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Vi skaffer den maskine eller de reservedele du 
mangler - nyt som brugt

Vi skaffer den maskine eller de reservedele du 

• Salg og reparation af landbrugsmaskiner
• Salg og reparation af havebrugsmaskiner
• Reparation af alle bilmærker
• Hydraulik
• Alt i smedearbejde

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
www.carstensmaskinvaerksted.dk

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

ønsker
GODT NYTÅR

og tilbyder

BABYSVØMNING
fra GRÅSTEN GIGTHOSPITAL

Søndag den 3. februar kl. 13.05, 13.30, 13.55 eller 14.20.
Hvis holdene ikke bliver fyldt, kan man forvente, 

at � ere hold bliver slået sammen.
8 gange
Kr. 586,-

Tilmeldelse på post@aftenskolerne.com 
eller på 74651187 hurtigst muligt.

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk · Følg os på 

Tarteletaften 2019
Fredag den 25. januar kl. 18.00
• Tarteletbuffet med forskelligt

slags fyld. Mindst 10 slags!
• Isbuffet med hjemmelavet is, frugtsalat, 

chokoladesauce, va� er og meget mere…

Tarteletaften 2019

BILLETTER KØBES PÅ

W
W

W
.1747.DK ELLER PÅ KROEN

kr. 185,-
Pr. person

Børn 3-12 år

½ pris

Åbningstider køkken: mand-tors kl. 11.30 – 20.00, 
fre-lørdag kl. 11.30 – 20.30, søndag kl.11.30 – 19.00 

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Mandag den 31. januar kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

TILMELD DIG PÅ TELEFON 74 43 30 00
ELLER PÅ WWW.ALSGADES.DK

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

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

Alle dage kl. 7.00-19.00

Änglamark
smør
200 g
Vælg mellem saltet
eller usaltet

Spar 

op til kr.

1255
Pr. stk.

895
* Maks. 5 pk. pr. kunde 

pr. dag

GRÅSTEN · PADBORG

hurtigt - kompetent - høfligt
Jeg løser dine tekniske problemer

Ring til Allan Greve på 25 46 00 55

IT salg, service og support
til virksomheder og private

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 02 8. januar 2019 11. årgang



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

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

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 8. januar til og med lørdag den 12. januar 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Løs vægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

Pr. 100 g

795

ÅBNINGSTIDER

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

TELEFON 7467 3334

Coop pålæg
80-100 g

COOP GRØNTSAGER
Dybfrost, vælg mellem fi ne ærter, gulerødder, 
haricots verts, majs, ekstra fi ne ærter, blomkål 
eller rosenkål
450-650 g

SLAGTEREN TILBYDER
2 kg. skinkekød i tern eller 1 kg. okse 
gullasch

Coop havregryn, 
fi n- eller grov 
valsede
1000 g

DELIKATESSEN TILBYDER
Stjernekaster
med 2 stk. stegte fi sk, æg, rejer, 
asparges og dressing

Tingleff Guld eller
Rød Peter Larsen 
kaffe
500 g

UNDER ½ PRIS

Ta’ 3 poser

85,-

Pr. pk.

79 95

Pr. stk.

6 95
Pr. pose.

6 95

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

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

Pr. pk.

5,-
Pr. stk.

35,-

*Begrænset Parti

FLERE VARIANTER

FRIT VALG

FRIT VALGFRIT VALG

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

Coop pålæg Tingleff Guld ellerTingleff Guld eller
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TØM BUTIKKEN

OPHØRSOPHØRS
SALGEFTER 43 ÅR

Vi giver rabat på alt 
i hele butikken

Dog ikke tilbud og i 
forvejen nedsatte varer

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

SPAR30%
40%
50%
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Grafisk arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

På barsel

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 
Antonio Fernandez

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 
Marta Serrano Sánchez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.480 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

Kontor: Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15 
 Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail 
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

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

Gudstjenester og aktiviteter i januar
Tirsdag den  8. januar .......... kl. 19.00 ... Læsekreds i Gråsten Præstegård

Søndag den 13. januar .......... kl. 11.00 ....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Babysalmesang
Babysalmesang er et tæt samvær mellem 
barn og forældre på barnets vilkår.

Grundtanken er, at man bedst forstår ved oplevelse og 
indlevelse, og at kristendom og et selvfølgeligt forhold til 
kirken er noget der indleves helt fra begyndelsen.

Babysalmesang er både sang og musik, bevægelse 
og rytmik, med udgangspunkt i salmer.

Vi synger salmer, børnesange, danser, lytter til musik og 
leger med rim og remser. Babysalmesang er for børn 
i alderen 3 – 10 måneder og deres forældre.

Forløbet strækker sig over 8 tirsdage.

Den musikalske del varer ca. 30 min. Vi slutter af med 
hyggesnak og drikker en kop kaffe/the sammen.

Babysalmesang afholdes tirsdag formiddage i Gråsten Slotskirke 
og begynder i henholdsvis januar og august måneder.

Holdstørrelsen er ca. 10 børn med forældre. 
Babysalmesang varetages af kirkesangeren.

Tilmelding er nødvendig men ikke bindende. Tilmeldingen sker 
på vores hjemmeside: www.graastenadsboelkirker.dk

Nyt hold:
Tirsdag den 15. januar.

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Fingrene fra Dalsmark
Dalsmark Plejecenter i 
Rinkenæs har gennem 
40 år været drevet af 
Danske Diakonhjem, 
og har været et meget 
attraktivt alternativ til 
det mere ensrettede 
kommunale tilbud.
Beboerne, de pårørende 
og medarbejderne har 
sammen fået skabt noget 
helt unikt, som ikke findes 
andre steder i kommunen.

Derfor synes jeg også, 
at det er helt urimeligt, 

at stedet nu skal kom-
munaliseres, uden at der 
reelt gives en brugbar 
forklaring.

For mig er der ingen 
tvivl om, at dette er en 
ideologisk beslutning af 
den socialdemokratiske 
udvalgsformand for områ-
det Preben Storm.

Der er nok ikke nogen 
tvivl om, at Preben Storm 
er det mest socialistiske 
medlem af byrådet, og 
han har ved flere lejlighe-
der tordnet imod, at pri-

vate firmaer skal være en 
valgmulighed for borgerne 
på dette område. Det på 
trods af, at Sønderborg 
Kommune er helt nede i 
bunden af listen, når det 
handler om at give bor-
gerne et privat alternativ.

Da vi behandlede sagen 
på byrådsmødet, var én af 
Preben Storms argumen-
ter for at opsige aftalen 
med Dalsmark Plejecenter, 
at der var blevet fundet en 
våd ble på én af beboerne. 
Dette beviser jo med alt 

tydelighed, at beslutnin-
gen er ideologisk og ikke 
faglig begrundet. ■

Daniel Staugaard 
Sundgade 6, Egernsund 
Byrådsmedlem for Venstre.

Stormøde om 
Dalsmark
Sønderborg Kommunes 
omdiskuterede opsi-
gelse af kontrakten med 
Dalsmark Plejecenter i 
Rinkenæs får nu Danske 
Diakonhjem til at invi-
tere til debatmøde på 
Dalsmark onsdag den 9. 
januar kl. 17.30.
Foreløbig har 12 byråds-
medlemmer sagt ja til at 
deltage. Derudover er hele 

personalet, direktøren for 
Danske Diakonhjem, Emil 
Tang, samt familieråd og 
vennekredsen indbudt. 
Mødet begynder med en 
kort rundvisning. Derefter 
bliver der serveret et let 
traktement, hvorefter de-
batmødet begynder. ■

Læserbrev
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Den FØRSTE fredag 
i måneden: 1/2, 1/3, 5/4, 

3/5 og 7/6 - kl. 18.00-22.30:

THAI
VELVÆRE AFTEN 

299kr.

Start aftenen med en lækker thailandsk 
buffet med kolde og varme retter fra 

det thailandske køkken. Inkl. 
adgang til wellness, 
badekåbe og tøfler.

Den ANDEN fredag 
i måneden: 8/3, 12/4, 

10/5 og 14/6 - kl. 18.00-22.30:

TYRKISK
VELVÆRE AFTEN 

299kr.

Start aftenen med en lækker tyrkisk 
buffet med kolde og varme retter fra 

det tyrkiske køkken. Inkl. adgang
til wellness, badekåbe 

og tøfler.

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

HUSK
TILMELDING 

PÅ TLF. NR.
7365 0033

KOM TIL VELVÆREAFTEN:  1. HALVÅR 2019

Pris pr.
person fra

Pris pr.
person fra

Pris pr.
person fra

Pris pr.
person fra

KLIP 

UD TIL 

OPSL
AGST

AVLEN

Den SIDSTE fredag 
i måneden: 25/1, 22/2, 29/3, 

26/4, 31/5 og 28/6 - kl. 18.00-22.30:

KÆRESTE
VELVÆRE AFTEN 

349kr.

Start med en 2 retters menu i Restaurant 
Fiskenæs kl. 18.00 – 19.30 og gå 
derefter i wellness afdelingen og 

få en fantastisk aften med 
din eneste ene...

