2. pladsen gik til Alex 
Svingholm.

DM i Skills foregik i 
Næstved Arena. ■

Konfirmander genforenet efter 50 år

Af Gunnar Hat tesen

For 50 år siden havde en 

gruppe konfi rmander fra 
Ullerup deres store dag.

Forleden mødtes 26 
af dem igen i Ullerup 

Kirke, hvor sognepræst 
LisAnn Rotem bød dem 
velkommen.

Gensynsglæden var stor, 

og eft er besøget i kirken, 
samledes man til middag 
på Ballebro Færgekro. ■

Guldkonfirmanderne strålede af glæde over at se hinanden igen efter 50 år. Foto Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Kirkekontoret i 
Gråsten har haft  
ubundne gæster. Her 
er der knust en rude 
og eft erfølgende stjålet 
et mindre beløb i 
personalets kaff ekasse. 
Tyvene har desuden 
rodet i samtlige skabe 
og skuff er og ødelagt 
forskellige ting.

PostNord har åbnet en 
nyt Collect Shop hos 
Agrosam på Sejrsvej 
108 i Rinkenæs. Her 
kan man nemt og hur
tigt hente sine pakker. 

De 41 frivillige i 
Kirkens Korshærs gen
brugsbutik i Gråsten 
fejrer deres 10 års 
jubilæum med en ju
bilæumsfest i Gråsten 
Missionshus 2. maj. 
Programmet byder på 
taler, sang og spisning.

Quorps Busser havde 
forrygende travlt, da 
der var Egene Cup, og 
Brian Kock måtte leje 
udenbys busser for at 
klare kørslen rundt til 
de syv haller.

Der har været et hygge
ligt afdansningsbal på 
Gråsten Plejecenter.

Der er tradition for, 
at Historisk Forening 
for Graasten By og 
Egn afh older foredrag 
onsdag den 24. april 
kl. 19.00 i forbindelse 
med generalforsamlin
gen. Foredraget hand
ler altid om det sted, 
det foregår. Så i år kan 
man høre om rådhusets 
historie. Det er arkivet 
ved arkivleder Else 
Egholm, der fortæller 
og viser billeder af 
bl.a. det gamle sogne
rådskontor i Ringgade 
og Kraags hotel på 
torvet, der blev købt 
af kommunen, fordi 
de ville bygge rådhus 
der, ja hele historien 
om rådhusbyggeriet og 
indvielsen af rådhuset 
kommer med. ■ BENNIKSGAARD 

GOLF KLUB
SEJRSVEJ 109 T:   +45 74 65 22 68
RINKENÆS E:   info@benniksgaard.dk
6300 GRÅSTEN W:  benniksgaardgolf.dk

VEL MØDT!

ÅBENT HUS SØNDAG
D. 28. APRIL KL. 10.00-14.00

Benniksgaard Golf Klub inviterer
alle til åbent hus, hvor du

kan prøve at spille golf helt gratis.

Program:
Spil på puttebane
Spil på driving range
Rundtur på banen i buggies
Vi gi´r en sodavand og ringriderpølse 
til alle deltagere!

kan prøve at spille golf helt gratis.

10 ugers

prøvemedlemskab

KUN 799,-

Vi starter nye begynderkurser:

Mandag d. 29. april

Tirsdag d. 30. april

Mandag d. 27. maj

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

UDENDØRSAKTIVITETER 2019
ATLETIK/IDRÆTSMÆRKET 

FOR VOKSNE
På stadion ved Gråsten skole.

Idrætsmærket er en prøve der består af 3 dele: en 
atletik del, en formprøve og en udholdenhedsprøve.

DAMER: START MANDAG DEN 29. APRIL
KL. 19.00 – 20.00

1 gang mødes vi i gymnastiksalen på Gråsten Skole
Derefter mødes vi på stadion ved Gråsten Skole

HERRER: START ONSDAG DEN 1. MAJ KL. 19.00
på stadion

Kontingent 200,- kr. inkl. idrætsmærket.
Der er 8 km gang i Gråsten skov eller 

20 km cykeltur den 5. juni 2019 med afgang 
fra hallen på Johs Kochsvej kl. 19.00.

