Tak fordi du handler lokalt

Sundeved- Sundeved
- Padborg - Padborg
Kruså - Frøslev
- Felsted - Bovrup - Varnæs
Gråsten - Broager - Ragebøl
- Kruså- -Holbøl
Frøslev- Kollund
- Holbøl--Kliplev
Kollund

Uge
august2020
2018 12.
9. årgang
Uge0011 99.
10. marts
godt håndværk
og så er det til at betale!

GRÅSTEN
TIRSDAGSTILBUD

Mælk

Lej en bil for

1 liter
vælg mellem let,
mini og skummet

Brovej 90
6310 Broager

249,-

Har du husket ?

15,-

* Maks. 6 liter per kunde.
* Tilbud gælder hele
MARTS måned.

ÅBNINGSTIDER

at reservere/
bestille mad til
konfirmation.
Ring eller skriv til

Det Grønne Køkken

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Gråsten
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Delikatesse: 73 65 26 09
Slagter: 73 65 26 10

Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47 · www.dgk-egernsund.dk
Tlf.: 21 24 85 72 · www.dgk-egernsund.dk

Vi køber

GULD – SØLV
PLETSØLV

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

2770207_visitkort.indd 1

Kom forbi butikken
og få et godt tilbud
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 12.00

Leif

Henning

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

Hushandler
Sommerhushandler

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

Ejerlejlighedshandler

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

KOM TIL
BRUNCH &
WELLNESS
PRIS FOR BRUNCH &
WELLNESS PR. PERS.

269 kr.

✔ Vinduer og døre
✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader
Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00

Start dagen med brunch i
Restaurant Fiskenæs fra
kl. 9-11. Derefter er der fri
entré til Wellness hele dagen.
Prisen er inklusiv entré til
Wellness, lækker brunch,
badekåbe og tøfler

Din garanti for godt håndværk
Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 40 79 16 47
Hvornår har du sidst
forkælet dig selv?

✔ Om-og tilbygninger

pfauto@post.tele.dk
www.frommsauto.dk

TLF. 7444 1985

Ta' 3 liter

/dag

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Tilmelding
og tidsbestilling
nødvendig på
tlf. nr. 7365 0033

DIN LOKALE VOGNMAND…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alt i transport
Sand og grus
Kranvogne
Nedbrydning
Knusning
Beton og tegl
Vinterbekæmpelser
Anlæg/Entreprenøropgaver
Træfældning/Topkapning med kran

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER
www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på
TLF. 74 44 16 57

25-01-
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i marts

Koncert i Gråsten Slotskirke

Gudstjenester og aktiviteter i februar
Onsdag den 11. marts kl 14.30

Sangeftermiddag i Gråsten Præstegård

Søndag den 15. marts kl 9.30

Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 15. marts kl 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 21. marts kl 16.00

Koncert i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 21. marts 2020, kl. 16:00
I anledning af Johann Sebastian
Bachs fødselsdag afholdes der
koncert med musik af Bach og
moderne komponister fra Bachs tid.

Sangeftermiddag

Rut-E. Boyschau på orgel.

Vi inviterer til sangeftermiddag onsdag den 11. marts i Gråsten Præstegård,
hvor vores Kirke- kulturmedarbejder binder et par hyggelige timer sammen
med fortællinger, fællessang og kaffe. Det koster 50,- for kaffe og kage.

Otto Andersen på cello.
Der er fri entre!

Hør historien “Næste” af Kim Fupz Aakeson, oplæst af kirke - kulturmedarbejder Britt Rexen.
Alle er velkomne!
Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Gråsten · Telefon 2080 7170 mandag-torsdag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk

Rema 1000 køber Hebru
RECEPTION
I anledningen af åbningen af klinikken
vil det glæde mig at se dig, kommende
kunder, naboer, venner og familie.

Rema 1000 har købt møbelforretningen Møblér med Hebru på Sundsnæs i Gråsten.Arkivfoto

Lørdag den 14. marts kl. 13.00

Af Lene Neumann Jepsen

til lidt lækker drikkelse og godt til ganen,
samt en fremvisning af fodplejeklinikken.
Med venlig hilsen
Alicia Ludvigsen

15%
til o

rabat

ri l

gm
ed den 8. ap

Østergade 41, Felsted - 6200 Aabenraa

Allerede inden en ny
lokalplan og tillæg til
kommuneplanen er
vedtaget, har Rema 1000
købt den ejendom, de i
fremtiden vil omdanne
til en dagligvarebutik
ved Ulsnæs Centret.
Det er møbelforretningen
Møblér med Hebru med
adresse på Sundsnæs 4,

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

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.

Ansv. redaktør

Mediechef

Mediekonsulent

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 40 03 61

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ls@graastenavis.dk

Fotograf

Adm. medarbejder

Reporter

Gunnar Hattesen

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Ingrid Johannsen

Bettina A. Jessen

der har solgt sin ejendom
til Rema 1000.
Det bekræfter direktør
i Rema Butiksudvikling
A/S, Stephan Sørensen.
“Vi har købt ejendommen og indgået en lejeaftale med Møblér med
Hebru, som skal forblive i
noget af bygningen,” siger
Stephan Sørensen.
Planen er at rive en stor
del af den ca. 3.000m2
store bygning ned og om-

Lisbeth Schiønning

Telefon 61 44 07 80

Signe Svane
Kryger

baj@graastenavis.dk

Telefon 2972 4454
ssk@graastenavis.dk

danne til en dagligvarebutik på 1.200m2 og 1.000m2
møbelbutik.
Bliver på Sundsnæs
Stefan Kristensen, indehaver af Møblér med Hebru
flytter ikke forretningen
ud af byen.
“Vi har fået en 10-årig lejekontrakt med mulighed
for forlængelse, så vi er
tilfredse, og ser frem til at

Nygade 8 · 6300 Gråsten
Kontor:
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag og torsdag kl. 13.00 ‑ 15.00
eller efter aftale

Reporter

Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

Reporter
Marie Beierholm Christensen
marie.j.christensen@gmail.com

Reporter

Søren Thygesen Kristensen
Telefon 27 36 04 12

Reporter

Timm Bøttger
Telefon 28 97 93 03

få Rema 1000 som nabo”,
udtaler Stefan Kristensen.
Endnu ingen lokalplan
Rema 1000 har dermed
investeret i bygningerne,
hvor de ønsker at rejse en
ny dagligvarebutik inden
det er endelig godkendt af
Sønderborg Kommune og
politikerne.
Der skal både udarbejdes
en ny lokalplan for området og laves et tillæg til
kommuneplanen, før en
dagligvarebutik kan åbne
på Sundsnæs.
“Sønderborg Kommune
har lovet os, at det her
sker. Det har været på
udvalgsmøde og man har
bestemt, at det her igangsættes. Og vi stoler på de
aftaler vi laver,” fortæller
Stephan Sørensen om den
risiko for investeringen,
hvis projektet ikke skulle
lykkes. ■
Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Grafisk
tilrettelæggelse

Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk
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GRÅSTEN

6 STÆRKE
TILBUD
SLAGTEREN TILBYDER
Svinekam
med svær, uden ben
½ kg

Kærgården

4 kg. Kartofler

200 g
alm. eller let

Kl. 1

LG
FRIT VA

½ kg

17 50
DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød
med 3 slags pålæg og ost

*Ved køb af mere end 6
pakker pr. kunde pr. dag er
prisen kr. 19,95 pr. pakke.

Pr. pk.

Pr. pose

10,-

17,-

Buko smelteost

NAHRO RETRO radio AM/FM

250 g
Flere varianter

Portable
2 farver

lnormisa
pr

299-,

LG
FRIT VA

LG
FRIT VA

Pr. stk. kun

Pr. stk.

Pr. stk.

25,-

10,-

79,*Begrænset parti

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Telefon 73 65 26 00
Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 10. marts til og med lørdag den 14. marts 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Første høring
for Rema 1000

Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Forår 2020
Fodbold for alle
Årgang/køn

Trænere

Af Lene Neumann Jepsen

Telefon

Tidspunkt

Start

Boldbanden
Far, mor barn
årg. 2016-2015

Ida Buus
Morten Faarbæk

5194 3385
2427 6090

Onsdag
17.00 – 17.30

Onsdag 15. april

U6/ 7 (mixed)
årg. 2014-2013

Mads Elkjær Höck

2330 9517

Onsdag
17.00 – 17.45

Onsdag 15. april

U8 drenge
årg. 2012
U9. drenge
årg. 2011

Henning Nielsen
Jakob Lauritzen
Claus Kramer Hansen

095 1833
2424 0601
2778 5351

Mandag og
onsdag
17.15 – 18.15

Onsdag 1. april

U7- U9 piger
årg. 2013-2011

Thomas Hallund
Carsten Nielsen
Ida Hallund
Laura og Caroline

5127 1050
4087 0681
2128 3538

Onsdag
17.00 – 18.00

Onsdag 15. april

U10 drenge
årg. 2010
U11 drenge
årg. 2009

Thomas Kleinschmidt
Christoffer Mortensen
Keno Lange
Chr. Teichert

2168 6067
2678 4600
5321 9700
6047 2737

Tirsdag og
torsdag
17.00 – 18.30

Er i gang på
kunstgræs.

U10 – U11 piger
årg. 2009-2010

Claus K. Hansen
Sven Erik Jørgensen

2326 1988
3125 1630

Mandag og
onsdag
17.15 – 18.30

Onsdag 15. april

U12 – U13 drenge
årg. 2008-2007

Allan Hollandær
Steen Zanchetta
Kenneth Hansen
Henrik Ege Olsen

2999 7741

Mandag, tirsdag
og torsdag
17.30 – 19.00

Er i gang tirsdag
og torsdag på
kunstgræs.
Kontakt Allan

U12 – U13 piger
årg. 2008-2007

Martin Tambor
Kim Steg (BUI)
Ane, Freja og Isabell

6151 3789
2086 7831

Mandag og
onsdag
17.00 – 18.30

Træner fredag
kl. 17.00 på kunst.
Kontakt Martin

U14 piger
årg. 2006

Anette Nissen
Kim Steg (BUI)

2192 2840
2086 7831

Mandag og
onsdag
17.00 – 18.30

Som U13 piger

2614 2204
2569 8016

U14 – U15 drenge
årg. 2006-2005

Lukas Jessen
Rasmus Nissen
Alexander Wollesen

4279 0129
2223 2910
2759 1851

U15 piger
årg. 2005

Thomas T. Jørgensen

2177 1966

U16 drenge
årg. 2004

Casper Schmidt
Emil Skursch
Krølle

2992 9994
3046 4324
2133 0350

U18 – piger
årg. 2004-2001

Mogens Hansen

6131 6142

Tirsdag og
torsdag
17.00 – 18.30*

*ændres senere
til 17.15- 18.45

Er startet på
kunstgræs.
Kontakt trænerne
Er i gang på
kunstgræs.
Kontakt Thomas

Tirsdag
17.00 – 18.30*
Torsdag
16.30 – 18.00*

Er i gang på
kunstgræs

Mandag og
onsdag
19.00 – 20.30

Kontakt træner
for start, da de p.t.
træner indendørs

Serie 1 - Carsten Kock
2021 7716
Serie 3 - Bo Hagge
2292 2897
Seniorherrer
Serie
6
Anders
Mortensen
3086 4685
årg. 2003 og ældre
7-mands – Mikkel Hansen-

Tirsdag og
torsdag
19.00 – 20.45*

Er i gang på
kunstgræs- dog
tidligere tidspunkt.
Kontakt træner

Seniordamer
årg. 2000 og ældre Mogens Hansen

6131 6142

Mandag
19.00 – 20.30

Mandag 30. marts

Oldboys + 32
Veteraner + 45

Steffan Matthiesen
Sørens Andersen

2042 4670
2913 1224

Søndag
10.00 – 11.30

Er i gang

Målmandstræning

Allan Venderby

Frivillig teknisk
træning
for piger
U9 – U14 (inkl.)