Fredag den: 
22/3 og 24/5, 

 kl. 18.00-22.30:

WELLNESS
VELVÆRE AFTEN 

299kr.

 Start aftenen med en let, lækker buffet 
og herefter har I fri adgang til

 wellness. Inkl. badekåbe 
og tøfler.

Pris pr.
person fra

Den TREDJE fredag 
i måneden: 15/2, 15/3, 19/4, 

17/5 og 21/6 - kl. 18.00-22.30:

SAUNAGUS
VELVÆRE AFTEN 

299kr.

Start aftenen med en let, lækker buffet. 
Oplev duft eventyr og skrub, saunagus

og kolde gys. Inkl. adgang til
 wellness, badekåbe 

og tøfler.

Rasende, ked af det og skuff et på Dalsmark Plejecenter
Af Gunnar Hat tesen

Et politisk flertal i 
Sønderborg Byråd 
bestående af 
Socialdemokratiet, 
Slesvigsk Parti og 
Fælleslisten har beslut-
tet at opsige drifts-
aftale med Dalsmark 
Plejecenter i Rinkenæs, 
som drives af Danske 
Diakonhjem.
Imod stemte Venstre og 
Danske Folkeparti, som 
fi nder beslutningen fuld-
stændig tåbeligt.

Kort sagt handler 

det om, om Danske 
Diakonhjem fortsat skal 
drive plejehjemmet, 
som de har gjort i over 
40 år, eller om Sønderborg 
Kommune skal overtage 
det.

Hos personale, beboere 
og pårørende er der stor 
vrede over, at Sønderborg 
Kommune har opsagt 
drift saft alen med udgan-
gen af året. ■

Både beboere og pårørende var rasende, triste, kede af det og 
skuffede, da de fik besked på, at Danske Diakonhjem 
ikke længere må drive Dalsmark Plejecenter i Rinkenæs.
 Fotos Jimmy Christensen
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BovAvis

Højskoledag

Efter opsamling kører vi til Jaruplund Højskole, der ligger syd for Flensborg.

PROGRAM

Kl. 09.30 Ka� e og rundstykke
Kl. 10.00 Velkomst og introduktion om højskolen ved forstander Karsten Dressø
Kl. 10.45 Formand for højskolen, Kristian Kjær Nielsen: Myter i højskolen 
Kl. 12.00 Middag
Kl. 13.30 Tidligere formand for Sydslesvigsk Forening, 

fhv. højskoleforstander Dieter Paul Küssner: Mit Sydslesvig
Kl. 15.00 Ka� e med kage
Kl. 15.45 Sange fra Højskolesangbogen ved højskolelærer Rigmor Eybye.
Kl. 17.00 Afslutning ved forstander Karsten Dressø
Kl. 17.15 Aftensmad
Kl. 18.00 Hjemkørsel

Kr. 595,- som dækker bus, måltider på højskolen, foredrag og sangtime.

Tilmelding på 
tlf. 21160683

Kl. 10.45 Formand for højskolen, Kristian Kjær Nielsen: Myter i højskolen 

Kl. 15.45 Sange fra Højskolesangbogen ved højskolelærer Rigmor Eybye.

595,-

AFGANG FRA
Guderup Aktivitetscenter . kl. 7.30
OK-tanken, Augustenborg ...  7.40 
Alsion, Sønderborg .............. . 7.50
Nybøl Kirke .........................  8.05
Broager Kirke .......................  8.10
Elektrikeren Egernsund ........  8.15
Ahlmannsparken, Gråsten ....  8.20
Bageren Rinkenæs ................  8.25
Bankocenter, Kruså ..............  8.40
Bov Kirke .............................  8.50
Circle K, Padborg .................. 9.00

Torsdag den 7. februar
på Jaruplund Højskole

Lokale til dartstævne
Pardartspillere fra hele 
Danmark og fra Tyskland 
var i weekenden samlet 
til stævne i Vejle hos 
Dartklubben Royal.

Foreningen KGGO fra 
Gråsten havde 8 spillere 
med og et lille heppekor.

KGGO opnåede følgende 
placeringer:

3. plads i C ræk-
ken: Dagmar Külper, 
Evald Külper og Karina 
Schrøder

2. pladsen B rækken: Kaj 
Jakobsen

1. plads i C rækken: Kim 
Christensen

Det var en meget stolt 
formand for KGGO, 
Svend Schütt, som var im-
poneret over foreningens 
gode resultater. ■

Efter dartturneringen var medlemmer af KGGO forbi en café i Vejle for at fejre triumferne.

VI STARTER 
SVØMMEHOLD I UGE 3

BABY, BØRN
& VOKSNE

725kr.

Der er ledige pladser på de 
fleste hold, der  kører 

mandag til torsdag

Pris pr.
person fra

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

SVØMMEHOLD OPSTART

2019
NYHED 

Tirsdage kl. 19-19.50

YOGA
HOLDTRÆNING

I WELLNESS
OPSTART DEN 

15. JANUAR
2019

Hver søndag

BRUNCH & 
WELLNESS

Start søndagen med en lækker 
brunch kl. 9:00-11:00 

og efterfølgende wellness

269kr.
inkl. brunch, entré til wellness, 

badekåbe, tøfler 
og saltpeeling

WELLNESS

182
SVØMMERE 

ER ALLEREDE 
TILMELDT

HUSK
TILMELDING 

ONLINE 
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SPECIAL TILBUD
ELFA SKYDEDØRE

-50%
ELFA INDRETNING*

-25%

*GRATIS
Elfa Skostativ

(værdi kr. 369,-)

ved køb af Elfa indretning
for min. kr. 2.500,-

SPECIAL TILBUD
ELFA SKYDEDØRE

-50%
ELFA INDRETNING*

-25%

*GRATIS
Elfa Skostativ

(værdi kr. 369,-)

ved køb af Elfa indretning
for min. kr. 2.500,-

SPECIAL TILBUD
ELFA SKYDEDØRE

-50%
ELFA INDRETNING*

-25%

*GRATIS
Elfa Skostativ

(værdi kr. 369,-)

ved køb af Elfa indretning
for min. kr. 2.500,-

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

Gælder til og med 31. januar

Ungdomsroman om mobning
Af Gunnar Hat tesen

Forfatteren Irma 
Lauridsen fra Rinkenæs 
har udgivet en ungdoms-
roman "De sidste dage i 
Almas liv". 

Bogen handler om mob-
ning, også den slags, det 
er svært at få øje på, men 
som kan være ødelæg-
gende for et ungt men-
neskes liv.

"Jeg har skrevet om 
netop dette tema, fordi 
jeg mener, det er et af de 
allervigtigste problemer 
for børn og unge at få sat 
lys på", fortæller Irma 
Lauridsen.

Det er ikke en bog, der 
fortæller "sådan undgår 

du mobning". Men en 
roman, og endda en barsk 
én af slagsen, der viser, 
hvor galt det kan gå, hvis 
man mobbes. Og især 
hvis man hænges ud med 
et billede på Facebook og 
andre steder. Hvad det i 

værste fald kan føre til, og 
hvor frygteligt det er for 
den, det går ud over.

"Min tanke med bogen 
er, at læser unge om, hvad 
den slags i virkeligheden 
gør ved off eret, kan det 
forhåbentlig få nogen til 
at se, hvad de aldrig skal 

gøre mod andre", fortæller 
Irma Lauridsen.

En bog for skolerne
Samtidig er det en rørende 
og øm bog om et helt utro-
ligt og meget specielt ven-
skab, der pludselig dukker 
op, hvor det mindst er 
ventet.

"Det er en stor bog på 
419 sider, hvor jeg er gået 
helt ind i de unges verden 
og måde at tænke på, men 
også deres charme og 
forskellige personligheder 
og baggrund, hvor intet jo 
er sort/hvidt", lyder det fra 
Irma Lauridsen.

Bogen har fl ere "lag" og 
kommer ind på mange 
problemer og ting at tage 
stilling til for unge, bl.a. 

også den mailstream-må-
de, de helst skal opføre sig 
på for at blive accepteret af 
de andre, hvilket jo føles 
så nødvendigt for de fl este 
unge. Det er en roman om 
en pige, der bliver drevet 
helt ud over kanten. 

"Det er mit håb, at sko-
lerne vil få øje på denne 
bog, så den kan blive til 
mange samtaler i klasser-
ne og dermed større for-

ståelse af problematikken 
mobning og udelukkelse", 
siger Irma Lauridsen. ■

De sidste dage i Almas liv
Forfatter Irma Lauridsen
Sider 419
Forlaget Vanessa

Forfatteren Irma Lauridsen 
har udgivet en ungdomsro-
man "De sidste dage i Almas 
liv".
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Nytårskur
Kom, lad os hylde det store foreningsarbejde  
der blomstrer i hele Gråsten-området. 

Lad os kigge tilbage på aktiviteter og tiltag  
i 2018 - og lad os sammen lave en kæmpe 

aktivitetskalender for alle de arrange-
menter der sker i Gråsten-området  

i hele 2019.
Også fra din forening....