OUTDOOR CROSSGYM 
Er en funktionel og effektiv træning af hele kroppen.

START: ONSDAG 1. MAJ KL. 17.30 - 18.30
Sted: Stadion v. Gråsten skole.

Kontingent: kr. 250,-(maj-september, undtagen juli måned).
Bildæk, traktordæk, sandsække, armstrækkere, 

mavebøjninger, grin m.m.
Hvis du syntes dette lyder spændende, 

så er crossgym noget for dig.
Vi træner hele kroppen med simpel og sjov cirkeltræning.

Alle kan være med uanset alder og form.
Vi træner på Stadion v. Gråsten skole hver 

onsdag, frem til oktober. (ferie i juli)
TILMELDING til alle holdene foregår via vores hjemmeside 

– www.gig-graasten.dk hvor der også betales.
Du er velkommen til at møde op et par gange 

og prøve, inden du tilmelder dig på holdet.

Påskehumør i 
Gråsten

Mona Th omsen havde 
iført sig en påskehare 
kostume og var før påske 
forbi byens butikker for at 
skabe påskestemning.

Her er hun på besøg 
i 2dreams, hvor Jonna 
Seemann og Jane Hansen 
får en hyggelig snak med 
påskeharen. ■

Benniksgaard Golf Klub 
åbner dørene
Benniksgaard Golf Klub 
åbner søndag den 28. 
april kl. 10:00-14:00 
dørene op for alle 
interesserede.

Klubben råder over en 
af Danmarks smukkest 
beliggende golfb aner, har 
600 medlemmer og har 
gennem 21 år tilført mo

tion, glæde og hyggeligt 
samvær.

I 2018 købte medlem
merne det smukke areal 
og blev dermed en 100% 
medlemsejet golfk lub og 
bane. Klubben sætter det 
sociale aspekt af spillet 
meget højt og har et aktivt 
klubliv med arrangemen
ter året igennem.

“Golf kan spilles i alle 
aldre og medlemsskaren 
i Benniksgaard Golf klub 
spænder fra de yngste 
medlemmer på 5 år til de 
mest rutinerede medlem
mer på 90 år. Alt foregår i 
en skøn forening af social 
samvær, god motion og 
smukke naturoplevelser”, 
fortæller René Haahr 
Klausen. ■

Benniksgaard Golf Klub 
holder åbent hus som optakt 
til den nye sæson.
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

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

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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 23. Kylling i aspargessovs og grøntsager

ONSDAG den 24. Gyros med Tzaziki og salat

TORSDAG den 25. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 26. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den 27. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 28. Burger med pommes frites

MANDAG den 29. Stegt fi sk med asparges og grøntsager

Kun 69,-

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Fjordskolen står klar til indflytning i august
Af Dit te Vennits Nielsen

Den nye Fjordskole på 
Åbjerg i Kruså er ved at 
være klar til, at flytnin-
gen fra Aabenraa kan 
begynde. 
Legepladsen og skolegår-
den er stort set det eneste, 
der mangler at blive etab-
leret inden ind� ytningen 
til august.

“Indvendigt er et rengø-
ringshold i gang med at 
gøre hovedrent, og terapi-
bassinet står fuldstændigt 
klar”, fortæller den nye 
skoleleder Jens Boddum, 
der kommer fra en stilling 
som skoleleder i Bylderup. 
Desuden har han tidli-
gere været forstander på 
Frøslevlejrens E� erskole.

Du� en af nye materialer 
møder de besøgende ved 
indgangspartiet. Det er 

nogle � otte materialer, der 
er brugt til klasseværelser 
og gange.

Udvendigt er facaderne 
ved at blive renset og 
sternbrædderne er udskif-
tede. Der mangler kun 
småting for at skolen står 
fuldstændigt klar. 