Mogens Hansen
Freja Pørksen
Ida Hallund
+?

Frivillig teknisk
træning
drenge
U10 – U15 (inkl.)

Henrik Ege Olsen
Emil Skursch
Lukas Jessen
Rasmus Nissen
+?

Tirsdag 19.00 –
20.30

*sidst i marts når
der trænes på græs

Starter sidst i marts

Meldes ud
senere
6131 6142
4024 1457
2128 3538

Sønderborg Kommune
har udsendt deres idéoplæg til en omdannelse af
Ulsnæs Centret til et såkaldt aflastningsområde.
Heri beskriver kommunen, at der ønskes at udvide Ulsnæs Centret mod
syd, så det også omfatter
området der i dag huser
Kjems Advokatfirma,
Møblér med Hebru og
vaskehallen.
Det er nødvendigt at
lave en ny lokalplan for

Deadline 18. marts
Det er nu op til borgere,
foreninger, virksomheder
og alle andre at indsende
deres svar til idéhøringen. Der er ingen regler
eller begrænsninger for,
hvad høringssvarene kan
indeholde. Det kan være
kommentarer, betænkeligheder eller nye forslag
og kan handle om emner
som lovgivning, trafik,
miljø, byliv, bebyggelse
og meget mere. Hvis man
ønsker at indsende sine
bemærkninger, skal det

Flere etaper
Der venter dog stadig flere
etaper, før Rema 1000 kan
tage første spadestik til
deres butik.
Efter idéhøringen er
gennemført, begynder
forvaltningen på det
egentlige arbejde med at
udarbejde en ny lokalplan
og kommuneplantillæg.
Denne skal herefter
godkendes af Teknik- og
Miljøudvalget før den sendes i anden høring, som
varer 8 uger.
Her er det den konkrete
nye lokalplan og kommuneplantillæg der sendes
ud. Den vil inkludere alle
regler, der fremadrettet
vil gælde for forretninger,
bygninger m.v. i og omkring Ulsnæs Centret. ■

TV-journalist i Gråsten
Af Ingrid Johannsen

Mandag og
onsdag
17.00 – 18.30

*ændres senere
til 17.15- 18.45

Der er mange skridt,
før en Rema 1000 kan
blive til virkelighed i
Hebru-butikken.

hele Ulsnæs Centret,
da der ellers ikke kan
gives tilladelse til en ny
dagligvareforretning.

gøres skriftligt via brev
eller mail senest onsdag d.
18. marts 2020.

Den kendte tv-journalist
Lene Beier kommer
med god energi til
Forårsmessen i Gråsten.
Her vil hun komme
med appetitvækkere på
nye afsnit af “Hjem til
Gården” samt krydre
oplægget med anekdoter
fra livet på landvejen i
forbindelse med optagelserne til “Landmand søger
kærlighed”.
“Jeg glæder mig til at
hilse på og opleve stemningen på Forårsmessen”,
siger Lene Beier. ■
TV-journalist Lene Beier taler
i Gråsten.

Påskefrokostbuffet
Langfredag, 10. april
kl. 11:30

Torsdag
17.00 – 17.45

Torsdag 30. april

Onsdag eller
fredag

Spillerne/forældrene
får invitation midt
april.

FODBOLDFITNESS for herrer +60 ( eller deromkring):
Vi er i gang hver onsdag formiddag kl. 10.15 – 11.30. Og der er plads til flere.
Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2 , Gråsten.
For nye spillere: Det er gratis at træne med i 14 dage, så du kan opleve om GB
er noget for dig.
På klubbens vegne: Mogens Hansen- 61316142 - formand

Lørdag aften, 11. april
kl. 18:00

Påskesøndag, 12. april
kl. 11:30
Forretter:

Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild
Æg og rejer
Fiskefi let med remoulade og
citron
Røget laks med flødepeberrod
Tarteletter med høns i asparges
Brød og smør

Varme retter:

Lammekølle med
rosmarinkartofler
Rosastegt kalvefi let med
flødeporrekartofler
Hjemmelavet kyllingefrikadeller
Skidne æg
(kogte æg i sennepsauce)
Bønner med bacon
Rødkål
Broccolisalat
Rødbede-æble-gulerodssalat
Tomatsalat med feta
Spinatsalat
Mixed salat
med dressing
Flutes
Sauce

Kværsgade 9-11, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 92 06
Dessertbuffet:

Chokolademousse med
vaniljesauce
Jordbær-rabarber-grød med
fløde
Kirsebærkage

187,-

www.kvaerskro.dk

/person
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GRÅSTEN

TIRSDAGSTILBUD

Mælk
1 liter
vælg mellem let,
mini og skummet

Ta' 3 liter

15,-

* Maks. 6 liter per kunde.
* Tilbud gælder hele
MARTS måned.

ÅBNINGSTIDER

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Gråsten
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

Delikatesse: 73 65 26 09
Slagter: 73 65 26 10

Generalforsamling

Gråsten

Mandag den 20. april kl. 19.30
på Gråsten Landbrugsskole
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsesberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
– Forslag skal skriftligt meddeles formanden
14 dage før generalforsamlingen
5. Valg af medlemmer og suppleanter
6. Eventuelt
SuperBrugsen er vært med boller med pålæg
Efter generalforsamling underholdning
ved Rikke Thomsen

Billetter
af hentes
i ka s s e 1

Gæst i år Rikke Thomsen
Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

FORÅRSMESSE 2020
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Torsdag den 12. marts kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten

Konferencier Lene Beier

Teddy’s Salon

Egernsund & Ulsnæs Centret

Teddy’s Salon

Sønderborg & omegn

Egernsund & Ulsnæs Centret

FIND OS PÅ MESSEN

Går du i
salgstanker?

FAST LAVT
SALÆR
39.500,KOM OG MØD OS PÅ STANDEN OG
SE ALLE NYHEDER I TØJ OG GARN
Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Teddy

Tanja

Karoline

Trine

Malene

markedsføring,
fremvisninger,
åbent hus,
professionel fotografering
og tekstforfatter

Karoline

Egernsund:

Trine

Malene

Tlf: 74 44 23 43

Egernsund:
Ulsnæs
Centret:
Tlf:
Tlf: 74
51 44
79 23
23 43
43

Indehaver af
Min Bolighandel
Sønderborg & omegn

Ulsnæs Centret:

Tlf. 6014 0785
damm@minbolighandel.dk

Ud & Se
med Gråsten Rejser
Vi har i år foreløbig planlagt følgende ture:
Læserrejse til Ukraine
Udflugt til det smukke Nordfyn
Udflugt til Føhr
1-dags bustur til Skønne Samsø
3 dages miniCruise til Oslo
Heldagsudflugt til Sofiero
Minikrydstogt på Kielerkanalen
Heldagstur til Helgoland

Tanja

inkl. moms

Michelle Damm

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Teddy

20. marts - 23. marts
13. april
14. maj
16. maj
18. maj - 20. maj
21. maj
10. juni
27. juni

Snup en flyer på vores stand på forårsmessen eller læs
mere på www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter
Tilmelding på tlf. 2116 0683 eller rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Tlf: 51 79 23 43

FORÅRSMESSE
2020
Torsdag den 12. marts
kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken
i Gråsten
Udstillere:
2 Dreams, Bageriet Kock, Bruhns
Danske Diakonhjem, Din Hørespecialist
Enjoy Resorts Marina Fiskenæs
Garn & Tøj, Gråsten Apotek, Gråsten Avis
Gråsten Blomster, Guldsmed Rie Meyer
Imerco Gråsten, Jensen Ure-Guld & Sølv
Matas Gråsten, Min Bolighandel
Pink Cup - Støt Brysterne, Profiloptik
Quorp’s busser,
Sönnichsen Ure & Smykker,
Teddy’s Salon

Konferencier
Lene Beier
Billetter á 150,-

købes hos
Bageriet Kock, Matas Gråsten,
SuperBrugsen Gråsten, og hos
Guldsmed Rie Meyer, Padborg

FORÅRSMESSE 2020

Danske Diakonhjem
søger medarbejdere

Bliv
Bliv stylet
stylet af
af
Kenneth
Kenneth
Bliv stylet af
Adelhardt
Adelhardt
Kenneth
Adelhardt

Torsdag den 12. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken
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Dalsmark Plejehjem gør meget for at aktivere beboerne.
Her ses beboer Flemming Gormsbøl i samtale med naturvejleder Bo Tonnesen (th).


Foto Søren Gülck

Af Gunnar Hattesen

Hos Dalsmark Plejehjem
i Rinkenæs har man en
holdning til omsorg.
Her er man parat til at
hjælpe, hvis et familiemedlem pludselig får brug
for pleje.
Pleje og hjælp kan være
aldersbetinget, hvor kræf-

terne svigter eller måske
mangler.
Det kan også være at
tiden nærmer sig, hvor
et stigende behov for en
plejebolig begynder at vise
sig.
Ofte er det familien, der
må træder til i den svære
tid. Derfor er det en god
ide at være klædt godt på,
når situationen opstår.

På messen er der mulighed for at få en snak med
lederne fra såvel hjemmeplejen og Dalsmark
Plejehjem.
Det gælder også, hvis
nogen ønsker at træde
ind som medarbejder i
hjemmeplejen eller på
plejehjemmet. ■

Kenneth er fast stylist og makeup-artist på

Børnefødselsdags

blandt andet Bagedysten, Hammerslag, Kender
du typen og Go’ morgen Danmark.

Helena Christensen, Renée Toft Simonsen

MENU 1
Nuggets m. pommes
og en lille sodavand

89 kr.
pr. barn

Subtropisk
Børnefødselsdag

samt sangerinden Sanne Salomonsen er blot
nogle af de mange, Kenneth har haft i stolen.

Børnefødselsdags

MENU 2

Byg-selv-Marina-burger
m. pommes og en
lille sodavand

Hold 2 timers børnefødselsdag i vores subtropiske badeland. I får adgang til 50 meter vandrutschebane, morskabsbassin, boblebad, klatrevæg og masser af sjov og leg i vandet. Prisen er
med to timers badning og fødselsdagsbarnet
modtager en lille overraskelse.

TO RSDAG
D E N 19. MAR
TS
E R K E N N E TH
I
BUTIKKE N

99 kr.
pr. barn

Ved bestilling skal I oplyse, om I ønsker at
spise før eller efter badning. Kan afholdes alle
ugens dage i badelandets åbningstider...

B EG R Æ N S E D
E
ANTAL PL AD
SER
B ESTIL TID P
Å
7465 2516

FÅ EN GRATIS
FÅ EN GRATIS
KONSULTATION HOS
KONSULTATION HOS
FÅ
EN GRATIS
VORES
STILEKSPERT
VORES STILEKSPERT
KONSULTATION
HOS
KENNETH ADELHARDT
KENNETH ADELHARDT
VORES STILEKSPERT
Kom ind og
bestil en tid
KENNETH
ADELHARDT
Kom ind og bestil en tid
Kom ind og bestil en tid

NB! Der er mulighed for at tilkøbe en slikpose
eller en is for 10,- kr. pr. barn.

HUSK

BESTILLING
PÅ TLF. NR.