Gråsten Forum inviterer alle foreninger, 
virksomheder og interesserede borgere  
i Gråsten-området til:

Mandag 14. januar kl. 19 
på Gråsten Landbrugsskole

Gråsten Forum er vært ved et 
glas champagne og kransekage.

BORGERINFORMATION

Møde om biogasanlæg ved Kværs
Du og dine naboer inviteres hermed til borgermøde, hvor vi vil fortælle om planerne for et evt. 
kommende biogasanlæg nær Kværs ved Snur-om.

Mødet holdes onsdag den 16. januar 2019 kl. 17 
på Kværs Kro, Kværsgade 9, Kværs, 6300 Gråsten.
Du/I har mulighed for at stille spørgsmål vedrørende projektet og bidrage med egne 
ideer og forslag til forhold, som ønskes belyst i den kommende miljørapport. NGF Nature 
Energy, Niras og Sønderborg Kommune deltager i mødet og vil forklare om processen for 
myndighedsbehandlingen, svare på spørgsmål og høre dine/jeres ideer og forslag til projektet.

Borgermødet er en del af første offentlighedsfase for et evt. biogasanlæg ved Kværs, som Teknik- 
og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med. 

Ideoplægget til projektet kan ses på kommunens hjemmeside: www.sonderborgkommune.dk 
under Borger - Høringer og 
afgørelser. Her kan du også 
læse om mulighederne for at 
indsende bemærkninger til 
projektet.

Bustur til et biogasanlæg
NGF Nature Energy arrangerer 
en bustur til et af deres 
eksisterende biogasanlæg 
den 19. januar 2019. Du kan 
tilmelde dig turen via denne 
mailadresse: 
Hr-afd@natureenergy.dk

BovAvis

Holstenske Schweiz
2. påskedag mandag den 22. april

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilmelding på tlf. 2116 0683

2. påskedag mandag den 22. april

695,-
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Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteter

UDSALG
på alle efterårs- og vintervarer

Undtaget alle nyheder, i forvejen nedsatte varer, Bülow, Summerbird, 
specialiteter fra Hr. Skov og Wolford-strømper.

40%
UGE 2
fra torsdag den 10. januar

50%
UGE 3
fra torsdag den 17. januar

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland, 
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet, 

klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, ud� ugter osv.

“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

Kræftens Bekæmpelse Gråsten

Loppemarked
Søndag den 17. februar 2019

Kl. 10.00 – 15.00

Køb af borde/stande til 100,- kr. hos: 

Sönnichsen Ure og Smykker

Slotsgade 7, 6300 Gråsten

Kræftens Bekæmpelse
Lokaludvalget for Gråsten og Omegn

Deltagergebyr går ubeskåret til:

I år har vi inddraget cafeteriet som 
salgsareal og kan derfor udbyde 
107 stande i Ahlmannsparken.

Vi åbner nu for salg 
af stadepladser.

Keramikudstilling på Gråsten 
Bibliotek
Keramiker Birgit Marie 
Kjær, Knudsmade ved 
Rønshoved, udstiller 
keramik i bibliotekets 
glasmontre frem til den 
19. januar.

Birgit Marie Kjær arbejder 
mest med primitive bræn-
dinger specielt med

RAKU keramiske objek-
ter, der er en brændeform, 
som stammer fra Det 
Fjerne Østen, hvor den 
japanske te-ceremoni hvi-
ler på ”enkel skønhed”. 

RAKU er både et skrift -

tegn og en brændeteknik, 
der dækker over begreber 
som: nydelse, lethed, be-
hag, ro og lykke.

”Mine arbejder er inspi-
reret af naturen og fj or-
dens mangfoldighed og 
former”, fortæller kerami-
ker Birgit Marie Kjær fra 
Galerie Petite, Knudsmade 
1, Munkemøllebugten. ■

Birgit Marie Kjær udstiller på 
Gråsten Bibliotek. 

Rinkenæsser 
vandt krudtpakke

Bygma i Gråsten 
havde forleden udskre-
vet en konkurrence. 
Krudtpakken blev vundet 
af Michael Kurth fra 
Rinkenæs. 

Krudtpakke havde en 
værdi af 1245 kr, som 
blev overrakt af souschef 
Michael Nørlund (tv). ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
- Erhvervsret

- Kontrakter herunder 
internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

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

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

• Nybyggeri

• Om- / Tilbygninger

• Tagarbejde

• Døre / vinduer

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

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

Sønderborg Kommune hjemtager Dalsmark
Det har givet stor debat, 
at et flertal i byrådet 
nu vil hjemtage driften 
af Dalsmark Plejehjem, 
som Danske Diakonhjem 
har stået for i mange 
år. Det forstår jeg godt. 
Danske Diakonhjem har 
drevet plejehjemmet 
rigtig godt i mange år, 
og jeg forstår godt, at 
mange ønsker, at Danske 
Diakonhjems kontrakt 
med kommunen bare 
burde blive forlænget.

Men det er desværre ikke 
en mulighed, som loven 
giver os. Kommunens 
jurister har lavet en grun-
dig gennemgang, og de 
er kommet frem til, at vi 
ikke bare kunne forlænge 
aft alen. I stedet skulle 
drift en af plejehjemmet 
så sendes i udbud, hvor 
alle private aktører kunne 
byde ind. Her var der in-
gen garanti for, at Danske 

Diakonhjem ville vinde 
det udbud.

En hjemtagning af 
Dalsmark Plejehjem til 
kommunal drift  giver 
mulighed for, at Dalsmark 
fortsætter med den sam-
me ledelse, samme med-
arbejdere, samme høje 
kvalitet og samme værdier 
som hidtil. Det giver tryg-
hed for beboerne, at så lidt 
som muligt ændres. Når 
kommunen driver pleje-

hjemmet, har vi nemlig 
bedre hånd i hanke med 
det hele. Budgettet vil i 
øvrigt være det samme 
som hidtil.

Et udbud kunne risikere 
at kaste plejehjemmet og 
beboerne ud i ukendte 
eksperimenter, som vi har 
set det i andre kommuner, 
hvor private plejefi rmaer 
har vundet opgaven – med 
svingende resultater. Det 

ønsker jeg ikke for bebo-
erne på Dalsmark. 

Jeg mener, at en hjem-
tagning giver den bedste 
tryghed for de ældre, fordi 
vi på den måde kan sørge 
for, at mest muligt forbli-
ver som hidtil. ■

Preben Storm

Formand for Social- og 

Seniorudvalget (A)

Hvedemarken 15,

Rinkenæs.

Læserbrev

Byrådsmedlem Preben Storm 
(A)
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FOREDRAG MED

LISBETH
DAHL
MANDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 19.00 
BENNIKSGAARD ANNEKS
SEJRSVEJ 100, RINKENÆS · 6300 GRÅSTEN

Undskyld, jeg …

Arrangører: Gråsten Handel og LOF Syd

Lisbeth Dahl har livet igennem stolet på sin intuition. På scenen, hvor hun har stået 
gennem mere end 50 år. Og i privatlivet, der har budt på dramatiske op- og nedture.

Hun vil bramfrit og humoristisk fortælle om sit utraditionelle liv og dele ud af alt det, tilværelsen 
har lært hende på godt og ondt. Om at vokse op med en stedmor og selv blive en. Om de 
skiftende mænd, hun har elsket og mistet. Om sin karriere som skuespiller og instruktør.

Lisbeth Dahl vil komme med et levende, livsklogt foredrag om at lytte til sin indre stemme og 
klare sig gennem tilværelsen uden at lade sig tynge af fortrydelse eller hvad andre mener.

Pris kr. 175,-

Billetter kan købes i Rådhuskiosken, Matas og Bruhns

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

En anderledes tur til 
Vestslesvig

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

OPSAMLINGSSTEDER

695,-Denne tur har naturligvis en plan og en rød tråd. Men den er 
krøllet og uforudsigelig. For det handler om vidt forskellige historier 
fortalt præcis på stedet, hvor noget engang skete. Og på alle 
poster er der lidt at spise eller drikke. De � este gange endda begge 
dele. Det skulle jo nødig blive for tørt. 

Det er Torben Ølholm, der har tilrettelagt turen og 
bevidst gået efter overraskelserne:

Vi kører mod Løgumkloster, hvor vi besøger 
refugiet og kirken og får et indblik i dette ganske 
særlige sted. Derpå går turen til Ecco i Bredebro. 
Og her skrues tiden tilbage til de tidlige år, hvor 
fabrikant Karl Toosbuy som en sand ildsjæl � k 
skabt den i dag globale virksomhed. Vi har den helt 
rigtige fortæller på plads og får et kulinarisk hop 
tilbage til 60’ernes gamle Ecco. Og så følger nok 
et hop. Nu helt tilbage til året 1912. Historien om 
en frygtelig ulykke bliver fortalt ved Brede Å nær 
Mjolden. Og så går det ellers mod syd langs det 
fantastiske vadehav. Undervejs en lille overraskelse, 
hvor vi til over� od bryder ud i glad sang.

Efter turen langs Vadehavet er vi ved stedet, hvor man i hine tider holdt 
Sønderjyllands største og absolut bedste baller: Emmerlev Klev. De helt 
rigtige fortællere fra de store dage er på plads for os. Og vi smager på de store 
dage. Så går turen til Schackenborg Slot med en tur rundt på slottet.