Fjordskolen får 160 an-
satte og op mod 240 børn. 
Det vil give en del mere 
tra� k i Kruså.

“Vi begynder nu at tage 
indeprøver, og here� er 
begynder vi så småt at 
� ytte depoter. I maj lukker 
faglokalerne ned på den 
gamle skole i Aabenraa, 
og der bliver hen ad vejen 
� yttet så meget som mu-
ligt inden sommerferien”, 
fortæller Jens Boddum. ■

Den nye skoleleder på Fjordskolen, Jens Boddum, ser frem til, at Fjordskolen i Kruså åbner til august.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 17 23. april 2019 11. årgang



Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdendeKirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg Tel. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Afgang fra Bov Kirke kl. 9.00
Kollund Kirke kl. 9.15

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30

Pris kr. 200,- (ekskl. drikkevarer) 
betaling i bussen

Tilmelding SENEST 7. MAJ til Kirkekontoret 
tlf. 74 67 09 17 eller www.bovsogn.dk

Ang. frokost - oplys venligst ved 
tilmelding om der ønskes 

PARISERBØF eller STJERNESKUD

Folkekirken Bov Sogn

Menighedsudflugt
Lørdag den 25. maj 2019

Hele Menigheden i Bov Sogn inviteres 
hermed til sommerudflugt.

Turen starter med et kort besøg i den lille, smukke 
Renæssance-kirke, Danmarks ældst bevarede 
protestantiske kirkerum, på Sønderborg Slot.

Efter en kop formiddagska� e fortsætter 
vi til Christianskirken, hvor vi får 

en kort guidet rundvisning.
Turen går videre nordpå til Den gamle Grænsekro, 

hvor der er bestilt frokost. Herefter besøger 
vi Genforenings-og Grænsemuseet.

Eftermiddagska� en indtages i 
Christiansfeld, der bliver evt. tid til en lille 

spadseretur, inden vi drager hjemad.

Alle er velkommen!
Menighedsrådet Bov Sogn

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 28. april kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 28. april kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 28. april
Ingen gudstjeneste

Konfirmation i Bov kirke
Lørdag den 27. april kl. 10.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Anders Fabrin Thoft Perlewitz, Slipskoven 6, 6340 Kruså
Bo Christian Andersen, Østerløkke 11, 6330 Padborg
Catharina Paulsen, Bakkesvinget 1B, 6340 Kruså
Christian Nielsen, Grydehøjvej 12, Bov, 6330 Padborg
Emil Gade Sørensen, Hokkerupvej 29, 6340 Kruså
Emma Bolette Elgaard Cornelsen, Bækvej 6, 6340 Kruså
Jette Friedrichsen Muusmann, Bejlhusvej 9, 6330 Padborg

Jonas Kulby Bollmann, Vikingvej 19, 6330 Padborg
Julie Mira Andersen, Østerløkke 11, 6330 Padborg
Kiriam Sanne Santur Moran, Hasselhaven 13, 6330 Padborg
Laura Kragh Hansen, Ellundvej 26 6330 Padborg
Mads Arnold Sørensen, Bølåvej 13 6360 Tinglev
Mathias Carsten Hansen Østerløkke 21, Bov, 6330 Padborg
Nicolai Nørgaard Jørgensen, Runesvinget 11, 6330 Padborg
Noah Alexander Meyer Doberck, Padborgvej 36, Bov, 6330 Padborg
Sidsel Wølke Olesen, Adelbyvej 6 6330 Padborg
Steen Dransfeldt Bækvej 7, 6340 Kruså
Thor Brandt Bøwadt, Hærvejen 54B, 6330 Padborg
Tobias Johnsen, Jaruplundvej 12, 6330 Padborg

Dødsfald
Leif Stubkjær Nielsen, 
Birkelund Plejehjem, 
Kollund, er død, 81 år. ■

Hjørnesten i Fleggaard-
koncernen
Inga Boris Fleggaard, 
Rønshave Plejehjem, 
Bov, er død, 88 år.