4042 1816

Enjoy Resorts Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten
Tlf. 7365 0033 • www.enjoyresorts.dk

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
GRÅSTEN
SLOTSGADE PROFIL
4 · 6300OPTIK
GRÅSTEN
· TLF. 74 65 25 16
SLOTSGADE
4
·
6300
GRÅSTEN
· TLF. 74 65 25 16
WWW.PROFILOPTIK.DK

WWW.PROFILOPTIK.DK

GRÅSTEN
MØD OSPROFIL
OGSÅOPTIK
PÅ FORÅRSMESSEN

SLOTSGADE 4 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 25 16

WWW.PROFILOPTIK.DK
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Torsdag den 12. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Inspirerende smykker
pryder Forårsmessen

KOM OG
MØD OS
på standen og se og
smag vore lækkerier

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

v

Ahlmann
sparken,

Gråsten d
en 12. ma
r

FORÅRSME

ts

SSE 2020

GULDSMED
GULDSMED
Rie
RieMeyer
Meyer
Bovvej 27A 28
Torvegade
6330 Padborg
6330
Padborg
Tlf. 51940082
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk

www.riemeyer.dk
rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk
Smykker lavet på eget værksted

Smykker lavet på eget værksted

Find mig også på Facebook

Find mig også på Facebook

Rie Meyer vil have flere forskellige smykker med på sin stand.
Af Esben Cronbach

Rie Meyer medbringer i
år forskellige smykker,
som hun håber, vil inspirere messens gæster.
På Forårsmessen vil
man i år finde Rie Meyer
i sin stand med flere
forskellige smykker, der
er lavet i hendes butik i
Torvecentret.

“Jeg tager nogle smykker
med, som kan give noget
inspiration til folk,” siger
Rie Meyer.
Ud over de personlige
designs, medbringer hun
også de populære Knæk
Cancer smykker, som hun
stadig har flere af tilbage.
Hvert år laver Rie Meyer
et nyt Knæk Cancersmykke, hvis overskud går
til Kræftens Bekæmpelse.

I år er det – indtil videre –
blevet til ca. 52.000 kr.
Hun er glad for at
have sine egne lokaler
i Padborg Torvecenter.
Det giver hende plads
til at udfolde, råde over
udstillingsvinduer og
til at afholde kurser og
kundeaftner. ■

MØD OS PÅ FORÅRSMESSEN

3 NYE HÅRPLEJESERIER
Fint hår
Krøllet hår

Tørt hår
Priser:
Shampoo
Shampoo
Balsam
Hårkur

Matas Gråsten

Jernbanegade 2, Gråsten, tlf. 7465 1054

250 ml.:
500 ml.:
250 ml.:
200 ml.:

24.95,44.95,24.95,44.95,-

VI SES TIL FORÅRSMESSEN

Modetøj & specialiteter

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

FORÅRSMESSE 2020

Bageriet Kock byder på
smagsprøver

Lene Kock betjener her med
vanligt smil den nye
butikschef i Imerco
Benjamin Nissen.


Foto Ingrid Johannsen

Af Esben Cronbach

Bageriet Kock medbringer forskelligt bagværk
til Forårsmessen. Det
er endnu en overraskelse, hvad der bliver
medbragt.
I standen står Lene Kock
og Lotte Christensen klar

til at uddele smagsprøver
og snakke med de mange
gæster.
“Vi glæder os til at møde
alle de glade og forventningsfulde gæster,” siger
Lene Kock.
Ud over at repræsentere
Bageriet Kock, er Lene
Kock også medarrangør
af Forårsmessen. Den

OMHYGGELIG SERVICE

VED VALG AF HØREAPPARATER
i Gråsten hjælper dig trygt i gang

en
Forårsmess
å
p
s
o
g
ø
s
e
B
2. marts
1
.
d
g
a
d
s
r
o
i Gråsten t
n kl. 19 - 22
rke

a
Ahlmannsp

Få en gratis
høretest

Vi tilbyder

• Skræddersyet prøveforløb til dig
• Undgå ventelisten hos det offentlige
• Prøv høreapparater gratis derhjemme
• Priser fra 0 kr. med offentligt tilskud

Deltag i vores
konkurrence

”

Vibeke i Gråsten er meget
professionel og venlig
og imødekommende.
Hun har altid tid til
at snakke tingene
igennem, så man
får den rigtige
service.

”

har i år ændret navn fra
Kvindemessen, hvilket
skyldes, at arrangørerne
gerne vil inddrage et bredere publikum, så fokus
ikke udelukkende er på
kvinderne.
Lene Kock ser messen
som et vigtigt led i trivslen
for Gråstens forretninger.
“Vi skal stå sammen i
Gråsten. I den forbindelse
er messen vigtig,” siger
Lene Kock.
Da Carsten Kock og
Henrik Schack Kock
overtog bageriet i Nybøl
fra Lorenz Petersen i
1995, blev det starten
på Bageriet Kock. To år
senere åbnede Bageriet
Kock også i Gråsten, og
havde i mellemtiden sågar
åbnet en bagerforretning i
Rinkenæs.
Lene Kock begyndte
først med at køre varer
og hjælpe til i butikken.
Senere har hun fået
ansvaret for bageriets
daglige drift. Lene Kock
bor i Nybøl med sin mand
Carsten Kock og deres
dreng på 13 år og to piger
på 19 og 20 år. ■

Johanne Tannebek
Hørespecialist
Torvet 3 • Gråsten
Tlf. 70 11 10 70 • www.dinhs.dk
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Bæredygtige briller
Af Esben Cronbach

På Forårsmessen har
Profil Optik i Gråsten
briller af genbrugsmaterialer med.
I Profil Optiks stand på
Forårsmessen bliver der
i år fremvist bæredygtige
briller.
Profil Optik fører to
forskellige slags genbrugsbriller. Den ene type er
lavet af plast fra havet,
mens den anden er genbrugt af gamle briller og
smeltet om til nye.
“Vi sorterer i de gamle

briller vi får ind. Hvis de
er i god stand, sender vi
dem til ulande. Hvis de vil
gå i stykker inden for kort
tid, så bliver de genbrugt
i nye briller,” siger Finn
Halberg fra Profil Optik i
Gråsten.
På messen kan man
også møde Ywette Steg i
Profil Optiks stand. Hun
styrer til dagligt butikken.
Ywette Steg er uddannet
ernæringsassistent, men
endte med at finde det
mere spændende at arbejde med mennesker i
detailhandel. ■

Finn Halberg og Ywette Sted medbringer briller af genbrugs
Foto Esben Cronbach
materiale på standen.

FORMEL 1 TUR TIL SPA
Torsdag
d. 27. august
- tirsdag d.
31. august
Kørsel i
bus tj
4 s ernet amp
-C
K
ophold på nsion
e
p
lv
med ha
l banen
og entre ti e
alle dag

Belgiens Grand Prix 2020
Vi er
tilstede på
messen

Pris
pr. per
delt De son i
Lux tel
t:

6.495

• Kørsel i moderne turist bus med to erfarende chauffører
• Bronze billet til banen fredag, lørdag og søndag.
(ståpladser)
• Adgang til alle faciliteter og underholdning på K-Camp
• Den legendariske Formel 1 cap, keyhanger og løbsprogram fra K-Rejser
• Natmad på udrejsedagen, 3 x morgenmad og
3 x aftensmad i teltet
• 1 stk. 10 klips øl kort til brug i teltet
Tilmelding på: https://gfbusser.nemtilmeld.dk/78
Ved tilmelding betales dep.: Kr. 1000,- Rest inden d. 1/7
Yderligere info kontakt: Brian, Quorps Busser ApS
tlf. 6114 5012 / mail@quorpsbusser.dk eller
Gunnar, GF Busser mobil 4036 8904 / gunnar@gftaxi.dk

Opsamlingsrute:
Kl. 21.00 GF Busser, Stevning Gade 15A
Kl. 21.15 Kvickly, Nordborg
Kl. 21.30 Egen kirke
Kl. 21.40 OK tanken i Bro
Kl. 22.00 Kirketorvet, Sønderborg
Kl. 22.15 Brugsen i Nybøl
Kl. 22.30 Broager kirke
Kl. 22.45 Busparkering ved Gråsten Slot
Kl. 23.00 OK tanken i Padborg
Aftale om opsamling langs ruten kan
arrangeres

Powered by

– Harry, kunde
i Gråsten
Vibeke Aaskov
Hørespecialist

Torsdag den 12. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Se mere på
www.quorpsbusser.dk

Følg
os på

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 08 50
Mail: mail@quorpsbusser.dk . www.quorpsbusser.dk . CVR: 37827681
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Michelle Damm er kommet
forrygende fra start

Michelle Damm fra Min Bolighandel er for første gang med på Forårsmessen.
Af Esben Cronbach

Michelle Damm fra Min
Bolighandel Sønderborg
og Omegn har oplevet
mere aktivitet end
forventet
På Forårsmessen er
Michelle Damm fra Nybøl
med for første gang.

I standen vil man kunne snakke med og stille
spørgsmål til hende.
Michelle Damm har fået
lavet et detaljeret magasin,
der viser de forskellige
muligheder, man får
gennem Min Bolighandel.
Det drejer sig bl.a. om et
netværk af håndværkere,
der kan sørge for at sætte

sælgers hus i stand, så det
bliver klar til at blive solgt.
Michelle Damm er kommet forrygende fra start,
siden firmaets begyndelse
i august 2019. Hun har på
det halve år, der er gået,
fået 22 formidlingsaftaler
og 6 købsaftaler. Michelle
Damm har tidligere
arbejdet ved to andre

Torsdag den 12. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

ejendomsmæglere, hvilket
samlet giver hende 8 års
erfaring i branchen.
Tidligere foregik det
meste af Michelle Damms
arbejde på kontoret i form
af eftersagsbehandling;
dvs. skøder og andre praktiske opgaver.
I dag er hun glad for
at komme ud og møde
kunderne.
“Det er fantastisk,” siger
Michelle Damm.
“Selvstændigheden ved
dette arbejde gør, at jeg
kan være mig selv, og ikke
en jeg udgiver mig for at
være. På den måde er jeg
automatisk i øjenhøjde
med folk,” siger Michelle
Damm om arbejdet i Min
Bolighandel.
Michelle Damm har de
sidste 5 år boet i Nybøl.
Her bor hun sammen
med sin mand Rasmus
og sønnen Ebbe på 4,5 år.
Den fjerde og sidste nuværende beboer, er hunden
Munthe. Munthe betyder
rigtig meget for Michelle
Damm, der beskriver ham
som sit første barn og –
sammen med Ebbe – en
slags maskot for firmaet. ■

Stort modeshow
på Forårsmesse
Af Lene Neumann Jepsen

Der venter publikum
et stort og inspirerende modeshow, når
dørene på torsdag
åbnes til Forårsmesse i
Ahlmannsparken.
I alt 75 forskellige outfits
skal de 15 modeller vise
frem på scenen.
Kvinderne bliver klædt

Gitte Bruhn

på fra top til tå, fra byens
tre modebutikker Garn &
Tøj, 2dreams og Bruhns,
som samarbejder om
modeshowet.
”Vi hjælpes ad og har
alle tre fundet modeller
og outfits,” fortæller
Gitte Bruhn fra Bruhns i
Ulsnæs Centret.
Hun har sendt to af sine
ansatte afsted som model.
Og for at krøllerne sidder
perfekt, hjælper de flittige
frisører fra Teddy’s Salon
med at sætte håret på flere
af modellerne.
Udover modeshowet,
kan man også besøge
butikkernes stande under
messen. Bla. viser Bruhns
sin nyeste forårsmode
frem på standen, som gæsterne kan se og røre ved.
”Vi glæder os til
Forårsmessen. Det er altid
en fantastisk aften,” siger
Gitte Bruhn og ønsker sig,
at Forårsmessen bliver ved
i mange år endnu. ■

KIG FORBI VORES STAND
PÅ FORÅRMESSEN
Vi har spændende
produkter med fra
bl.a. Australian
Bodycare

GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

FORÅRSMESSE 2020

CURVE PENDANT
NYHED

V INDERE

De fire vindere af hver én billet er:

ERIKA CHRISTIANSEN, GRÅSTEN
NINA SMEDEGAARD
CHRISTENSEN, ADSBØL
ERIK BALLESGAARD
JANE RIES JØRGENSEN, PADBORG
Vinderne har fået direkte besked.
Billetterne kan afhentes i døren i Ahlmannsparken Gråsten
på selve messe-aftenen den 12. marts kl. 19.00.