Og så går det ellers hjemover, hvor vi sætter deltagerne af, hvor de stod på.

Pris kr. 695,- som inkl.  bus, fortæring, entreer og gode historier.

Torsdag den 9. maj
med Torben Ølholm

AFSTEMNINGSFEST
med generalkonsul
Kim Andersen
Søndag den 10. februar
kl. 19.00 på 
Den Gamle Kro 
i Gråsten.

Kim Andersen vil fortælle om Danmarks generalkonsulats 
historie i Flensborg, aktuelle forhold for det danske mindretal i 
Sydslesvig, situationen i Grænselandet samt forberedelserne til 
markering af 100-året for Sønderjyllands Genforening i 2020.

Afstemningsfesten indledes med suppespisning.

I løbet af aftenen vil der være musik og 
sang af Højskolesangbogen.

Pris 130 kr., som inkluderer suppespisning, 
ka� e og afstemningsfest.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

Afstemningsudvalget  

Nytårskur på Alsion
Et par hundrede men-
nesker fra erhvervslivet, 
foreningslivet, det 
off entlige Sønderborg, 
uddannelses-verdenen 
og kulturlivet var 
forleden samlet til den 
traditionsrige nytårskur 
på Alsion i Sønderborg.

Fra Gråsten deltog blandt 
andre formand for 
Kræft en Bekæmpelses 
lokalafdeling, Orla 
Skovlund, formand for 
Ældre Sagen i Gråsten, 
Ebbe Johansen, byråds-
medlem Daniel Staugaard 

(V), byrådsmedlem 
Charlotte Engelbrecht 
(A) og folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht (A). ■

Orla Skovlund var til nytårskur.
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 13. januar kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 13. januar

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 13. januar kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 13. januar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 13. januar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 13. januar kl. 9.00
ved Lis-Ann Alexandra Rotem 

NYBØL KIRKE
Søndag den 13. januar kl. 9.00

ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 13. januar kl. 10.30

ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 13. januar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 13. Januar, 16 Uhr,

Gottesdienst in Gravenstein

GUDSTJENESTER

GRÅSTEN 
Ordinær 

generalforsamling
Torsdag den 24. januar kl. 19.00

på Den Gamle Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Tusinde tak 
til alle for opmærksomheden, til vores Guldbryllup. 

Tak til naboer for den smykke dørranke. Tak til Mette for den 
smykke vielse i Kværs kirke. Tak til Kværs kro for god mad.

Tak til Totte for god musik. Tak til vores børn 
sigersøn og børnebørn, for alt var de gjorde 

for os. Det var en uforglemmelig dag.
Kærlig hilsen fra

Ulla og Jørgen Peter Detlefsen

LÆGE ANNEMETTE ALS
har

LUKKET UGE 3
Mandag den 14. januar til 

fredag den 18. januar

Ved akut eller uopsætteligt 
behov for lægehjælp 

på lukkedage
kontakt kl. 8.00 – 9.00 

Lægerne Ulsnæs 4, 6300 Gråsten 

Tlf. 7465 1144

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig 

ved medicinbestilling.
Husk medicinbestilling senest 

den fredag 11. januar

✁

✁
Teddy’s Salon

Ulsnæs Centret · tlf. 5179 2343

Sundgade 61, Egernsund · tlf. 7444 2343

1000 Tak

Tak for de mange flotte gaver 
og lykønskninger.

I var alle med til at gøre dagen 
uforglemmelig.

Med venlig hilsen
Malene,Trine, Tanja og Teddy

for den varme modtagelse og 
til alle der lagde vejen forbi i 
forbindelse med åbningen af 

salonen i Gråsten.

150 til åbning af Teddys Salon
Af Gunnar Hat tesen

Det vrimlede med 
mennesker, da frisør 
Teddy Petersen søndag 
holdt åbningsreception 
i sin nye salon i Ulsnæs 
Centret.
De 150 mennesker, som 
kiggede forbi, ville ønske 
Teddy Petersen, Tanja 
Petersen og Trine Frank 
tillykke med den nye 
salon.

Gavebordet bugnede 
med gaver som blomster, 
vin og chokolade.

"Jeg er meget glad for den 
overvældende modtagel-
se", siger Teddy Petersen, 
der i godt 19 år har drevet 
Teddys Salon i Egernsund, 
og har været frisør i 32 år. 
Han er uddannet frisør 

hos sin mor, der startede 
salonen i Egernsund. 

Teddy Petersens datter, 
Tanja Petersen, bliver den 

Frisør Teddy Petersen og Trine Frank, Rinkenæs, står bagerst.
Forrest ses Malene Sørensen og daglig leder af salonen i Ulsnæs Centeret, Tanja Petersen.
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daglige leder af salonen 
i Ulsnæs Centret. Hun 
er også uddannet hos sin 
far. Tanja Petersen bor i 
Sønder borg sammen med 
sin kæreste, Kent. De har 
en dreng på fem år og en 
pige på ni måneder. Hun 
skal stå i salonen sammen 
med Trine Frank, der bor i 
Rinkenæs med sin mand, 
Christian. De har en 
dreng på fem år og en pige 
på et år.

Teddys Salon har åbent 
mandag til torsdag 
kl. 8.00-16.00 samt fredag 
kl. 8.00-15.30. ■

Dødsfald

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

Pris fra kr. 9.995,-

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

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

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Det kan være svært at tænke på døden 
- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker ...

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Når døden rammer, står de efterladte ofte tilbage med 
mange ubesvarede spørgsmål: Hvilke tanker gjorde 
den afdøde sig om, hvor bisættelsen skulle finde 
sted? Og hvilke sange skulle synges? 
Med "Min sidste vilje" kan du i god tid tilkendegive 
dine tanker om din afsked med livet - og hjælpe dine 
kære med at sige kærligt farvel. Hos Helmich & Søn 
står vi altid til rådighed for en uforpligtende personlig 
samtale, og du er velkommen til at kontakte os. 
Læs mere om "Min sidste vilje" og opsparingsord
ningen "Elysium" på www.helmichbegravelse.dk 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

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

Jytte Rasmussen 

Marie Asmussen Wrang, 
Gråsten, er død, 90 år. ■

Erik Chr. Holm, Broager, er 
død, 90 år. ■

Gitte Petersen, Broager, er 
død, 95 år. ■

Jacob Peter Nissen, Gråsten, 
er død, 82 år. ■

Tinne Meyer, Rinkenæs, er 
død, 87 år. ■

Taksigelser
Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Birger Frank Andresens
bisættelse.
Familien

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved 

Erik Chr. Holm 
bisættelse.

Tak for blomster og varme ord.
Tak til sognepræst Mette Carlsen for den smukke tale i 

kirken. Tak til bedemand Gitte og Steen Kristensen. Tak til 
personalet på Vesterdalen på Broager Plejehjem og tak til 

hjemmeplejen herhjemme for en god og kærlig pleje.
På familens vegne 

Kæthe 

Hjertelig tak
For venlig deltagelse i forbindelse med

Margrethe Jørgensens
bisættelse fra Adsbøl kirke.

Tak for fremmøde, de mange smukke blomster og varme ord.
En særlig tak til hjemmeplejen for god og kærlig pleje 

– ikke mindst i den sidste svære tid.
På familiens vegne

Margrethe, Edel og Peder

25 års 
jubilæum
Monika Seemann 
Petersen, Dyrkobbel 99 D, 
Gråsten, har torsdag den 
10. januar været ansat 
25 år ved Danfoss. ■

Mindre 
overskud
Firmaet KT Maskiner 
Aps i Kværs oplevede et 
fald i overskuddet i det 
seneste år.
Overskuddet faldt fra 
1,0 mio. kr. til 251.668 kr. 
før skat.

Ligesom i det foregående 
år var der i gennemsnit 
fem ansatte.

Egenkapitalen vok-
sede fra 3,3 mio. kr. til 
3,4 mio. kr. ■

Tanja Petersen vil være en af  
de to ansatte i salo-
nen i Ulsnæs Centret.
 Foto Ingrid Johannsen

Flere end 150 mennesker 
lagde vejen forbi åbningen 
af Teddys Salon i Ulsnæs 
Centret.
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B R O A G E R

Læserbrev

Broager Lokalbestyrelse

VARMVANDS GYMNASTIK
Begynder i uge 3, mandag kl. 8.00-8.50, tirsdag kl. 9.00-9.50, onsdag kl. 8.00-8.50 
Ferie i uge 7, 16, 17. Slutter i uge 19 eller 20. I alt 14 gange. Prisen er kr. 745,- 
hvor tilskudet på kr. 50 fra Ældre Sagen er fratrukket. Beløbet bedes indbetalt 
til Broager Sparekasse reg. nr 9797 kto. 000-06-77183. Senest den 31. januar. 
Tilmelding og nærmere oplysning til Kaj Ove Larsen tlf. 6060 7980.

home Broager -Sønderborg

Broager Lokalbestyrelse

VARDE SOMMERSPIL 2019
13. juli 2019. Afgang Broager Kirke kl. 12.00 med sædvanlig opsamling. Kl. 15.00 
opføres ”Annie Get Your Gun. På vej hjem kromiddag. Vi booker billetter 
med rabat i januar. Derfor annoncering nu. Tilmelding fra torsdag kl. 10.00 til 
Mona Rathje tlf. 5135 9550. Tilmelding senest den 20. januar, hvorefter billetterne 
bestilles. Bestillinger efter denne dato ikke med rabat og ikke nødvendigvis 
med plads i gruppen. Buskørsel, billet i bedste kategori og 2 retters kromiddag 
kr. 495,- som betales til Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183 
senest 1. februar. Næste annonce forventes uge 6 her i Gråsten avis.
STØT VORE SPONSORER - De støtter os

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Fyrværkeri blev 
stjålet
En fyrværkerihandler på 
Nejs Møllevej i Broager 
mistede forleden en stor 
mængde fyrværkeri.