Hun var en hjørnesten 
i Fleggaard-koncernen. 
Som man siger: Bag en-
hver mands succes står en 
stærk kvinde.

Inga Boris Fleggaard var 
et solidt bagland for Hans 
Frede Fleggaard, som hun 
for nogle år siden fejrede 
guldbryllup med.

Det hele begyndte i 
1950'erne på Jernbanegade 
i Padborg, hvor Inga og 
Hans Frede Fleggaard 

drev en klassisk 
købmandsforretning.

Udover at hjælpe i butik-
ken var hun en dygtig 
bogholder. Og hun var sin 
mand en god sparrings-
partner, da Fleggaard � k 
succes syd for grænsen.

I mange år holdt Inga 
og Hans Frede Fleggaard 
ferie på Gran Canaria.

Inga Boris Fleggaard var 
familiens midtpunkt. Når 
Hans Frede Fleggaard var 
meget på arbejde, var det 
hende, som sørgede for 
opdragelsen af børnene.

Udover sin mand e� er-
lader hun � re børn, Peter, 
Ole, Birgitte og Susanne. ■
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BovAvis

Bovvej 27 │ 6330 Padborg │Tlf: 74 67 30 38 │ Mail: cs@cs-autotransport Bovvej 27 | 6330 Padborg | Tlf: 74 67 30 38 Mail: cs@cs-autotransport.dk | www.csautoaps.dk | 

CS Auto i Padborg er medlem af  værkstedskæden Bosch Car Service

Lige nu super priser 
på sommerdæk

195/65-15 priser fra 2.250,-
205/55-16 priser fra 2.500,-

225/45-17 priser fra 3.000,-

Alle priser 
er inkl. moms 
montering og 

afbalancering!!
Aircon/klima service
på anlæg med R134 kølemiddel
Kølemiddel og kompressorolie, dog 
maks. 200 gram kølemiddel. Ved større tab 
gives der tilbud på reparation inden fyldning.

695,-

Styretøjsudmåling
både for og baghjul inkl. justering
Forkert justeret eller skadet styretøj 
kan forårsage dyrt dækslid og 
større brændstofforbrug.

750,-

Rensning af dieselmotorens
dyser og indsugning
Tilsodede dyser og indsugning giver urolig 
motorgang, større brændstofforbrug og 
kan forårsage dyre motorhavarier.

995,-
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Ny mekaniker hos CS Auto ApS
Af Dit te Vennits Nielsen

CS Auto ApS i Padborg 
har ansat Arne Karow 
som ny mekaniker.
Han stammer fra 
Tyskland, hvor han er ud-
lært mekaniker. Han taler 
� ydende dansk og var i en 
årrække ansat hos B&K 
Service under Christian 
Schleussner, der dengang 
var værkfører hos B&K.

“Vi manglede en mand, 
og det var dejligt at få 
Arne Karow ansat. Han 
passer godt ind i vores 
værkstedsjargon”, fortæl-
ler ejer af CS Auto ApS, 
Christian Schleussner.

Arne Karow er i øjeblik-
ket i gang med at tage en 
Bosch systemtekniker 
uddannelse. ■

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

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

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

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

I anledning af min 
80 års fødselsdag

holder jeg

ÅBENT HUS
Onsdag den 1. maj kl. 9 - 15

Sønderhavvej 32 B, Sønderhav

Med venlig hilsen
Lorenz Schmidt

Kære Laura
Vi ønsker dig et stort tillykke 

med kon� rmationen på 
lørdag den 27. april.

Knus fra
Lasse, mor og Jacob

Faktaboks
CS Auto ApS er medlem 
af Bosch Car Service 
Firmaet tilbyder ser-
vicee� ersyn, aircondi-
tion på biler, synsklargø-
ring, dækski� ning, repa-
rationer, vedligeholdelse 
og e� ersyn af ethvert 
bilmærke.