CURVE RING
NYHED
CURVE RING

Jensen Jensen
URE - GULD - SØLV

URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73
C U S TO M E R I N F O R M AT O N
C U S TO M E R I N F O R M AT I O N

C U S TO M E R I N F O R M AT O N
C U S TO M E R I N F O R M AT I O N

Godt 46
besøgt spillede
skat
Mere end 100 mennesker
lagde lørdag vejen forbi
Solkærgaard ved Kværs til
åbning af ny gårdbutik.
“Vi fik hilst på mange
mennesker. Det var
helt over forventning”
siger Anette og Jacob
Hougaard, som fik god
hjælp af familie til beværtning af gæsterne. ■

Gråsten Skatklub samlede 46 kortspillere til
klubaften.
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1. runde

1. Peter Speck
Kruså
1529 point
2. Torben Ries
Padborg
1224 point
3. Luke Petersen
Gråsten
1167 point
4. Elin Lorenzen
Gråsten
1059 point
5. Finn Lorenzen
Gråsten
1036 point
6. Harald Jørgensen
Gråsten
1023 point

2. runde

1. John D. Hansen
Gråsten
1397 point
2. Verner Hansen
Broager
1385 point
3. Rainer Hugger
Flensborg
1367 point
4. Karl Erik Lund
Gråsten
1285 point
5. Hans Peter Steffensen
Gråsten
1266 point
6. Jes Midtgaard
Gråsten
1182 point

Kosmoshus Træfældning
Alt I træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og
rodfræsning
– Kort fortalt, vi fælder alt –
Ring eller skriv og få et godt tilbud
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R

Egernsund Malerforretning
Hækklipning
Haveservice Belægning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten

v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde

Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
•
Reparationer med;
Vi udfører opgaver i totalenterprise

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

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

Annonce.indd 1

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
Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Nicole
Schünemann
-Føh

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

kommer også i Padborg og Tinglev
Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fischer-advokatfirma.com

Tlf. 74 65 09 16

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

Turist-fest-firma-skole og koncertkørsel

www.el-teknik.dk

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg

Tak fordi du
handler lokalt

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer
i både ind- og udland.
• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer
Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

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

“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

28-01
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Sæt kryds

TILLYKKE

80 år RECEPTION
mandag den 16. marts kl. 16.00-17.00
på café FIKA, Kastanie Allé 2, 6400 Sønderborg.

Besøg Sønderborg Gardens
Loppemarked

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord ................................................................................... 125,-

Det vil glæde mig at se alle,
som har lyst til at lykønske mig.

Lørdag d. 21. marts
kl. 9-16

☐ Tillykke med foto max 25 ord ..................................................................................... 150,Udover 25 ord 1,- pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt

i Hønsehuset
bag Dybbøl Bygade 2f

☐ ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Kærlig hilsen
Birthe Cornelius.

Det lille Teater, Gråsten 1972-2019 48 år med teater

Generalforsamling

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.

Det lille Teaterhus & Det lille Teater

Gråsten

Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..........................................................................................................................................................................

Tirsdag den 24. marts 2020
hhv. kl. 19.30 & 20.15
på Det lille Teater

Besøg på Destilleriet
Als, Sydals, Kalas Gin,
kaffe på Hotel Baltic

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

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen må være formanden
for Det lille Teaterhus–Gunnar Brodersen
i hænde senest 8 dage før.
Det lille Teater-Ole Gaul Nilum 3 dage før.

Onsdag den 1. april kl. 14.00

Salg af eget
Angus kvæg

Bussen kører fra Ahlmannsparken til
Hotel Baltic, hvor vi får kaffe.
Derpå går turen videre til Destilleriet, der er forholdsvis
nystartet, men allerede har høstet stor anerkendelse
for sin gin. Efter rundvisningen er der smagsprøve.
Hjemkomst ca. kl. 17.30.
Pris: 200,Beløbet bedes indbetalt med navn
til Sydbank 8060 -1750229 senest 25. marts.
Tilmelding på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/gråsten eller til
Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 gerne SMS
senest onsdag den 25. marts kl. 18.00

Søndagscafe
Søndag den 5. april kl. 12.00 – 14.00
på Marina Fiskenæs, Gråsten

En stor tak

Dagens middag: Kong Fidde´s livret
1 glas vin, øl eller vand og en kop kaffe
Pris: 100,- for medlemmer
120,- for ikke-medlemmer
For 60+ som gerne vil hygge sig og
spise sammen med andre.

til kunderne, familien, forretningsforbindelser
og venner af huset for den fantastiske
modtagelse af vores nye gårdbutik.
Med venlig hilsen
Jacob og Anette

SOLKÆRGAARD GÅRDBUTIK

Limbækvej 3A, Kværs · 6300 Gråsten · www.solkaergaard.dk
Jacob +45 20815384 · Anette +45 42723202 · solkaergaard@gmail.com

Tilmelding på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/gråsten eller til
Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 gerne SMS
senest onsdag den 1. april kl. 18.00

www.lilleteater.dk

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

FORÅRSOPVISNING
LØRDAG DEN 14. MARTS 2020
KL. 13.30 I AHLMANNSPARKEN
Udover foreningens egne hold,
kommer der spændende gæstehold.
Kom og vær med til en flot gymnastik eftermiddag.
Program for eftermiddagen ligger på
hjemmesiden www.gig-graasten.dk

Kværs Sogns Forsamlingshus
afholder

Generalforsamling
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00
i Forsamlingshuset, Kværsgade 32,
Kværs, 6300 Gråsten

Åbent efter aftale

Dagsorden iflg. vedtægter.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 7 dage inden generalforsamling.

Tak fordi du handler lokalt

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 15. marts kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 15. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 15. marts kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 15. marts kl. 11.00
ved Mette Carlsen

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 15. marts kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 15. marts kl. 11.00
ved Lis Hejner-Mortensen

NYBØL KIRKE

Søndag den 15. marts
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Sottrup kirke.

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 15. marts kl. 9.00
ved Ulla Hermann

ULLERUP KIRKE

Søndag den 15. marts kl. 10.30
ved Ulla Hermann.

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 15.März, 14 Uhr,
Gottesdienst in Bau

Udvikling af Kværs er Hans
Lengers store drivkraft
Af Gunnar Hattesen

Hans Lenger er drevet af
at skabe udvikling. Som
frivillig er han involveret
i mange foreninger i
lokalområdet.
Den kendte formand
for Kværs-Ungdoms- og
Idrætsforening, Hans
Lenger, Kværsløkke 10,
Kværs, fylder fredag
den 13. marts 60 år.
Hans Lenger er en rollemodel. Han giver energi
og gør en forskel i fællesskabet i Kværs.
Han er født i Smedeby,
men som 2-årig flyttede
han med sine forældre i
1962 til Kværs.
Efter skoletiden kom han
i lære som kontorassistent
på Slagteri Syd.
I 1980 aftjente han
sin værnepligt i Den
Kongelige Livgarde, og
året efter begyndte han på
Politiskolen.
I 1985 vendte han tilbage til hjemstavnen, og
blev ansat ved politiet i

En ildsjæl i Kværs, Hans Lenger, fylder på fredag 60 år.
Arkivfoto

Padborg. I 16 år var han
hundefører.
Hans Lenger har udført
et stort stykke arbejde for
Kværs-Tørsbøl Ungdomsog Idrætsforening.
Han blev kasserer i
KTUIF i 1978 og blev
første gang formand for
KTUIF i perioden fra
1986-90. Siden 1999 har
han igen siddet i formandsstolen. Sidste år

kunne han fejre 25-års
jubilæum som formand i
idrætsforeningen.
Byggekonge
Hans Lenger har ydet en
stor indsats med at bygge i
Kværs. I 1988 var han med
til at bygge nyt klubhus.
Svendestykket udførte han
i 2001, da han var primus
motor med til at opføre
Kværs-Hallen. I 2011 var
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han drivkraften bag opførelsen af Multihallen.
Siden 2001 har han
været formand for
Kværs-Hallen. Desuden
er han formand for
Håndbolddelingen i
KFUIF.
I fire år var han formand
for Støtteforeningen for
Kværs Idrætsfriskole,
og hentede blandt andet
det verdenskendte band,
Smokie, til Kværs for at
give koncert.
Han sidder også i
bestyrelsen for Garder
foreningen for Als og
Sundeved.
Politisk har han været
engageret i Venstre, hvor
han i 2009 stillede op
til Sønderborg Byråd og
hentede et flot personligt
stemmetal.
Han var også med til at
stifte og første formand
for Landsbyrådet for
Kværs-Tørsbøl og Snurom.
Hans Lenger er gift med
Helle. I ægteskabet er
der opvokset to piger, der
begge bor i Aarhus. Sara
er sygeplejerske, mens
Nanna er ansat i Midt
Trafik
Hans Lenger er hjemme
på dagen. ■

Billetsalget går fremragende
Billetsalg går overraskende godt til Forårsmessen.
Der er allerede solgt 250
billetter til Forårsmessen
torsdag aften kl. 19.00 i
Ahlmannsparken.
Billetsalget er over

niveau i forhold til tidligere år.
"Det er glædeligt at se, at
mange har valgt at sikre
sig en billet i god tid",
siger Lene Kock, Bageriet

Kock, som er medlem af
styregruppen.
Også Ingrid Johannsen
fra styregruppen glæder
sig over stor opbakning til
messen.
"Hvor er det skønt, at

Bestyrelse på plads
Bestyrelsen for KværsTørsbøl Ungdoms- og
Idrætsforening, KTUIF,
har konstitueret sig

med Hans Lenger som
formand.
Næstformand blev
Sonja Eskildsen, kasserer
blev Conny Lorenzen og

sekretær blev Marianne
Dinesen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Allan
Petersen, Lorens Chr.

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære

Dødsfald
Niels Chr. Brodersen, Gråsten, er død, 82 år. ■
Aage Christensen, Skodsbøl, er død, 78 år. ■
Ole Cornelius, Egernsund, er død, 75 år. ■

†
Ole Cornelius Olsen
Bisættelsen har fundet sted i stilhed
Birthe

Min kære mand og bedste ven,
vor kære far, farfar og morfar

Niels Chr. Brodersen
er stille sovet ind i en alder af 82 år
Gråsten, den 5. marts 2020
I kærlig erindring
Gudrun
Malene, Anette og Carsten
Børnebørn
Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel
fredag den 13. marts kl. 13.00

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

En smuk
afsked...
”At opfylde ønskerne for de nærmeste
er vores vigtigste opgave”.
– Gitte og Steen Kristensen

de lokale støtter godt
om messen", siger Ingrid
Johannsen. ■

Meyer og Anne Sofie
Jepsen.
Suppleanter er Mette
Olesen og Peter Petersen
Gosvig. ■

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45
Lukket søndag

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

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

•

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)
Gråsten&Omegns

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning
har vi gennem tre generationer bistået ved
planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os
for en uforpligtende personlig samtale eller find
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk
Vi træffes hele døgnet.

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Svend Hedegaard

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
70og
12smuk
20 12afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

Martin Good

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen
Gråsten og Omegns
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich
Sønderborg
Begravelsesforretning
Arnkilgade 15, Sønderborg
Tlf: 74 42 36 81
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EGERNSUND
VANDVÆRK A.M.B.A.
afholder

ordinær
Generalforsamling
Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00
i Mødelokale 2 på DGS (Den Gl. Skole)
Egernsund
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til
godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Afskedsgudstjeneste
Vores afholdte og dygtige organist

Hanne Bruus Storm
går på pension den 1. april.
Vi inviterer til festlig afskedsgudstjeneste

Søndag den 15. marts
kl. 11.00

Man skal huske at leve livet
Kunstmaler Birthe
Cornelius, Egernsund,
fylder mandag den 16.
marts 80 år.