Gerningsmanden har 
skaff et sig adgang til fyr-
værkeriet ved at skære hul 
i en container. ■

Cyklist ramt af bil
En 56-årig cyklist blev 
torsdag aft en ramt af en 
bil i Dynt.

Bilens ene sidespejl 

ramte cyklisten, da bilen 
passerede.

Cyklisten væltede, men 
kom ikke alvorligt til 
skade. ■

Stationskro 
rives ned
Broager havde i en lang 
årrække en bodega, 
Stationskroen.

Kroen har været lukket 

eft er fl ere påsatte brande, 
men nu er det besluttet, at 
Stationskroen skal rives 
ned. ■

Dybe ridser i troværdigheden
En kommentar til Erik 
Lorenzens læserbrev om 
”Utidig politisk indblan-
ding vedr. Den Tyske 
Børnehave i Broager.

Om der har været politisk 
indblanding eller ej i for-
bindelse med udstedelse af 
en byggetilladelse til bør-
nehaven på Vesterbakke 
i Broager, vil jeg ikke 
dømme nogen for, men 
det vil undre mig såre, 
hvis der ikke har været i 
samarbejdets hellige navn.

Forhenværende byråds-
medlem Erik Lorenzen 
forsvarer sig selv og Aase 
Nyegaard med, at helt 
frem til Byrådsmødet den 
3. maj 2017, gik de to ind 
for at lave en lokalplan.

Det vil sige: Fastholde 
den demokratiske pro-
ces vedr. ovenstående 
børnehave.

De to nævnte personer 
blev åbenbart belært af 
andre byrådsmedlemmer 
om, at udførelse af lokal-
plan ikke var nødvendig.

I samarbejdets hellige 
navn og for ussel sympati 

kunne man så feje alle 
demokratiske processer 
bort, og ”skide” højt og 
fl ot på lokalbefolknin-
gens ønske om en lokal-
planproces, inklusiv en 
VVM-redegørelse.

Netop denne handling 
beviser jo med al tyde-
lighed, at der på beslut-
ningstidspunktet ikke var 
en eneste fra de tre par-
tier: Socialdemokratiet, 
Slesvigsk parti og 
Fælleslisten, der mente 
noget som helst med de 
demokratiske processer, 
men derimod tromler på 

borgerne, når bare man 
kan mønstre et fl ertal i 
samarbejdets hellige navn.

Ovennævnte fremgangs-
måde gik så ikke. Gud ske 
lov og tak for det, men 
har i stedet for eft erladt 
store og dybe ridser i 
troværdigheden.

Jeg håber, de demokra-
tiske processer må gro i 
Byrådets baghave i 2019 
og fremeft er.

Ole Hansen
Iller Strandvej 30
Broager

Beredskabsstyrelsen sikrede sommerhusområdet 
i Vemmingbund
Sommerhusområdet i 
Vemmingbund var udsat, 
da højvandet den 2. 
januar ramte Alssund, og 
derfor havde Sønderborg 
Kommune rekvireret 
Beredskabsstyrelsen 
og deres mobile 
dæmninger til at sikre 
Vemmingbund.
Stormen gav oversvøm-
melser både i Vemming-

bund, men også ved Iller 
Strand er udsat.

De mobile dæmnin-
ger blev lagt ud på en 
cirka 800 meter lang 
strækning på stranden 
langs Vemmingbund. 
Her sikrede, at vandet 
ikke kunne løbe ind i 
sommerhusområdet. ■ 800 meter mobile dæmninger sikrede, at sommerhus-

området i Vemmingbund ikke blev oversvømmet.

Ved Iller Strand skete der oversvømmelser.
 Fotos Ingrid Johannsen
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 8. januar til og med søndag den 13. januar 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

SPAR OP TIL 9,00

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

SPAR 60,80

UNDER 
HALV PRIS

UNDER 
HALV PRIS

Fersk
hel kylling

1200 G

2500

1 KG

1500

Boonaburra 
australsk vin
Pr fl . 64,95

Coop havregryn 
fi n- og grovvalsede

Coop kød- eller 
kød og melboller

Coop nice og soft 
6 rl toiletpapir og
4 rl soft og strong køkkenruller

6 FL

19900

1 KG

500
700/ 1000 G

2000

1000

3 X 500 G

8995 995
PR. POSE

1000

Tingleff
kaffe

Wasa knækbrød
Flere varianter

Cheasy skyr
Vanilje og neutral

Rodfrugt 
marked
Pastinak ...... 500 g
Persillerod ... 500 g
Jordskokker . 500 g
Søris
øko gulerødder
.................... 800 g

Slagterens pakkemarked
Schnitzler koteletter, medister, 
oksetern, strimler og minutsteak
350 - 700 g

FRIT VALG

3 PK

10000

Broager
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Babysalmesang
Mandag den 21. januar kl. 10.00 – 11.00

i Broager kirke
Et nyt hold babysalmesang starter i Broager kirke

Forløbet strækker sig over 8 mandage.

Babysalmesang er for babyer fra ca. 1-10 måneder og deres 
forældre. Og alle mødre eller fædre kan deltage. Du skal blot 

have lysten til at synge, vugge og nynne med de små.

Tilmelding sker til Anemette Thomas på tlf. 6140 1126

Du er velkommen til at kontakte Anemette, hvis 
du gerne vil høre lidt mere om forløbet.

Det er gratis at deltage!

DM-mester i skat 
er død, 90 år
Erik Chr. Holm, Broager, 
tidligere Egernsund, er 
død, 90 år.

Han var sønderjyde fra 
Klovtoft  ved Hellevad, og 
var en inkarneret og dyg-
tig kortspiller.

To gange blev han søn-

derjysk mester i skat, og 
én gang røg han helt til 
tops, og vandt danmarks-
mesterskabet i skat.

Erik Chr. Holm blev 
i 1957 gift  med Kæthe, 
der også stammede fra 
Klovtoft .

Parret boede i 58 år i 

Egernsund, og Erik Chr. 
Holm var i 32 år en værd-
sat og pligtopfyldende 
medarbejder på teglværket 
Grønland i Egernsund.

For knap to år siden fl yt-
tede parret til Gråsten, og 
for 9 måneder siden tog 
han ophold på plejehjem-
met Vesterdalen i Broager.

Udover sin hustru, 
Kæthe, eft erlader han sig 
tre børn, sønnen Jørgen 
Erik, der bor i Padborg, 
og døtrene Helle og Bente, 
der bor i Broager. ■

Dødsfald

Skelde fejrede Hellig Tre Konger
Af Gunnar Hat tesen

Skelde er en af de få søn-
derjyske byer, der stadig 
holder fast i traditionen 
med at fejre Hellig Tre 
Konger.

De 70 udklædte festdelta-
gere indledte lørdag aft en 
med at gå fra dør til dør til 
de huse, der havde tændt 
lys over døren. 

Her blev indtaget varie-
rede væsker til højnelse af 
humøret, og de maskerede 

deltagere drak gennem et 
sugerør for ikke at afsløre 
deres identitet. 

Ved 22-tiden mødtes 
festdeltagerne hos Fr. 
Jensen, hvor vinderen 
som bedste udklædte blev 
kåret. ■

Det blev Maria Petersen, Rikke Damsgaard Paulsen, Eva Frank Clausen og Elise Bender 
Schlüter, som vandt 1. pladsen som bedst udklædte. Pigerne var udklædte som snemænd.
 Foto Jimmy Christensen

De mange udklædte 
samledes hos Frk. 
Jensen i Skelde til 
festligt samvær.
 Fotos Jimmy Christensen

Kim Boisen nomineret til 
Dansk Motorsport Award

Af Dit te Vennits Nielsen

Rallykøreren Kim Boisen 
fra Broager er sammen 
med sin co-driver Louise 
Bang Christiansen 
nomineret til Årets Rally 
Team.

Kim Boisen er veteran og 
har selv lavet sin BMW 

125-model, som er en 
utraditionel model.

Parret sluttede i top 3 
generelt, og selv om Kim 

Boisen har mange år på 
bagen, så er han en frem-
ragende kører og meget 
frygtløs. ■

Kim Boisen sammen med sin 
co-driver Louise Bang 
Christensen

Kim Boisen har selv lavet sin 
BMW 125 model.
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Broue kirketidende
Søndag den 13. januar kl. 10.30
1. s.e. helligtrekonger. Mark 10,13-16
Modtag Guds rige som et barn S.K.S.