Teamet hos CS Auto ApS 
består af lærling Michael 
Iversen, Thomas Engel, Arne 
Karow, Søren Lorenzen og 
Christian Schleussner, der er 
ejer af CS Auto

4



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

Bustur
Onsdag den 8. maj kl. 12.50

Forventet hjemkomst kl. ca. 17.30 Valdemarshus

Brugere af kørestole og 
rollatorer prioriteres
Ja vi skal på tur

Fjordvejen, Gråsten Slotshave, Gråsten Slotskirke, 
Restaurant Værftet, Marina Minde ved Egernsund

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

fejrer fredag den 3. maj 
fra kl. 12.30

Alle kunder og forretningsforbindelser 
er hjerteligt velkomne til at kigge 

forbi på � rmaets adresse
Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk  ·  Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

10 års jubilæum

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

Turen går til Mosel
fra søndag 25. august – torsdag 29. august

Tilmelding til Giesela Paulsen 
tlf. 4057 1607

Karin på Valdemarshus 
tlf. 7376 8467

Vin og kultur 
langs Mosel
Det romantiske � odlandskab 
præget af den vindyrkning, 
som har gjort området 
verdensberømt.

Se hele programmet
fra Panter Rejser
på Valdemarshus,
6330 Padborg

3.695,- for 5 dage 
inkl. 1/2 pension

Lena Dahlgaard og Ole Jepsen

Skal vi sælge din bolig?
En bolighandel kan ikke gøres om!
Vælg ejendomsmægler ud fra det. At
købe eller sælge fast ejendom hører
for de fleste mennesker til en af de
vigtigste beslutninger, der skal træffes
gennem livet. Det er derfor af stor be-
tydning, at du har tillid til din ejen-

domsmægler og oplever en tryghed
gennem hele salgsforløbet. En tryghed
der bygger på ekspertise, erfaring og
kvalitet.

Kontakt Nybolig Padborg på tlf. 7467 1902.

Nybolig
Padborg

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

Hørt ved Lyren
To sofaer - en to'er 
og en tre'er - samt en 
kasse med gammelt 
julepynt er blevet stil-
let ved SuperBrugsens 
genbrugscontainer i 
Padborg. Containerne 
er kun til tøj, sko 
og tasker, så nu må 
dagligvarebutikkens 
chau� ør en tur på 
genbrugspladsen med 
genstandene.

Lyreskovskolen sam-
lede 18.001 kr. ind til 
Børnelungefonden i 
forbindelse med Team 
Rynkeby Skoleløbet. 

Parkeringspladsen 
ved SuperBrugsen i 
Padborg er blevet æn-
dret. Båsene er blevet 
malet op og de er nu 
skrå i stedet for lige. På 
den måde er det blevet 
nemmere at parkere.

Kræmmermarkedet 
ved Avifauna i Kollund 
lukker til juni. 

Industrivejens Grillbar 
i Padborg er i gang 
med at a� olde DM i 
hotdogspisning. 

Karin Kurth var den 
heldige vinder af en � ot 
kurv med lækre tapas 
fra SuperBrugsen i 
Padborg.

Der har været � ere 
indbrud i parkerede 
biler, der har holdt 
ved Bov Kirke og Bov 
Kirkegård. Personalet 
ved Bov Sogn opfordrer 
derfor folk til ikke at 
e� erlade værdigen-
stande i bilerne.

Padborg Park har ind-
ledt sæsonen med det 
første race i påsken. ■

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.

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.

Ring og få en gratis salgsvurdering.

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

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne

HISTORISK GRÆNSETUR
Søndag den 12. maj kl. 14. – ca. 17.

KØR – SELV – TUR

Men også plads til folk uden bil

Mødested: ”Det gamle Mejeri”, 
Frøslevvej 79, 6330 Padborg.

Vi skal se og høre om de ændringer og 
mærkelige ting, der er sket i forbindelsen 

med grænsedragningen i 1919 – 20.