Hun er født i Hirtshals
i Nordjylland. Som ung
blev hun uddannet kontorassistent, og blev i
1960 ansat på kontor på
teglværket Grønland i
Egernsund. Siden var hun
ansat på Gigthospitalet
og i mange år var hun
lægesekretær i Lægehuset
i Gråsten.
"Dengang sagde man
De og frøken. Jeg husker,
jeg tog færgen til Gråsten
for at gå i biograf. Jeg
fik hurtigt nogle gode
venner. Hver søndag eftermiddag var der bal på
Strandhotellet i Kollund.
Det var hyggeligt", husker
Birthe Cornelius, som
for 30 år siden fik en god
hobby, som var inspireret
af sin afdøde mand.
"Jeg begyndte at male.
Det har givet mig megen
livskvalitet. Jeg elsker at

Efter gudstjenesten holder vi
en lille reception i kirken.

male havet. Det skyldes
nok, jeg fra mine barndomsår kiggede meget
ud over Vesterhavet",
fortæller Birthe Cornelius,
som i 20 år har undervist i
male-kursus i LOF Syd.
"Når jeg maler, maler
jeg først og fremmest for
min egen skyld, for at gøre

mig selv glad. Jeg maler
alt, hvad jeg har lyst til",
fortæller Birthe Cornelius,
som har været på malerkurser i Caribien, Italien
og Tyskland.
Hendes udstillingsaktivitet har spredt sig rundt
i landet, og er med til at
bekræfte, at hun tog det

rigtige valg for 30 år siden.
Og der er mange, der
holder af hendes naturalistiske malerier.
Hun har tre børn og syv
børnebørn. Palle bor i
Sønderborg, Jeppe i Alnor
og Rikke i Gråsten. ■

Præmieskat i Broager

Mød op og tag varmt afsked med Hanne

Broager

Kunstmaler Birthe Cornelius begyndte at male for 30 år siden.

FOKUS PÅ

Broager
i uge 12
Gråsten Avis sætter med temasider
fokus på Broagerområdet i uge 12.

Der sker en masse i hele Broager området, med
spændende butikker, et godt erhvervsliv, og masser
af små og mellemstore virksomheder; inkl. mange
håndværkere og et rigt foreningsliv. Alt dette fortæller vi
om i “Fokus på Broager” i form af annoncer og artikler.
Skal jeres butik, virksomhed eller forening også være
synlig, så vær med til at sætte fokus på Broager med
en annonce i temaet “Fokus på Broager” i uge 12.
Kontakt din mediekonsulent Lisbeth Schiønning på
mobil 3140 0361 eller mail: ls@graastenavis.dk

Gråsten og Bov Avis bliver omdelt af PostNord/Danmark, og udkommer i
13.430 eksemplarer, henover kommunegrænsen mellem Aabenraa og Sønderborg.

Af Frede Weber Andresen

Ældre Sagen Broager

JOHNS FODINDLÆG

har holdt præmieskat på
Broagerhus.

ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer

Derudover:

• Nedsunket forfod

• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: johns_fodindlaeg@hotmail.com
GRATIS Konsultation efter aftale: Højløkke 74, 6310 Broager

Topplacerede blev:
• Nr. 1 Jürgen Krüger,
Sønderborg1921 point
• Nr. 2 Viggo Hansen,
Skelde
1845 point
• Nr. 3 Arne Mylin,
Broager
1757 point
Nye spillere er velkomne.
Lodtrækning afgør, hvilket bord man spiller ved.
Interesserede kan kontakte Bruno Jørgensens
tlf. 6167 9395 eller Hilde
Andresen tlf. 2965 0649. ■

Broager

SØNDAGSCAFÉ
På Broagerhus søndag den 22. marts kl. 12.00.
Dørene åbnes kl. 11.15
Menu: Kalvefrikassé med kartoﬂer. Foredrag ved tidligere slotsgartner Gert Jensen.
Pris 75.00,Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135 9550
fra torsdag den 12. marts kl. 10.00 til torsdag den 19. marts.

Næste annonce uge 14

15

Broager

&
M
O
K
G
A
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FREDAG DEN 13. MARTS KL. 15-18
TRIVENTO RESERVA
VINE FRA ARGENTINA

DAGENS KAGE
FRA BAGEREN

ÄNGLAMARK
SODAVAND

ØKOLOGISK SKÆREOST
FRA THISE

ÄNGLAMARK
SNACKGULERØDDER

DYBBØL GIN

SLAGETERENS
HJEMMELAVET PÅLÆG

CASTUS STÆNGER

BAGERENS SOFTKERNE
RUGBRØD

CHOKOLADE
FRA CARLETTI

RYESMINDE MOSTERI

OKSEMØRBRAD

LÆKKERIER
FRA DELIKATESSEN

SKRABEÆG
Bakke med 10 stk.
Str. M/L

OTHELLO
LAGKAGE
LURPAK
200 g

PR. BAKKE

14

95

*Maks. 6 stk. pr.
kunde pr. dag

PR. STK.

PR. STK.

10

00

5000
LOTUS COMFORT
køkkenruller eller toiletpapir
4 rl./8 rl.

MERRILD 103
400 g

PR. STK.

17

00

4 PS.

100

SCHULSTAD
LEVEBRØD
Flere varianter

00

TILBUDENDE GÆLDER FRA
FREDAG DEN 13. MARTS TIL TORSDAG DEN 19. MARTS

PR. PK.

900

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 fredag den 13. marts til og med torsdag den 19. marts 2020. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Fejende flot gymnastik i Skelde
Af Gunnar Hattesen

Med høj musik fik de
mange aktive i Skelde
Gymnastikforening sat
skub i publikum med en
flot opvisning søndag.
Aldersmæssigt spændte
de 160 lokale gymnaster sig fra 2-årige til et
dansehold, som dansede
standarddanse.
De fem hold fra Skelde
gav flotte show, og fik

masser af klapsalver fra
de 350 tilskuere, der fyldte
hallen til sidste siddeplads.
Det var formand for
Skelde GF, Thomas
Jacobsen, der bød
velkommen til
forårsopvisningen. ■

Forårsopvisningen i Skelde
fik mange gymnaster på gulvet, som fik masser af klapsalver. Foto Jimmy Christensen

PILOTPROJEKT FRILANDSBY

Vi tænker nyudvikling i dit område. Lyder det interessant? Så se mere på Broager.dk

KØR SELV-FERIE

I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”GRAASTENBOVAVIS” – så får du automatisk rabatprisen.

>ƆƐŶŝŶŐƐĨŽƌƐůĂŐϯ͗
ƚĂďůĞƌŝŶŐĂĨƐŝŐŶĂůĂŶůčŐǀĞĚƌŝůůĞǀĞũͬƌŽǀĞũ

Egernsund får lyskryds

Ferieforkælelse i Nordtyskland
Peters Genusshotel HHH i Nordtyskland
I Nordtysklands maritime hjørne, hvor suset fra verdenshavene, imponerende hansestæder og de yndigste bindingsværksbyer gemmer på overraskende
fortællinger, ligger en lillebitte ferieperle, hvor I kan
blive forkælet med god mad og værtskab ud over det
sædvanlige: Peters Genusshotel med tårnet og den karakteristiske røde farve ligger i Wingst – en lille, grøn
ferieby 90 km vest for Hamburg. Det historiske hotel
er fra 1899 og har været i familien Peters eje siden
1962 – og den nye generation med den anerkendte
kok Claus Peter ved roret har noget på hjerte, når det
gælder gæster og gastronomi.
2 nætter fra 899,Valgfri ankomst frem til 20.12.2020.

Bestil nu på

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.299,Pris uden rejsekode 1.449,Pristillæg 1.5.-30.9.: 150,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters
middagsoplevelse
• Værelse m. balkon/terrasse
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-11 år ½ pris.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Rejsekode: GRAASTENBOVAVIS

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14.
Afbestillingforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Skitse: Sønderborg Kommune. Skitse over nyt signalanlæg ved Brovej/Brillevej i Egernsund.
fra Sildekulevej og til
hold. Med et lyskryds ved
Skovgade.
Brillevej vil det ikke lænPolitikerne har sagt god
Der skal laves nye
gere være nødvendigt for
cykelramper
op
til
fodgængere og cyklister at
for yderligere trafiksikbroen på begge sider af
krydse Brovej ulovligt.
ring af Brovej
>ƆƐŶŝŶŐƐĨŽƌƐůĂŐϰ͗
vejen ved Alnor og selve
Hvornår præcist disse
Teknikog
Miljøudvalget
Egernsundbroen
forsynes
tiltag
bliver gennemført,
ƚĂďůĞƌŝŶŐĂĨŶǇĞĐǇŬĞůƌĂŵƉĞƌŝĚĞŶǀĞƐƚůŝŐĞĞŶĚĞĂĨŐĞƌŶƐƵŶĚďƌŽĞŶ
har besluttet, at Brovej
med vognbaneledere i
er endnu uvist. Efter beigennem Egernsund
midterstriben.
slutningen i Teknik- og
skal have et lyskryds ved
Alle fire tiltag er målret- Miljøudvalget er det op til
Brillevej.
tet trafiksikkerheden om- byrådet at finde pengene i
Derudover bliver hastig- kring Brovej, så antallet af efterårets budgetforhandheden sænket til 70 km/h
uheld sænkes og de bløde
linger. De fire tiltag skal i
trafikanter får bedre foralt koste 4,5 mio kr. ■
Af Lene Neumann Jepsen
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18 SUNDEVED

Minikrydstogt på

Kielerkanalen

Onsdag den 10. juni
AFGANG

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

Det er en udflugt, der vil stå i søfartens
tegn. Kielerkanalen blev bygget
1887-1895, den er 98 km lang og her
sejler ca. 50.000 skibe igennem om året.

Efter opsamling kører vi direkte til Kiel.
Her går vi ombord på skibet. Kursen
sættes mod Rendsborg, hvor vi undervejs
skal nyde en dejlig buffet. Vores
spændende sejltur tager knap. 4 timer.
Vores bus venter på os i Rendsborg,
hvor vi får en guidet rundvisning.
Derefter kører vi til Dannevirke.
Mæt af dagens indtryk kører vi
nordpå og er hjemme ved 19-tiden.
Prisen dækker bus, rundstykker,
guide, sejltur og buff et.

695,-

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

BovAvis

Vælg bank med hjertet
- vi er altid værd at spørge
Tid til ny bank? Så burde du måske overveje en sparekasse.
Hvorfor? Det skal vi sige dig. Når du vælger at blive kunde hos Frøs Sparekasse,
vælger du en sparekasse, der er engageret i vores lokalområde, fordi vi mener, det
gør en forskel – også for dig.
Book et møde, hør mere om os og hils på Mette Bækdal Agerley – hun er rådgiver i
Sønderborg og glæder sig til en snak med dig. Giv Mette et kald på 73 42 52 51
eller send en mail til mba@froes.dk. Hvem ved, måske vi kan gøre det bedre?

TIDTILNYBANK.DK

#et godt sted at være
Sparekasse i børnehøjde.
Støtter +100 foreninger.
49.000 kunder.

Personlig rådgiver
Pengesnak er en
tillidssag. Derfor får
du din egen rådgiver.

Fair priser, god service
Vores renter og omkost
ninger er helt fair.
Tjek lige nulprocent.dk

Mindre vandspil
i Avnbøl Ullerup
Af Gunnar Hattesen

På generalforsamlingen i Avnbøl Ullerup
Vandværk blev Bo Bonde
nyvalgt til bestyrelsen.
Han afløser Hans Jørgen
Daabeck, som efter godt
10 år i bestyrelsen ikke
ønskede genvalg.
Genvalgt blev formanden
Frits C. Friedrichsen, kasserer Povl C. Callesen og
vandværksbestyrer Kim
G. Nielsen.

Frits C. Friedrichsen
nævnte i sin beretning, at
vandforbruget er blevet
mindre, fordi der er mindre vandspil.
Største udgift var udskiftning af en styretavle,
som koster 500.000 kro-

Der deltog 36 mennesker i
generalforsamlingen i
Avnbøl Ullerup Vandværk.