Søndag den 20. januar kl. 9.00
2. s.e. helligtrekonger. Joh 4,5-26
Kvinden ved brønden T.I.

Søndag den 27. januar kl. 10.30
3. s.e. helligtrekonger. Luk 17,5-10
Om tro og tjeneste S.K.S

Søndag den 3. februar kl. 10.30
4. s.e. helligtrekonger. Matt 14,22-33
Stormen på søen S.K.S.

Søndag den 10. februar kl. 9.00
Sidste s.e. helligtrekonger. Matt 8,23-27
Om Menneskesønnens herliggørelse T.I.

Søndag den 17. februar kl. 10.30
Søndag septuagesima. Matt 20,1-16
Arbejderne i vingården S.K.S.

Søndag den 24. februar kl. 10.30
Søndag seksagesima. Mark 4,1-20
Lignelsen om sædemanden S.K.S

Søndag den 3. marts kl. 10.30
Fastelavns Søndag. Matt 3,13-17
Jesu dåb S.K.S.

Søndag den 10. marts kl. 10.30
1. s. i fasten. Matt 4,1-11
Djævelen frister Jesus
Kathrine Lilleør prædiker

Søndag den 17. marts kl. 10.30
2. s. i fasten. Matt 15,21-28
Kvinden, som ikke lader sig afvise T.I.

Søndag den 24. marts kl. 10.30
3. s. i fasten. Luk 11,14-28
De urene ånder i det prydede hus S.K.S.

Søndag den 31. marts kl. 10.30
Midfaste søndag. Joh 6,1-15
Fem brød og to fisk S.K.S.

Søndag den 7. april kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag. Luk 1,26-38
Englen besøger Maria S.K.S.

GUDSTJENESTER

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

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

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

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

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

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

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

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

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

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

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

Onsdag den 23. januar
Sankt Jørgen og dragen

Tirsdag den 19. februar
Tag dyr med til Noahs ark

Onsdag den 20. marts
Den barmhjertige samaritaner

Tirsdag den 30. april - Påske
Onsdag den 22. maj
Arbejderne i vingården

Søndag den 23. juni
Sankt Hans aften - program ???

Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn. 
Tilmelding er ikke nødvendig (men hvis I ved, 
at I kommer, så gerne besked til 22193328).

Babysalmesang
Et nyt hold starter i Broager kirke, 

mandag den 21. januar kl. 10-11.
Se nærmere på www.broagerkirke.dk

Vi synger Højskolesangbogen
Fredage fra kl. 10.00-11.30 Ka� e/te mm. 10 kr.

8. marts / 22. marts / 5. april / 3. maj

Gudstjeneste for 
plejehjemmet

Torsdage kl. 14.30
i Kernehuset

31. januar / 28. februar / 28. marts

Sognehøjskoledag 
med Kathrine Lilleør

Søndag den 10. marts kl. 10.30 
Gudstjeneste, Kathrine Lilleør prædiker 

12.30 Fællesspisning i Sognegården.

13.30 Foredrag ved Kathrine Lilleør: 
”Fristelse, tvivl og kærlighed”
– Et collageforedrag om kønnenes 

forskellighed, om tvivl, tro og kærlighed, som 
Kathrine Lilleør møder det som sjælesørger, 

i sit eget liv og i Biblens fortællinger.
Ca. 14.45 Ka� e og afslutning.

Tilmelding på kirkekontoret senest tirsdag 
den 5. marts. Pris: 120 kr. som dækker: 
fællesspisning (landgangsbrød) med øl 
eller vand, foredrag, ka� e og småkager.

Sogneaftener
Torsdag den 28. februar kl. 19.00

”Nu skal du bare høre”
Vi fortæller! Det, vi oplever og erfarer, forsøger vi at komme 

til rette med ved at fortælle om det.
– Med nogle gode historier og lidt fantasi og teori vil 

Marianne Østergaard Petersen, sognepræst i Rinkenæs, 
tage os med ind i fortællingens forunderlige univers.

Entré og ka� e: 25 kr. 

Torsdag den 21. marts kl. 19.00

”En anden gren”
Jesper Wung Sung fortæller om sin roman ”En 

anden gren”, der handler om hans oldeforældre San 
og Ingeborg Wung Sung. San bliver som kineser 
udstillet i Tivoli i 1902, hvor Ingeborg, som gæst, 
besøger udstillingen. De forelsker sig og vækker 

skandale, men bliver sammen hele livet.

Entré og ka� e: 25 kr. 

Sognecafé
Fredage fra kl. 14.30 til 16.30 - hyggeligt 

samvær, ka� e og kage: 25 kr.
25. januar: Stefan Klit Søndergaard, Broager
22. februar: Iver Dall, Skelde
29. marts: Eva Frederiksen, Brunsnæs
26. april: Ingeborg og Georg Pedersen, Rendbjerg
24. maj: Broager Præstegård

Gudstjeneste på tysk
Søndag den 27. januar kl. 16.00
Søndag den 31. marts kl. 16.00
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S U N D E V E D

Julefedtet blev svedt af Af Kari Pharao

Sundeved 
Gymnastikforening holdt 
lørdag Powerdag.

Det er 12. år i træk, at 
foreningen arrangerer 3 
timer med fuldt fart og 
svedgaranti.

Formand Jutta 
Østergaard bød velkom-
men til 50 friske deltagere, 
der stod klar til nogle 
timers motion med for-
eningens instruktører.

Dagen bød på puls og 
styrke, hvor deltagerne 
blev udfordret på kondien. 
Der var også retroaerobic, 
crossgym, som er eff ektiv 
cirkeltræning og cross-
dance på programmet. 
Latinske rytmer blev der 
også danset til.

Jutta Østergaard synes, 
det er dejligt, at så mange 
bakker op om arrange-
mentet og for nogen er det 
blevet en tradition at kom-
mer hvert år.

"Vi glæder os hvert år til 
vores Powerdag. Det er en 
dejlig måde at mødes på", 
mener Jutta Østergaard. 

Hvis man har lyst til at 
deltage på holdene i det 
nye år, kan man resten 
af sæsonen træne til halv 
pris på de hold, hvor der 
er plads. ■

Tak fordi du handler lokalt

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

Sundeved 
Husholdningsforening

SENSE-KOST
Mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00 
på Forsamlingsgaarden Sundeved.

Sense-konsulent Ida Holm,
Felsted - fortæller om sensekost.

Der serveres et let tragtement afstemt efter emnet.

Pris pr. person kr. 100,- alle er velkomne.

Tilmelding senest den 14. januar 2019 
til Kathrine tlf. 74 467038

Forfatteraften med Pernille Juhl
 Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 

i Sognehuset ved Sottrup Kirke.

 Pernille fortæller om sit forfatterskab - men 
især om hendes senest bog Marens Vilje.

 Der serveres kaffe og kage.

 Pris pr. person kr. 100,- alle er velkomne.

 Tilmelding senest den 19. februar 2019 
til Jytte - tlf. 30357967 - mail: jytteboysen@hotmail.com

HUSK!

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING
afholder

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 30. JANUAR 2019
kl. 19.00 i BNS` klubhus ved 
Sundevedhallerne i V. Sottrup.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Sundeved Gymnastik Forening 
byder på en forfriskning

Alle er velkomne

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 30. JANUAR 2019
kl. 19.00 i BNS` klubhus ved 
Sundevedhallerne i V. Sottrup.

Åbningstider:  7.30 - 19.00
alle dage

Følg os på 
Facebook

Skoletoften 1B
Blans

pr. pose.

495

1 kg.

5995

pr. pk.

995

Gælder hele
januar

MånedensGestus Pasta
Spaghetti, Penne Rigate 
eller Macaroni. 500 g.
Kg. Pris 9,90.

Gestus Dansk
Kyllingebrystfi let

Wasa Knækbrød
Flere varianter. 120-275 g.
Max. Kg pris 83,92.

Vi kører varetur hver torsdag
Bestil din varer på tlf. 2222 6661 senest onsdag kl. 12.00, så bringer vi 

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

Kirketyv på spil
Ved et indbrud i red-
skabshuset ved Nybøl 
Kirkenatten til fredag 
blev der stjålet en del dyrt 
værktøj som hækkeklip-
pere, buskryddere og mo-
torsave af mærkerne Stihl 
og Jonsered.

Vidner har set en mand 

køre derfra i en mørk 
varebil.

Manden beskrives som 
cirka 30 år, 180-190 cm 
høj og kraft igt bygget.

Han bar en sort trøje 
med lynlås og hætte, 
mørke bukser og mørk 
kasket. ■

Genvalg i ringriderforening
Af Gunnar Hat tesen

Sundeved Ring rider-
for ening genvalgte 
forleden på sin general-
forsamling Hans William 
Christensen, Frede 
Clausen og Kari Pharao til 
bestyrelsen.

Som suppleanter blev 
Tina Callesen og Anja 
Moldt Grau genvalgt.