Medbragt kage og kaffe kan vi indtage i Vilmkær.

Alle er velkomne og husk pas.
Turen er gratis.

Eventuelle spørgsmål:
HC Jørgensen, telefon 6179 8502

Arrangør: Historisk Samfund og
Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne

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.

Konfirmander genser hinanden efter 50 år

Af Gunnar Hat tesen

I 1969 blev 32 konfirman-
der konfirmeret i Holbøl 
Kirke af Provst Petersen.
50 år e� er er 6 døde, men 
20 personer kommer til 
guldkon� rmation søndag 
den 28. april i Holbøl.

"Vi har 27 elever, der 
gik i Holbøl Skole og 5 
elever kom fra Hokkerup 
Skole. Det var sidste 
årgang inden skolened-
lægningen", fortæller 
Mette Jessen, der sammen 
med Karen Margrethe 
Rossen i Aabenraa har 
taget initiativ til at samle 
kon� rmanderne.

Mette Jessen har været 
bortrejst fra landsdelen og 
har boet på Mors i 24 år. 
Hun kom i 2016 tilbage til 
Holbøl.

"Her mødte jeg Karen 
Margrethe Rossen tilfæl-

digt i Holbøl Brugs. Vi 
� k en lang snak og blev 
enig om, at i 2019 var der 
Guldkon� rmation  Karen 
var siden forbi min søn og 
svigerdatter i Holbøl, som 
bor i den gamle inspektør-
bolig, hvor lærer Lorenz 
Hansen boede. Karen 
havde kon� rmationsbil-
ledet foran præstegården 
i Holbøl", fortæller Mette 
Jessen.

På jagt
Så gik arbejdet i gang 
med at � nde de forskellige 
personer.

"Det tog lidt tid. Nogle 
havde søskende og andre 
fandt vi gennem snak med 
den ene og den anden fra 
både Holbøl og Vilsbæk. I 
4 klasse lukkede Vilsbæk 
Skole og vi 10 elever kom 
til Holbøl", fortæller Mette 
Jessen, som har ringet 
rundt og talt med næsten 
alle og det har givet hende 
mange hyggelige timer.

5 har meldt a� ud til fe-
sten, mens 1 pige har hun 
ikke kunnet � nde. Hun er 
tysk gi�  og bor i Tyskland.

"Vi bor nu forskel-
lige steder i Danmark 
og udlandet. En bor og 
er gi�  i Hol land, og har 
sin egen lastbil og kører 
rundt. Han kommer hjem 
til festen, og har stadig 
familie i Holbøl. Ligeledes 
er der en pige, som bor i 
Bayern, der også kommer 
hjem. Hun har stadig fa-
milie i Vilsbæk", fortæller 
Mette Jessen, der nu bor i 
Nordborg. ■

I 1969 blev 32 elever konfir-
meret i Holbøl Kirke. 20 af 
dem samles på søndag på 
Holbøl Landbohjem.
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112 elever
Grænseegnens Friskole 
har a� oldt generalfor-
samling, hvor formanden 
Christian Duus beret-
tede, at skolen for 8. år 
i træk har sorte tal på 
bundlinjen.

Overskuddet blev på 
7.200 kr. Friskolen har for 
tiden 112 elever, men al-
lerede fra sommeren 2019 
har skolen 120 elever og 
økonomien vil igen være 
positiv.

Skoleleder Anne Sønder-
gaard fortalte om erfa-
ringer med det første års 
omlægning af strukturen 
til faseinddeling af ind-
skoling, mellemtrin og 
udskoling.