Foto Jimmy Christensen

ner. Styretavlen var blevet
ramt af et lynnedslag.
Forsikringen dækkede
300.000 kr, mens vandværket måtte betale resten.
Vandværket har 530
forbrugere. ■

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ

og gør et godt køb
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Hørt i byen
Rema 1000 havde den
store pung oppe, da
de købte Møblér med
Hebru, der blev solgt
for 16 millioner kroner.
Laila Helt har besluttet
at lukke sin brudekjoleforretning til sommer,
for at få mere tid til
sine to små børn. Hun
håber, at det i mellemtiden lykkedes hende at
sælge butikken.
Filialchef Bo Hansen
var i weekenden
til hingstekåring i
Herning.
Inger og Willy
Fjordbæk i Adsbøl
har været på tre ugers
dejlig solskinsferie på
Gran Canarie.
Bankdirektør i
Sydbank, Jørn Adam
Møller, var forleden
forbi Gråsten Skolefor
at lære de unge om
sund økonomisk
fornuft.
De unge skal nemlig
have bedre styr på
deres penge.
Anton Mortensen
fejrede søndag aften sin
88-års fødselsdag ved
at stå på scenen i Det
Lille Teater og medvirke i Gråsten Revyen.
Frygten for coronavirus
medførte, at Sundeved
Gymnastikforening
lørdag aflyste
forårsopvisningen.
Torsdag aften blev en
mand i bil standset på
Havnegade i Gråsten.
Han er sigtet for at
have kørt med cannabis og amfetamin i
blodet. ■

40 år som instruktør for
Gråsten Lille Teater
Af Esben Cronbach

Da Anne Marie
Brodersens børn
begyndte på Det Lille
Teater, blev hun selv
involveret – og har været
det siden.

plaster for Anne Marie
Brodersen, der siden er
fortsat i teateret, selvom
børnene for længst er
videre.
“Jeg synes, at det er morsomt og spændende. Det

er sjovt at se en tekst, man
har skrevet, komme til
live i teateret,” siger Anne
Marie Brodersen.
Sammen med
Bjarne Tønnies
står Anne

Anne Marie Brodersen
har været instruktør på
Gråsten Lille Teater i
40 år.
“Mine børn begyndte til
drama, og så bliver man
jo som forælder også selv
involveret,” siger Anne
Marie Brodersen om
sin første erfaring med
teateret.
Børnene har dog ikke
været det eneste træk-
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Marie Brodersen for at
skrive manuskriptet til
forestillinger, der opføres i
teateret.
En sådan forestilling kan
f.eks. være Gråsten Revy,
som hun har instrueret i
20 år.
Forberedelserne tager ca.
et halvt år fra start til slut.

Anne Marie Brodersen har i
20 år været instruktør
på Gråsten Revyen.


Foto Jimmy Christensen

Først skrives brainstormes
der om det forgangne
år – både lokalt, regionalt
og internationalt. Dernæst
sorteres der til og fra, og
manuskriptet skrives, for
så at blive givet videre
til skuespillerne, der har
nogle uger til at øve, inden
sceneøvningen begynder.
Efter nogen tid med sceneøvning kommer også bandet på med musik, og så er
holdet klar til at fremføre
det færdige stykke.
Anne Marie Brodersen
påpeger, at der ikke er
nogen bestemt målgruppe
for revyen, som er relevante for et bredt publikum.
“Vi tager fat på lokale,
regionale og internationale emner. De lokale
emner generaliserer vi, så
folk uden for Gråsten også
kan relatere til dem,” siger
Anne Marie Brodersen. ■

Ung gråstener på TV-Syd
14-årige Marie Johanne
Beierholm Christensen
fra Gråsten var forleden
journalistpraktikant på
TV-Syd i Kolding.
TV-Syd havde udvalgt
10 praktikanter - fire
fotografpraktikanter
og seks journalistpraktikanter - som kom fra
forskellige egne i Syd- og
Sønderjylland.
I løbet af ugen skulle de
10 erhvervspraktikanter
lave deres helt egne TVudsendelse, som ville blive

sendt på TV SYD+ hele ni
gange.
Marie Johanne
Beierholm Christensen
lavede sammen et indslag
omkring en musical på
Vrigsted Efterskole, og
udover det, var hun studievært på udsendelsen.
“Det var en forrygende
uge. Både mine medpraktikanter og dem der underviste og vejledte os, var
vældig flinke, og det var i
høj grad dem, der gjorde
ugen så god. Jeg fik en hel

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom

masse fantastiske venner,” siger Marie Johanne
Beierholm Christensen
om praktikforløbet.
“Hvis jeg skulle vælge
uddannelse nu, ville jeg
uden tvivl vælge at blive
journalist”, siger pigen fra
Gråsten.
Erhvervspraktikanterne
fik først undervisning i
journalistikkens kunst,
og derefter udvalgte de
historierne, ringede til
kilder, optog, skrev manuskript og redigerede selv
udsendelsen. ■

Marie Johanne Beierholm Christensen (th) var en uge i praktik
på TV-Syd i Kolding.

Boliger

Felsstedvej 21
6300 Gr sten

Tlf.: 74 65 28 08
Mobil: 20 57 48 08

E-mail: blomszone@bbsyd.dk
www.blomszone.dk

Fårhus Forsamlingshus

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

Nysgerrig omkring din
boligs værdi, så kontakt os
for en gratis salgsvurdering

Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk
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Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Ældre Sagen i
Bov vokser støt
Af Ditte Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov har
afholdt årsmøde med
105 deltagere.
Der har været en tilgang
på 53 nye medlemmer.

Ældre Sagen i Bov har nu
2.013 medlemmer.
Formanden Grethe Petz,
Bov, fortalte i sin beretning om årets aktiviteter
og arrangementer. Hun
redegjorde også for pro-

ALT I MURERARBEJDE
•
•
•
•

grammet, der er tilrettelagt for 2020.
Regnskabet viser et mindre overskud på 2.500 kr.
Ny formand
Nyvalgt til bestyrelsen
blev Finn Kristensen og
Finn Sørensen.
De afløser Leif Kiesbye
og Inger Wulff, som ikke
ønskede genvalg.
Efter årsmødet har bestyrelsen konstitueret sig

Uge 11

med Finn Sørensen som
ny formand. Han er tidligere direktør i Padborg
Transportcenter.
Det skyldes, at Grethe
Petz efter to perioder
som formand ønskede
sig aflastet. Grethe Petz
blev i stedet valgt til ny
næstformand.
Rita Clausen fortsætter
som kasserer og Karen
Holubovsky blev valgt
som sekretær.

12. årgang

Snakken gik livligt på
årsmødet, der som
fandt sted i Multisalen i
Grænsehallerne i Kruså

Foto Ditte Vennits Nielsen

sætter som frivillig i
indkøbsordningen.
Ældre Sagen Bov har
66 frivillige tilknyttet,
der yder en stor indsats
til de mange forskellige
aktiviteter. ■

DÆK TIL ALLE BEHOV

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Småreparationer
Om- og tilbygning
Nybyggeri
Hoverentreprenør

I bestyrelsen sidder
desuden Annelise Følster,
Eva Schmidt, Egon
Kjær Pedersen og Willi
Kammeyer.
Suppleanter blev Helga
Lund-Olesen, Benta
Tønder, Inger Wulff og
Anders Fogh.
Leif Kiesbye fik overrakt en vingave som tak
for sit arbejde gennem
de sidste 6 år. Han fort-

10. marts 2020

KONTAKT DIN LOKALE
DÆKSPECIALIST

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg
Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 10.

Svensk pølseret med rødbeder

ONSDAG den 11.

Kalvesteg med gammeldags hvidkål

TORSDAG den 12.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

den 13.

LØRDAG den 14.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 15.

Burger med pommes frites

MANDAG den 16.

Kylling i paprikasove med salat

Kun

• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

(+45) 3080 8086
www.padborg-dækcenter.dk

SALG AF

69,-

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00

Industrivej 14,
6330 Padborg

Køkkener
Vinduer
Døre

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

pdc@pdc-as.dk
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Vognmand i Hokkerup

Kollundhus Dit forsamlingshus

med olie og sand og grus
til Tyskland”, fortæller
Henning Larsen, som i
2014 fejrede 50-års jubilæum som selvstændig
vognmand. Først for to
år siden afviklede han sit
firma.

Af Gunnar Hattesen

Vognmand Henning
Larsen, Søndervejen 23,
Hokkerup, fylder onsdag
den 11. marts 80 år.
Han stammer fra en
gård i Thy, og kom til
Sønderjylland i 1959, for
at aftjene sin værnepligt i
Padborg Lejren.
Her lærte han godt og
grundigt at køre lastbil.
Efter soldatertiden fik
han arbejde som lastbilchauffør hos vognmand
Verner Jessen i Kruså. Her
kørte han med kølebil til
Hamborg, som indeholdt
smør og æg.
Siden kørte han nogle
gode år for vognmand
Christian Rick i Gråsten.
“Dengang var timelønnen på 5 kr. i timen. I
begyndelsen læssede vi
bilerne med håndkraft”,
husker Henning Larsen.

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller kollundhus@gmail.com

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Folkekirken Bov Sogn

Henning Larsen var i over 50 år selvstændig vognmand.
Den 11. marts 1964
begyndte han som selvstændig vognmand efter
han havde købt sin første
lastbil for 47.000 kroner.
På sit højeste havde han
fire lastbiler i sving.

Verner Wilhelm Kjærsgaard

2. runde

Nr 1 Kris Nissen,
* 20. juni 1959
† 1. marts 2020
Bov
1217 point
Hvil i fred
Nr 2 Orla Rodenberg,
På familiens vegne
Padborg
1207 point
Inge Møller
Nr 3 A. C. Petersen,
Bisættelsen finder sted fredag den 13. marts
Padborg
1202 point
kl. 12.30 i Bov Kirke
Nr 4 Hans Emil Nissen,
Holbøl
1151 point
• En værdig og smuk afsked
Bothilde Margrethe Edemann,
• Afdødes ønsker i centrum
Plejehjemmet Birkelund,
• Erfaren hjælp til det praktiske
Kollund, er død, 90 år. ■
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nr 1 Jes Peter Hansen,
Gejlå
1149 point
Nr 2 Aage Juhl,
Padborg
1027 point
Nr 3 Jan Petersen,
Fårhus
1018 point
Nr 4 Hans Bonde,
Bov
932 point

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Bov-Padborg Begravelsesforretning

Bov & Kollund kirker

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

•

KOLLUND
KIRKE

Respektfuld hjælp til det svære

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend H
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

HOLBØL
KIRKE

Søndag den 15. marts
Ingen gudstjeneste. Vi henviser
til Bov og Holbøl kirker

Søndag den 15. marts kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

1. runde

er stille sovet ind efter længere tids sygdom

Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen,
går tæt på fødselaren Ludwig van Beethoven og spiller
ikke blot musik af den store klassiske komponist, men
fortæller også om hans musik, skæbne, samtid og de
dybe spor han satte sig
i følgende generationer.

BOV
KIRKE

Padborg Skatklub har holdt
klubaften på Valdemarshus. Der var 18 deltagere.

Min kære bror

Søndag den 15. marts kl. 17.00 i Bov Kirke

Alle er velkomne
- koncerten varer
en lille time.