Formand Hans J. 
Haarnagel omtalte i sin 
beretning årets ring-
ridning, hvor forening 
holdt 40 års jubilæum. 
Det blev fejret med kaf-

febord til deltagerne i 
ringridningen.

Generalforsamlingen 
samlede 12 medlemmer.

Årets ringridning er 
fastlagt til lørdag den 
25. maj. ■

De 50 deltagere i Powerdag fik både svedt og sat pulsen i vejret.

Varigt vægttab
Sundeved Husholdnings-
forening begynder det nye 
år med et arrangement 
omkring sensekost. Det 
foregår mandag den 
21. januar kl. 19.00 på 
Forsamlingsgården i 
Vester Sottrup.

Her vil konsulent  Ida 

Holm fra Felsted fortæl-
ler om, hvordan vi kan 
bruge sensekost, der er en 
livsstil, der passer til alle 
mennesker, uanset stør-
relse, alder og vægt.

Sense er velegnet 
til varige vægttab, 

men egner sig også til 
vægtvedligeholdelse.

Bestyrelsen søger for lidt 
spiseligt.

Formanden Jytte Boysen 
nævner, at mænd er også 
velkomne,  da det jo i 
dag tit laver familiens 
mad. Tilmelding hos 
Kathrine 74 46 70 38 se-
nest 17. januar. ■
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Hørt i byen
Håndværkere begyndte 
mandag eft ermiddag 
en total renovering 
af SuperBrugsens ene 
vaskehal ved Ulsnæs 
Centret. Arbejdet vil 
stå på i 14 dage. Den 
nye vaskehal 2 er imid-
lertid stadig parat til at 
vaske biler.

Morten Latter er 
netop hjemvendt eft er 
en vellykket ferie på 
Færøerne med sin 
kæreste.

Fotograf Søren Gülck 
har i øjeblikket 
fotoudstilling hos 
Kiropraktikerne i 
Sønderborg.

Det bliver forfatteren, 
entertaineren og 
journalisten Pernille 
Aamund, som bliver 
trækplasteret, når 
Gråsten Handel 
holder kvindemesse 
torsdag den 14. marts i 
Ahlmannsparken.

Kræft ens Bekæmpelses 
lokalafdeling i Gråsten 
holder loppemarked 
søndag den 17. februar i 
Ahlmannsparken. Der 
er allerede tilmeldt 60 
udstillere. I år vil både 
hallen og cafeteriet 
være til rådighed, så 
der bliver plads til 107 
kræmmere.

Sommerens koncerter 
i Gartnerslugten i 
Rinkenæs har modta-
get et kommunalt til-
skud på 75.000 kroner.

26-årige Toke Senger 
Bendtsen, der ar-
bejder hos Gråsten 
El-Teknik, vandt 
forleden brancheor-
ganisationen Tekniqs 
elinstallatørpris. ■

Tak fordi du handler lokalt

<<Distributor>> <<City>><<Distributor>> <<City>>

glade vindere
... fordi vi også elsker 

Nu kan du også spille 
med i Klasselotteriet hos:

Rådhus Kiosken
Torvet 9

6300 Gråsten

glade vindereglade vindere
... fordi vi også elsker 

glade vindereglade vindere
... fordi vi også elsker 

glade vindereglade vindere

Indbrud på 
kirkegård
Natten til onsdag var der 
indbrud i et værksted ved 
kirkegården i Gråsten, 
som tilhører Gråsten 
Kirke.

Der blev blandt andet 
stjålet skovle til en mini-

læsser, gasfl asker, høj-
tryksrenser, løvblæser og 
en varebil.

Varebilen blev senere 
fundet på en rateplads syd 
for grænsen. ■

Linda Lassen aktuel med ny roman med 
sønderjysk islæt
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten-forfatteren 
Linda Lassen er aktuel 
med en ny erindringsro-
man, ”Et års Barndom”, 
som har et sønderjysk 
islæt.
Det er en erindrings-
roman og bedstefaren i 
romanen er fra Als og har 
været i Tyskland under 
2. Verdenskrig ligesom 
Linda Lassens egen 
bedstefar.

I romanen er det en 
hemmelighed bl.a. i kæl-
deren, hvor Stella fi nder 
gamle ting fra krigen og 
i de løgne og fortielser, 
Stella støder på.

”Det er også min bedste-
far, der har inspireret mig 
til den roman. De hem-
meligheder Stella fornem-
mer i ”Et års barndom” er 
omdrejningspunktet i den 
næste, som er en historisk 
roman, men altså inspire-
ret af min bedstefars liv”, 
fortæller Linda Lassen, 
der fyldte 70 år i eft eråret 
og oprindeligt stammer 
fra Fyn.

”Jeg har brugt 10 år 
på at uddanne mig til 
sønderjyde, så selv om 
denne roman ikke foregår 
i Sønderjylland, har den 
bestemt et sønderjysk 
islæt”, siger Linda Lassen, 
der er forfatter til mere 
end 40 bøger, bl.a. ”Men 
sko må jeg ha’”.

Den gode lærer
”Et års Barndom” er til-
egnet ”Den gode lærer”, 
der ser det særlige ved den 
enkelte elev og derved gør 
det muligt for den enkelte 
at værdsætte det særlige 
ved sig selv og andre.

”For ca. 30 år siden 
begyndte man at under-
søge, hvad der ”skabte” 

en mønsterbryder. Det vil 
sige gav et barn, der kom 
fra et miljø karakteriseret 
af manglende muligheder 
økonomisk og socialt, 
manglende omsorg, 
manglende tryghed og 
anerkendelse, en chance.

Og det man fandt ud af, 
at det som kendetegnede 
det barn, der klarede at  

fl ytte sig fra et  miljø med 
manglende muligheder til 
et miljø med fl ere mulig-
heder, var først og frem-
mest, at det barn blev set 
af nogen udenfor sit miljø. 
Det kunne være en klas-
sekammerats forældre, en 
nabo, et familiemedlem. 
Og rigtig tit er det en 
lærer, der bliver peget på, 
når en voksen mønster-
bryder skal forklare, hvad 
der har givet hende/ham 
det afgørende skub, har 
sået  et frø af selvtillid og 
selvaccept, troen på at 
være noget særligt – ikke 
bedre end andre, men 
lige så værdifuld – lige så 
unik. Sådan en lærer var 
Maren Mikkelsen”, fortæl-
ler Linda Lassen om sin 
barndomslærer.

Et års Barndom er en 
erindringsroman, med 
streg under roman. Men 
en person optræder under 
eget navn, nemlig Maren 
Mikkelsen, der har været 
Linda Lassens inspira-
tion til at skrive ”et års 
Barndom”. Hun var lærer 
på en tid, hvor lærerarbej-
det var et kald og oft e også 
et afk ald. Hun havde ikke 
selv børn, hun tog sig af 
andres.

Nøjsomhed 
Et års Barndom foregår 
sidst i halvtredserne, hvor 
eft erkrigstidens nøjsom-
hed og eft ervirkninger 
fra krigens valg stadig 

mærkes, men hvor den 
materielle velstand i form 
af fj ernsyn og biler varsler 
om et rigere og måske 
også lettere liv.  

Dette limbo mellem 
nøjsomhed og optimisme 
præger også Stellas fami-
lie. Hun tror, hun er på 
ferie hos sine bedsteforæl-
dre, men det viser sig, at 
hun skal bo hos dem fast. 
Hun ved ikke hvorfor, 
men da hun tit har fået at 
vide, at hun er ”vanskelig,” 
tror hun, det er grunden 
til forvisningen. 

Hun er glad for sine 
bedsteforældre, og det 
er ikke så svært at være 
den nye pige i klassen, 
som det har været de 
andre gange Stella har 
skift et skole. Især er hun 
glad for klasselæreren, 
frøken Mikkelsen, som 
hun gør sig meget umage 
for at blive set af. Hun 
giver hende små gaver og 
begynder at skrive vers 
til hende. Da skoleåret er 
omme, skal Stella imid-
lertid igen – uden nogen 
forklaring –tilbage til sine 
forældre.

Et års barndom handler 
om de voksnes hemme-
ligheder og løgne – og et 
barns forsøg på at skabe 
mening – og om hvor 
meget nogle få ord kan 
betyde i et barns liv. ■

Forfatteren Linda Lassen har skrevet en erindringsroman 
”Et års Barndom”, som handler om de voksnes hemmelighe-
der og løgne.
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Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7 - 21.30
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 7.00-21.30
TIRSDAG den  08. Mørbradbøf med champignonsovs og buketgrøntsager

ONSDAG den  09. Boller i karry med wooktai

TORSDAG den  10. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  11. Ribbensteg med rødkål

LØRDAG den  12. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  13. Burger med pommes frites

MANDAG den  14. Stegt fi sk med aspargessovs og klostergrøntsager

Kun 69,-

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

 Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg

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

Kontakt os for tilbud på 

Mobil 40 45 20 61
eller karm@mail.tele.dk 

Ha’ en rigtig god dag

BC Vinduespolering
Etplanshus

fra kr. 90,-
+ moms.

Firmaer efter aftale.