Bestyrelsen består e� er 
generalforsamlingen af:

Formand Christian 
Duus, næstformand Rikke 
Nim Festersen, kasserer 
Bettina Heesch, Karina 
Lorenzen, Bjarke Nielsen, 
Morten Christensen, 
Svenja Kutsch, Anja 
Karschulin og David 
Hansen. I møderne delta-
ger herudover skoleleder 
Anne Søndergaard og 
medarbejdervalgt repræ-
sentant Gitte Bønning 
Kristensen. ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

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

• 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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Bov Lokalråd
afholder

Borgermøde
Torsdag den 2. maj kl. 19-21
på Bov Bibliotek i Padborg

Dagsorden iht. Lokalrådets vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Lokalrådets beretning og regnskab for 2018

3. Fremtidige projekter/planer

4. Indkomne forslag

5. Evt.

Forslag til behandling på borgermødet bedes 
fremsendt til formanden, Susanne Provstgaard 

senest den 24. april 2019. Mail: sp@dtk.dk

Alle er velkomne

Efter borgermødet fortæller 
Erling Lundsgaard om ALS-FYNBROEN

Cykel-
tyve
Politiet anholdt forleden 
tre litauiske mænd ved 
den dansk-tyske grænse 
med 51 stjålne cykler. 
Værdien af de dyre cykler 
er opgjort til 1,2 millioner 
kroner.

De tre mænd på 29, 38 
og 42 år er blevet vare-
tægtsfængslet i � re uger. ■

Indbrud
Ved et indbrud i en per-
sonbil, der holdt parkeret 
ved Bov Kirkegård, blev 
der stjålet en håndtaske, 
der indeholdt en husnøgle 
og cigaretter. ■

Sort 
taske
Ved et indbrud i en 
personbil, som holdt på 
Jaruplundvej, blev der 
stjålet en sort taske, som 
indeholdt et dankort og 50 
4euro.

Tyven kom ind i bilen 
ved at knuse en siderude. ■

Uden kørekort
En 25-årig mand fra 
Padborg blev forleden 
stoppet af politiet i 
Sønderborg. Da betjen-
tene bad om at se hans 
kørekort, måtte han ind-

rømme, at han ikke havde 
et.  Han � k en bøde for 
at køre uden førerbevis 
og måtte lade bilen stå i 
Sønderborg. ■
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Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

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

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

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

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

- kvalitets 
letvægtsglas

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

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

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

w w w.b a l l o ons-more .de
ÅBNINGSTIDER:

Mandag, onsdag og fredag kl. 13.00-18.00 
  Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 10.00-13.00 Vi modtager dankort 

Ballonarrangementer 
til enhver anledning!

LUMAS SHOP 

BALLOONS
& MORE

  tlf. 0049 151 246 342 56  tlf. 0049 151 246 342 56  tlf. 0049 151 246 342 56

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

tal og diverse figurer ballonguirlander 
og meget andet.

Kvalitet og eksklusivitet til rimelige priser.

Partytilbehør, dekoration og events

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

og årstidsbestemte retter.

FRI SALATBAR

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

POTPOURRI
Rumpsteak, kotelet, 

mørbrad, paneret 
svineschnitzel, gedeost, 

pommes frites og djuvec ris

13,90 €

Siden 2001

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

www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

Padborg Vandværk får ny formand
Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Vandværk har 
fået ny formand. Det blev 
Ove John Rasmussen, 
Kruså, som afløser Jeppe 
B. Jørgensen, der ikke 
ønskede genvalg.
På vandværkets gene-
ralforsamling på Frøslev 
Kro blev Monika Jensen 
genvalgt til bestyrelsen. 
Børge V. Nielsen fortsæt-
ter som administrator, 

mens Werner Schmidt 
er næstformand og 
Jes Petersen er menigt 
bestyrelsesmedlem.

Frøslev Mandskor un-
derholdt som sædvanen 
tro med nogle sange over 
for de 50 deltagere. ■

Der mødte 50 mennesker op til generalforsamling i Padborg Vandværk.

Den afgående formand, 
Jeppe B. Jørgensen, bød 
velkommen.