“Gennem årene kørte
jeg fast for forskellige
korn- og foderstoffirmaer.
I begyndelsen blev det
hele kørt i sække, først
senere gik man over til
løstransport. Vi kørte også

Skatkort på bordet

Dødsfald
Ludwig van Beethovens
250-års dag

Fantastisk udsigt
I 2014 passerede Henning
Larsen Storebæltsbroen
som bilist nummer 150
millioner.
“Jeg fik en buket
blomster, 10 billetter til
Storebæltsbroen og lov til
at komme op i den 254
meter høje pylon. Deroppe
fra var der en fantastisk
udsigt”, mindes Henning
Larsen.
Henning Larsen har
siden 1987 været gift med
Nora Fra et tidligere ægteskab har han fire børn.
Den runde fødselsdag
fejrer han med familie og
venner på Kværs Kro. ■

Svend Hedegaard

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld
hjælp
til torsdag
det svære
Åbningstider:
Tirsdag kl. 10-12, onsdag
kl. 13-15,
kl. 13-15 eller efter aftale

Martin Good

•

Søndag den 15. marts kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

|

Rie Rabøl Jørgensen
Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Vester Sottrup
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Se alle vore boliger på www.nybolig.dk
KRUSÅ - Aabenraavej 41

LOVTRUP - Lovtrup Vestermark 3

NYHED

Her sælges en rummelig og moderniseret ejendom med
god sidebygning til opbevaring af en båd eller opsætning
af en lift. Har du brug for et sted til dine heste og ønsker
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.550.000
2.008
80.000
6.087/5.443

samtidigt at bo i en moderniseret bolig med masser af
plads, er dette en bolig lige til dig!
Sag: 19481
259/5

m²
Stue/vær

1/5

Grund

10.898

Opført 1935/2008

KOLLUND - Fjordvejen 6A

Er du på jagt efter en god og solid bolig, til en overskuelig pris og samtidig med adresse i Kollund? Husets indretning er lavet med en spisestue i forlængelse af køkkenet
og to store stuer, hvoraf799.000
den ene har en hyggelig
Kontantpris:
brændeovn.
Badeværelse
samt 1.304
entré, der har adgang til
Ejerudgift pr.
md:
Udbetaling:
soverummene.
Ugeneret have. 40.000
Brt/nt ekskl. ejerudg:

3.179/2.838

Badeværelset er indrettet med en bruseniche og ligger i
forbindelse med husets entré, hvor ligeledes
Sag:
soverum13981
mene er placeret.
Bolig m²

143

Grund

1.331

Haven er meget ugeneret
og er primært udlagt i græs.
Stue/vær 3/2 Opført 1959/1967

BOV - Kempesteens Vej 41

I Lovtrup ligger denne hyggelige hesteeejendom med
mark samt lade med værksted og 2 hestebokse. Stueplan er indrettet med køkken i forbindelse med spiseKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.225.000
1.458
65.000
4.814/4.304

stue, opholdsstue, et værelse og badeværelse. 1. sal er
nyindrettet i 2009 med et stort repos, 3 gode værelser,
badeværelse samt depot.
Sag: 19381
Bolig m²

202

Grund

7.141

Stue/vær

2/4

Opført 1900/2009

PADBORG - Dammen 8

NYHED

Her får børnefamilien opfyldt alle behov! Husets midtpunkt er det store køkken-alrum, der ligger i forlængelse
af opholdsstuen og samtidig danner rammen for et fint
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.050.000
1.478
55.000
4.139/3.700

køkken fra 2012. Ud over et fint badeværelse med badekar, har huset et mindre gæstetoilet. I alt 5 soverum her er plads til alle!
Sag: 15691
Bolig m²

159

Grund

Stue/vær

1/5

Opført 1973/2005

814

PADBORG - Bovvej 41

Denne villa med integreret garage og udsigt over sø er
beliggende på lukket vænge i Bov tæt på skole, børnehave og svømmehal. Huset er velindrettet med en forælKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.975.000
1.521
100.000
7.749/6.930

Nybolig
Padborg
Ole Jepsen
Indehaver/ejendomsmægler
Mobil 4017 5082
Padborg

dre- og børneafdeling, som er adskilt af køkken-alrummet i forbindelse med stuen, hvorfra der er udgang til en
sydvendt terrasse.
Sag: 11891
Bolig m²

137

Grund

872

Stue/vær

1/3

Opført

2001

Håndværkertilbud! Fra huset er der en dejlig udsigt ud
over et grønt område. Indretningen er lavet med en fin
vinkelstue, et køkken med lille spiseplads samt et gæKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

Torvegade 1 ·· ·6330 Padborg
6330@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 74671902
Ole Jepsen
Indehaver/ejendomsmægler
Mobil 4017 5082

Lena Dahlgaard
Indehaver/ejendomsmægler
Mobil 4017 3882

450.000
1.351
25.000
1.805/1.610

stetoilet. 1. salen er indrettet med tre værelser og et badeværelse med bruseniche. Derudover en garage samt
en hyggelig gårdhave mod vest.
Sag: 10291
Bolig m²

140

Grund

1.193

Stue/vær

1/3

Opført

1923

* Tilbuddet er gældende t.o.m. 31.05.2020 på udvalgte mærkevarestel med enkelstyrke glas (+/-6 cyl. 2) 1,6 HD Plus med
superantirefleksbehandling, hærdning og cleancoat. Tilbuddet
kan ikke kombineres med andre tilbud eller kuponner. Gælder
kun nye ordre. Kun så længe lager haves. Ikke alle modeller
findes i alle butikker. Førpris iflg. aktuel prisliste fra Hallmann.
Billederne er kun eksempel. Optik Hallmann Padborg ApS
Torvegade 4, 6330 Padborg
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F lerstyrke
kr !
a
fr

Mærkevarebrille
enkeltstyrke

1.500,kr.–

fra

Aabenraa, Søndergade 6,

før 2.900,–

74 62 34 70
Sønderborg, Perlegade 63,
74 42 23 00
Padborg, Torvegade 4,
BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

Tillykke

74 67 30 70

kr.

24

Med Smart Rate rentefri
betaling på 24 måneder

Grænseløse Sting på Valdemarshus
Brugere på Valdemarshus
broderer til udstilling på
Museum Trapholt i Kolding.

Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,Udover 25 ord, 1,- pr. ord.



Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Foto: Ditte Vennits Nielsen

Grænselandets historie kan
tydeligt ses i broderierne.

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.
Den kan også afleveres i postkassen, der er opstillet i
postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg.
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Kære Edith
og Jørgen
Stort tillykke med

diamantbrylluppet
den 19. marts.

Vi glæder os til at fejre den
sammen med jer.
Hilsen børn , svigerbørn og børnebørn

– 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.

GØR ET
KUP

Salen på Valdemarshus
var fyldt godt op, da der
blev holdt “Grænseløse
Sting”.
Det skal munde ud i en
udstilling på Museum
Trapholt i Kolding i
forbindelse med fejringen af 100-året
for Sønderjyllands
Genforening.
Nina Rise Schroeder,
der er projektleder på
Museum Trapholt, fortalte
om museet og især de
projekter, hvor man in-

volverer en kunstner, som
vejleder de frivillige, der
er med til at udforme et
kunstværk.
Dette gælder også for
de “Grænseløse Sting”.
Derefter fortalte tekstilkunstner Iben Høj,
Kerteminde, om sit arbejde som designer og især
projektet “Grænseløse
Sting”.
Her deltager flere brugere på Valdemarshus i
projektet med at brodere
og nogle af deres færdige
broderier kunne beundres.
Da brugerne bor meget

tæt på grænsen, kunne
nogle af Grænselandets
historiske træk tydeligt ses
i broderierne.
Et forskerhold fra Aarhus
Universitet følger opmærksomt projektet og
forsker Tina Louise Hove
Sørensen deltog ved at
spørge nogle af deltagene
om deres tanker og ideer

F I R M AA R R AN G E M E NTE R
KO N F I R M ATI O N E R
FØ D S E L S DAG E
FAM I LI E FE STE R osv.
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Ring og hør nærmere:

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.

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk
Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd 1

Følg os på Facebook: www.facebook.com/gransehallerne

Lad os hente de møbler, du ikke
længere har brug for

Af Bente Jessen Pedersen

17-10-2017 10:04:07

omkring arbejdet med
Genforeningen og de
“Grænseløse Sting”.
Det var en formiddag,
som satte gang i diskussionen blandt brugerne, om
den historiske dimension
og symboler i kunstværket, men også farvevalg
og sting blev ivrigt
kommenteret.
Udstillingen på Museum
Trapholt i Kolding afholdes fra den 17. maj til
medio oktober 2020. ■

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

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag
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Anni Jakobsen genvalgt som formand
Af Ditte Vennits Nielsen

Ved den årlige generalforsamling i Birkelunds
Venner i Kollund blev
Anni Jakobsen genvalgt
som formand.
Bestyrelsen består
herudover af kasserer
Anne-Kathrine Thrane
og bestyrelsesmedlemmer
Anne Grethe Diedrichsen,
Henning Jakobsen og
Mogens Thrane. Suppleant
er Aksel Schjøtt.
Foreningen har 40

General
forsamling
medlemmer, og der har
været afholdt flere arrangementer gennem 2019 til

Generalforsamlingen blev
holdt på Plejehjemmet
Birkelund i Kollund.

stor glæde for beboerne på
Birkelund Plejehjem. ■

Gælder til og med lørdag den 14. marts • Gælder kun i REMA1000 Kruså

Åbent alle
ugens dage

7-21
Peter Larsen grå kaffe

Kløverblomst
smør

500 g

Ved køb af flere
end 6 stk. pr.
variant pr. kunde
pr. dag er prisen

250 g

15,95
pr. stk.

Ved køb af flere
end 6 stk. pr.
variant pr. kunde
pr. dag er prisen

15.-

7.15.28,00
pr. kg

30,00
pr. kg

Buko smøreost

Lillebror ostehaps

Reje, skinke eller baconost

Pakke med 18 stk.

250 gr

10.-

40,00
pr. kg

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Købmand
Kim
Nicolajsen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være
formanden Heidi Kønig,
Østergade 7a, 1.sal th., Felsted,
6200 Aabenraa i hænde
senest 8 dage før.
Bestyrelsen

Fritids- og aktivitetscentret

s
- plad

e!
til all

Der indbydes hermed til

GENERALFORSAMLING
i Den Selvejende Institution Grænsehallerne
den 2. april 2020 kl. 19.30 i multihus.

36,95
pr. stk.

i æ Ringriderforenings Venner
Tirsdag den 31. marts kl. 19.00
Rolighedsvej 2 A, Fårhus
6330 Padborg

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab samt fremlæggelse af kommende
års budget
4. Forslag til vedtægtsændring
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være
Formand Allan Niebuhr, Fjordbakken 10,
Kollund Østerskov 6340 Kruså, i hænde senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse

Boliger
LYST TIL AT BO HELT TÆT
PÅ FLENSBORG FJORD?

Dette lille hus er til leje nu eller 1.april.
Ca. 25 m2, stue, køkken, bad, sovehems. Med internet.
Beliggende i Sønderhav, 20 skridt fra fjorden.
Gode busforbindelser til Sønderborg og Flensborg.

HENVENDELSE 74678080 ELLER 93867880
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Hørt ved Lyren
Den tidligere sognepræst i Holbøl,
Kristian Ditlev Jensen,
har udgivet en ny bog
"Sukkerchok, et nyt liv
med diabetes 2". Han
får dog stor kritik af
bogen, og anmelderne
mener at den risikerer
at skade mere, end den
gavner.
Padborg Transport
center Cup i Grænse
hallerne havde
deltagelse af Sydbank,
H.P. Therkelsen,
Contino, DHL, Nagel
Group, Schmidtz
Cargobull, Sønder
jyllands Revision,
Tricolore, DTK, NTG,
Thermo Tansit, Freja
og E3 Spedition.
H.P. Therkelsen
vandt A-rækken over
Sydbank og B-rækken
blev vundet af Thermo
Transit.
Bygningen, hvor
Danske Bank tidligere havde til huse i
Padborg, er blevet solgt
til DTL A/S. Firmaet
flytter deres kontor til
den centrale placering
på Møllegade 1 i løbet
af sommeren.
Oldemorstoft fik Brand
og Redning til at rykke
talstærkt ud fredag formiddag. En havetraktor var blevet startet op
i en lade, og derfor blev
der udstødt rigeligt
med røg. Alarmen gik,
men det var heldigvis
en blind alarm.
Connie Lage Jepsen
fra Padborg får det
sønderjysk ord "momo"
med i en kommende
ordbog for dialekter.
Rema 1000 har lanceret
en smart frugt og grønt
pose. Den er lavet af
polyester og kan vaskes
ved 40 gr. Den kan
bruges igen og igen.
Man skal bare huske
den, når man handler,
så sparer man på
miljøet. ■

Multi
Generalforsamling

Fin sangaften i Holbøl

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S
og støtteforeningerne
afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Mandag den 16. marts fra kl. 18.00
(uge 12)
Dagsorden ifølge vedtægterne.
----Efterfølgende festligholder vi:

FBU’s 90 års jubilæum!
Fællesspisning for foreningens medlemmer.
Menu: Kong Fiddes Livret med gratis øl- vand- vin
Maks. to mand pr. husstand!
Tilmelding til Paul Reinhardt
smej@bbsyd.dk eller tlf: 27109904
Vi ser gerne at alle deltager i generalforsamlingen,
men ellers spiser vi ca. 20:00!

Godt 80 mennesker deltog forleden i sangaften
på Holbøl Landbohjem.
Der var høj stemning
fra begyndelse til slut.
Christian Boysen fra

Banditterne spillede på
guitar og hans store stemme gjorde det let at synge
sangene, som ikke alle
stod i Højskolesangbogen.
Der blev indimellem

Bor du i Fårhus, Vejbæk eller Kragelund kan
du stadig nå melde dig ind i foreningen.
Med venlig hilsen
bestyrelserne

Kollund Borger- og Ungdomsforening

fortalt anekdoter og blev
givet forklaringer på,
hvorfor netop de sange
blev valgt.
Det var 12. gang
sangstafetten blev afholdt,
og stafetten blev givet
videre af Ditte Vennits
Nielsen til skoleleder
på Lyreskovskolen Jon
Sønderby. ■

indkalder til

Ordinær
generalforsamling
mandag den 23. marts kl. 19.00
på brandstationen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden
skriftligt i hænde senest 8 dage før.
www.kbu-kollund.dk
Husk vores sensommerfest 4.-5. september.

Padborg Vandværk A.m.b.a.
Der afholdes

Generalforsamling

i Padborg Vandværk A.m.b.a.
Onsdag den 15. april på Bov Kro kl. 19.00
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3a. Det afsluttende regnskab for
Bov Vandværk til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag,
herunder forslag fra bestyrelsen.
6. Bestyrelsen orienterer om sammenlægning
med Bov Vandværk.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er Ove John Rasmussen
og Werner Schmidt.
På valg er tillige suppleanterne Karsten Paulsen og Bjarne
Hermansen samt revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen
skal indsendes til Padborg Vandværk A.m.b.a.,
Toldbodvej 1, 6330 Padborg senest den 20. marts 2020.

Der blev sunget af karsken
bælg på Holbøl Landbohjem.


Fårhus fejrer to jubilæer
Fårhus fejrer to jubilæer,
når der er generalforsamling i landsbyen. Det
bliver fejret med fællesspisning for foreningen
medlemmer; menuen
er den populære “Kong
Fiddes Livret” med
gratis øl- vand- vin.
Det er Fårhus Borger
og Ungdomsforening,
der kan fejre Ungdoms
foreningens 90 års og

Borgerforeningens
70 års jubilæum. De
to foreninger har nu i
mange år været sammenlagt under foreningen
FBU, der bl.a. står som
arrangør af de faste
arrangementer Fårhus
Byfest, affaldsindsamlingen “Ren By”, Sankt
Hans bål og Græskarfest.
Generalforsamlingen
afholdes sammen med
Fårhus Forsamlingshus

VILSBÆK – HUSET
afholder

Generalforsamling
Fredag den 27. marts kl. 20.00
Dagsorden ifølge vedtægter.
Se vedtægterne på www.vilsbækhuset.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden skriftligt i hænde
senest den 20. marts.
Inden selve generalforsamlingen fra kl. 19.00 er
Vilsbæk-Huset vært ved 2-retters middag.
Tilmelding til Tina Jakobsen på tlf. 22 28 43 06
senest den 20. marts.

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

Efter generalforsamlingen kommer
Ralf Spangtoft og fortæller om,
hvordan vores hjertestarter kan
gøre en forskel når uheldet er ude
og hvordan du skal forholde dig i
tilfælde at et hjertestop.

Padborg, den 10. marts 2020
Bestyrelsen

Alle er velkommen.
Vel mødt! Bestyrelsen

Efter afholdelse af generalforsamlingen er
vandværket vært ved en pariserbøf.

Foto Jimmy Christensen

mandag aften den 16.
marts kl. 18.00 med
efterfølgende spisning
kl. 20.00.
“Vi håber rigtig mange
vil møde op denne aften
for at høre, hvad der rører
sig i byen og lidt historier
fra året der gik”, siger
Paul Reinhardt, som
håber, nye kræfter kunne
tænke sig at deltage i
bestyrelsesarbejdet.
“I jubilæumsåret kan
vi glæde os over, at FBU
har taget initiativ til at
opsætte to hjertestartere
ved både forsamlingshuset
og ved medborgerhuset i
Vejbæk. Desuden kan vi
glæde os over, at Fårhus
Forsamlingshus nu opvarmes CO2 neutral med
en ny installeret varmepumpe”, fortæller Paul
Reinhardt. ■

Nye trøjer
Bov IF Badminton senior
herrer har fået sponsoreret
nye træningssæt. Holdet
kvitterede med en sejr i
A-rækken. ■
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Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

Flere end 100 mennesker hilste på for at sige tillykke med den nye lagerhal til ejerne af DTK,
Foto Ditte Vennits Nielsen
Dansk Transport Kompagni A/S Peter og Susanne Provstgaard.

DTK udvider med
2
3500 m lager
for har vi bygget endnu en
lagerhal”, fortæller direktør Susanne Provstgaard.
Flere end 100 mennesker

Af Ditte Vennits Nielsen

Dansk Transport
Kompagni A/S, DTK,
holdt fredag rejsegilde på
et 3500 m2 stort lager, der
skal bruges til logistik.
“Vi har brug for mere
plads til råvarerne, så der-

lagde vejen forbi og gratulerede. Der blev sædvanen
tro budt på pølser og øl, og
imellem talerne blev det
traditionsrige glas splintrer med ønsket om lang
beståen. ■

Heldagsudflugt til

Sofiero

Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 21. maj

Efter opsamling kører vi over de tre broer
—Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroenog kører til Sofiero 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 Sofiero 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.
Prisen inkluderer bus, kaffe og rundstykker, sandwich,
aftensbuffet, færgefart og entré på Sofiero Slot.

Dansk Transport Kompagni
råder over et stort bygningsområde.
Foto fra drone

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter . . . . . kl. 7.25
OK-tanken, Augustenborg. . . . . kl. 7.35
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

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

BovAvis

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Gulvafslibning
Oliering - lakering

• El-installationer • Varmepumpeservice

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Norman
Rudbeck

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk

Salg & service
af hårde hvidevarer
Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Hos osHos
er os
kvalitet
service
i HøjsædeAJ Family
er kvalitetog
og service
i Højsæde

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

os er
service i Højsæde
skal der
males -eller
udeHos
eller
inde
ring
til MalermesterMomme
skal der
males
-kvalitet
ude
inde
-- så
såkvalitet
ring
til og
MalermesterMomme
Hos
os
er
og
service
i MalermesterMomme
Højsæde
skal
der
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ude
eller
inde
så
ring
til
Hos
os
er
kvalitet
og
service
i
Højsæde
og
få
et
uforpligtende
tilbud
på
Hos os er kvalitet
ogkvalitet
service og
i Højsæde
Hos os er
service i Højsæde

Design by Arne Jacobsen

og få
et uforpligtende
tilbud
på
skal der males - ude
eller
inde
så
ring
til
MalermesterMomme
Elis’ hvidevarer
tlf. 20 47 85 63
og få et uforpligtende tilbud på
tlf.inde
20 47så
85ring
og
få63ettiluforpligtende
tilbud på
skalskal
der males
udeder
ellermales
så
ring
til
MalermesterMomme
eller
MalermesterMomme
der-skal
males
-inde
ude- ude
eller
inde
- så
ringtlf.
til20MalermesterMomme
47 85 63
og få et uforpligtende
på
og få ettilbud
uforpligtende
tilbud
på
Danske Malermestre
og
uforpligtende
på
ved Norman Rudbeck
tlf.
20 få
47 et
85 63
tlf. 20 47 85 63 tilbud
Danske Malermestre

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

20 47 85 63
tlf.tlf.20
47 85 63

Danske Malermestre

Danske
Malermestre
Danske Malermestre
Danske Malermestre

Danske Malermestre

Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Tak fordi du handler lokalt

Celebrating the 60th anniversary
of SAS Royal Hotel with new colours, sizes and materials
Design to Shape Light

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk
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Vandglade børn i Bov
Svømmehal
Disko Plasko i Bov
Svømmehal er populært.
I alt 262 børn morede sig
forleden til Disko Plasko.
Der var også godt gang i
pølseboden, så både store
og små havde en pragtfuld
dag. ■
Arkivfoto

www.essen-in-flensburg.de / dk
Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

Gr æske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

3 dages miniCruise til
Udflugt til det smukke

Nordfyn
2. påskedag

Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen
til toppen af Fyn. I Danmarks hyggeligste
købstad, Bogense, hvor vi spiser middag.
Vi får en guided byvandring i den smukke gamle
købstad. De charmerende huse og hyggelige gader
fortæller historien helt tilbage til 1200-tallet, hvor
Bogense også var en blomstrende handelsby.
Derefter kører vi gennem nogle af de charmerende
landsbyer, ser nogle slotte og herregårde, oplever
ægte Morten Korch idyl, ser Gyldensteen Strand
og drikker eftermiddagskaffe i Kunstgården,
som er Danmarks største landgalleri.
Hjemkomst ved 19-tiden.
Prisen inkluderer bus, kaffe og rundstykker,
middag, guided tur i Bogense, kaffe
og lagkage på Kunstgården.

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

750,-

mandag 13. april
OPSAMLINGSSTEDER

Guderup Aktivitetscenter . . . . . . . . kl. 8.15
OK-tanken, Augustenborg. . . . . . . . kl. 8.25
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . kl. 9.00
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . kl. 9.05
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . .kl. 9.15
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . kl. 9.25
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.35
Circle K, Padborg . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Samkørselspladsen ved Kliplev . . . . kl. 9.50
Samkørselspladsen ved Rødekro . . . kl. 10.00
Samkørselspladsen ved Hammelev .kl. 10.15
OK-tanken i Bramdrupdam . . . . . kl. 10.35

BovAvis

Oslo

Oplev Norges hovedstad
mandag 18. maj til onsdag 20. maj
Efter opsamling kører vi mod
Frederikshavn, hvor vi sejler kl. 18.30.
På båden spiser vi en lækker buffet, oplever
underholdning og nyder stemningen ombord.
Næste morgen skal vi i Oslo på en 4 timers
sightseeingstur, hvor vi besøger de mest populære
seværdigheder i den norske hovedstad.
Eftermiddagen er til fri disposition.
Prisen inkluderer bus Gråsten-Frederikshavn
t/t, 2 x aftenbuffet, 2 x morgenmad, fire
timers bustur i Oslo, 5 timer på egen hånd.
Intet tillæg for enkeltkahyt.
Teknisk rejsearrangør er
Quorps Busser.
Rejsegarantifonden nr. 2799
Tilmelding på tlf. 21160683
rejser@graastenavis.dk

1995,-

AFGANG
Ahlmannsparken
i Gråsten . . . . . .kl. 12.00
Samkørselspladsen,
Rødekro . . . . . . .kl. 12.30
Samkørselspladsen,
Hammelev . . . . .kl. 12.50
OK-tanken i
Bramdrupdam . .kl. 13.20

BovAvis