Stort loppemarked i Vilsbækhuset
Af Gunnar Hat tesen

Vilsbæk-Huset holder 
stort loppemarked i 
weekenden 27.-28. april, 
begge dage fra kl. 10-16.
Loppemarkedet rummer 
lopper fra adskillige døds-
boer, brugte møbler, por-

celæn, glas, bøger og nye 
ting fra forretningsophør.

Overskuddet fra lop-
pemarkedet går til forbed-
ringer i Vilsbæk-Huset.

I 2017 blev overskuddet 
brugt til energibesparende 
foranstaltninger. Det har 
næsten halveret husets 

udgi� er til opvarmning 
og belysning.

“Overskuddet i år er 
øremærket til en opdate-
ring af Vilsbæks-Husets 
anretter køkken, som er 
20 år gammel. Det træn-
ger e� erhånden til at blive 

fornyet”, siger formanden 
Hans B. Asmussen.

Vilsbæk-Huset blev 
opført i 1999. Det er 18. 
gang, der er loppemarked 
i medborgerhuset, og 40 
frivillige fra landsbyen har 
givet tilsagn om at hjælpe 
ved loppemarkedet. ■

Udflugt langs grænsen
Historisk Samfund og 
Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne 
arrangerer søndag den 
12. maj en gratis kør-
selv-tur for at genfinde 
grænsen og høre hi-
storier på stedet om 
ændringer af grænsens 
forløb, og hvad disse 
ændringer medførte af 
pudsige ting.

Mødested er kl. 14.00 
ved Det gamle Mejeri, 
Frøslevvej 52, Padborg.
Man vil forsøge at 
give svar på følgende 
spørgsmål:

Hvorfor ski� ede 3 gårde 
nationalitet og familier 
blev skilt fra hinanden? 
Gav ændringerne proble-
mer under 2. verdenskrig? 

Kunne frøsleverne e� er 
Genforeningen blive be-
gravet fra deres gamle 
kirke i Hanved? Skal 
man medbringe pas for at 
komme til Vilmkær?

Disse og mange andre 
spørgsmål omkring græn-
sedragningen vil blive 
berørt på turen.

Ændringer af grænsen
På Jyllandskort fra tiden 
e� er Genforeningen er der 
ligesom 2 store lommer, 
der går ned i Tyskland. 

Her er der tale om æn-
dringer i forhold til den 
første grænsedragning, 
og inde i én af disse lom-
mer er der yderligere én 
lille ændring på ca. 20 
kvadratmeter.

Det var for landmanden 
åbenbart en væsentlig 
ændring. Og sådan er der 
jo så meget. I øvrigt ligger 
Jyllands sydligste punkt i 
én af disse lommer, nem-
lig ved grænsesten 67. 

Heromkring kan man 
også iagttage istidens 
ind� ydelse på landskabet, 
idet smeltevandsporten 
lå her. Og man skal ikke 

tro, at vi er kommet til 
et befolkningsmæssigt 
tomrum. I hvert fald ikke 
hvis vi tænker tilbage på 
stenalderen og bronze-
alderen. Da må der have 
været en virkelig livlig 
aktivitet på stedet, idet der 
er konstateret mere end 20 
gravhøje på et forholdsvis 
lille område – � ere af dem 
kan stadig ses. Deltagerne 
skal også se stedet, hvor 
der i 1803 blev bygget en 
centralskole. Hvad blev 
der af den?

"På p-pladsen vil vi 
fordele os i færrest mulige 
biler. Også personer uden 

bil kan komme med. 
Husk pas og ligeledes 
lidt forplejning fx ka� e 
og kage.. Vi holder pause 
ved Vilmkær, hvor der er 
mulighed for at komme 
i ly, hvis vejret ikke arter 
sig. Turen slutter ca. 
kl. 17", fortæller formand 
for Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne, H.C. 
Jørgensen, som er parat til 
at svare på spørgsmål på 
tlf. 6179 8502.

Søndag den 15. septem-
ber bliver der arrangeret 
en ud� ugt i den østlige del 
af Bov Sogn. ■
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