Kommer i Padborg, Tinglev og GråstenIndustrivej 7 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk | 

Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning

Nybyggeri · Hoverentreprenør

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 4, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Støttekoncert til fordel 
for ung violinist i Kollund
Af Dit te Vennits Nielsen

Den 17-årige violinist, 
Christine Johanning 
Schmidt, der bor i 
Kollund, giver støttekon-
cert. Det sker onsdag 
den 16. januar kl. 19.00 
på Kollundhus.
Støttekoncerten arrange
res af de to lokale ildsjæle 
Anne Marie Henriksen 
og Betty Dideriksen. For
målet med støttekoncerten 
er at samle penge ind, så 
det unge musiktalent kan 
købe en ny violin. Den er 
dyr. En professionel violin, 
som Christine Johanning 
Schmidt har brug for, ko
ster op mod 60.000 kr.

”Jeg skal til optagelses
prøve på musikkonserva
toriet i Odense til foråret 

2020. Jeg spiller i øjeblik
ket på en lånt violin, som 
jeg skal aflevere snarest”, 
fortæller Christine 
Johanning Schmidt.

Det haster derfor med at 
skaffe penge til en ny vio

lin, da den skal spilles til 
inden optagelsesprøven.

Christine Johanning 
Schmidt har selv sparet 
22.000 kr. op efter sin 
konfirmation, men der er 
lang vej endnu. 

”Jeg har søgt forskellige 
fonde og legater, men de 
uddeler som regel ikke 
penge til individer, så det 
har ikke givet held”, for
tæller en ydmyg Christine 
Johanning Schmidt.

Entreen til støttekon
certen er 100 kroner, og 
pengene går ubeskåret til 
køb af den dyre violin. 

Der bliver serveret en 
lille forfriskning, og der er 
mulighed for at få en god 
snak med den talentfulde 
unge violinist. ■

Christine Johanning Schmidt 
har sparet 22.000 kr. op til 
ny violin, men mangler godt 
35.000 kr, så nu afholder de 
to lokale ildsjæle Betty S. 
Dideriksen og Anne Marie 
Henriksen en støttekoncert 
på Kollundhus for at støtte 
op om violinisten.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 02 8. januar 2019 11. årgang



Taksigelser

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 13. januar kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 13. januar kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 13. januar
Vi henviser til Bov Kirke

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov
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Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
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Telefon 21 19 02 80
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TRYK:

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

Dødsfald

Hjertelig tak
for venlig deltagelse i forbindelse med

Michael A. Linsbauers
død.

På familiens vegne
Ellen Linsbauer

FJERNET
Vi har desværre måtte se, at der er blevet fjernet 
en lille hvid bamse fra oldemors gravsted på Bov 

kirkegård i juledagene! Hvem kan have glæde 
af en våd lille bamse og hvor er respekten?

Familien Schubert

Anna Klindt er 
død, 104 år
Anna Klindt, Dalsmark 
Plejecenter i Rinkenæs, 
er død, 104 år.
Hun var tilknyttet det 
tyske mindretal, og flyt
tede først for to år siden på 
plejehjem.

Anna Klindt var født og 
opvokset i Løgumkloster 
og blev uddannet lærer i 
Østpreussen.

Hendes yndlingsfag var 
matematik og geografi.

I 1936 flyttede hun til
bage til Sønderjylland og 
bosatte sig i Rinkenæs for 

at undervise på den tyske 
skole. Her mødte hun sin 
senere mand, Peter. Anna 
Klindt underviste siden 
på flere tyske skoler i 
landsdelen.

Ægteparret flyttede 
senere til Sønderhav, hvor 
de boede i over 40 år, og 
nød den smukke udsigt 
ud over Flensborg Fjord. 
Livet igennem var hun 
meget videbegærlig, om
sorgsfuld og hjælpsom. 

I ægteskabet opvok
sede to døtre, Gesche og 
Ingeborg. ■

Vor kære mor, svigermor, 
mormor, farmor og oldemor

Martha Mathilde Krogh
* 11. august 1935

er stille sovet ind efter længere tids sygdom på
 Hospice Sønderjylland i Haderslev

Kollund, den 4. januar 2019

Werner, Michael og Doris
svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted fredag den 11. januar
kl. 12.30 fra Kollund Kirke

Højtideligheden slutter ved kirken

Hans Petersen Jepsen,  
Bov, er død, 88 år. ■

Michael Alexander Linsbauer, 
Kollund, er død, 79 år. ■

AktivSpot ved Kollund Lillestrand
Af Dit te Vennits Nielsen

Der er udsigt til et 
fitnessanlæg ved Haus 
Quickborn i Kollund.
Det er Lokalforeningen 

for Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved, som for tiden 
er i gang med at indsamle 
fondsmidler til projekt 
AktivSpot.

På nuværende tidspunkt 

er der samlet 80% ind af 
udgifterne.

"Vi har fået dispensation 
fra Frednings nævntet 
og afventer blot svar fra 
Strand beskyttelsen", for
tæller bestyrelsesmedlem 
for Lokal foreningen Mie 
Damgaard, Kollund. 

Der er et godt samarbej
de med Haus Quickborn, 

der har givet tilladelse 
til en placering på deres 
matrikel.

Fitnessanlægget kommer 
nogenlunde til at ligne 
det, som er anlagt foran 
arenaen i Aabenraa.

Lokalforeningen for
venter, at fitnessanlægget 
bliver et hit. ■

Filialdirektør Martin Christensen fra Sydbank overrækker 
50.000 kr. til projekt AktivSpot i Kollund. Modtagerne er 
bestyrelsesmedlem Mie Damgaard, formand for Sozialdienst 
Nordschleswig samt ejer af Haus Quickborn, Gösta Toft, og 
bestyrelsesmedlem Winnie Radoor. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Opera på grænsens

D. 20. Jan. kl 15
Sted: Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

Pris 250kr (inkl. champagne og kransekage)
TIlmelding på telefon: 7462 2848

nytårskoncert

Blev det ikke festligt nok nytårsaften, så blir det det helt sikkert ved denne 
koncert, hvor der blandt andet vil blive sunget uddrag fra nogle af de mest 

festlige operetter og i pausen vil der blive serveret champagne og kransekage

Opera på grænsen skyder det nye år igang med et brag af 
en nytårskoncert med Iben Silberg og Per Jellum,  

akkompagneret af pianisten Julia Tabakova.

Nytårskoncert 2019 TEST-2.indd   1 12/12/18   08.57

PADBORG
HAVEKREDS

FORTÆLLING OG 
GENERALFORSAMLING

Mandag den 14. januar kl. 19.00 
på Bov Bibliotek

Formanden for Historisk Forening H.C. Jørgensen 
kommer og viser billeder og fortæller om livet 

og mennesker i det gamle Bov Sogn.

Cirka kl. 21.00 drikker vi kaffe med lagkage og herefter 
afholdes havekredsens ordinære generalforsamling.

Alle er velkomne

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

Støttekoncert
Onsdag den 16. januar kl. 19.00

Kom, hør og støt!

Christine Johanning Schmidt vil spille og 
fortælle om sine fremtidsdrømme og -planer.

Kollundhus, Gl. Kirkevej 9, Kollund 

Entré kr. 100,-

Yd meget gerne et større bidrag, så Christine 
kan få et pænt tilskud til en ny og bedre 

violin – pengene går ubeskåret til Christine.

Der kan betales i kontanter og 
med mobilepay 42 27 36 52 eller 

til konto nr. 9733 0003826473

Efter koncerten er der mulighed for 
en snak med Christine, og der bydes 
på lidt koldt at drikke og en snack.

Arrangører:

Betty S. Dideriksen og 
Anne Marie Henriksen

Annoncesponsor:

Læserbrev

Grænsemarchforeningen 
bør bevares
Det er med beklagelse 
at læse i medierne, at 
der er mangel på 
frivillige hjælpere 
til Grænsemarch-
foreningen.
Jeg håber, at lokalbefolk
ningen bakker om dette 
emne, da det er næsten 
50 år siden, at foreningen 
blev grundlagt. 

Det er ligeledes vigtigt 
at få folk ud at gå på 
disse herlige ture, som de 
arrangerer. Det er generelt 
et problem med at få 
bestyrelsesmedlemmer 
og frivillige hjælpere til 
foreninger i hele landet.
Jeg opfordrer folk til 
at melde sig som hjæl
pere, Men skulle det ikke 

lykkes, så vil Padborg 
Vandrelaug overtage 
disse forpligtigelser. Da 
PADBORG Vandrelaug er 
et privat foretagende, vil 
der ikke blive arrangeret 
den årlige Grænsemarch, 
både af lovmæssige og 
økonomiske årsager.
Padborg Vandrelaug vil 
dog arrangere de sædvan

lige tirsdagsture hen over 
sommeren, og der vil blive 
lavet nye tiltag.
Men slutteligt 
vil jeg håbe, at 
Grænsemarchforeningen 
får tilslutning til nye 
bestyrelsesmedlemmer  og 
frivillige hjælpere.

Finn Kristensen
Lindholmvej 12
6330 Padborg
Mobil 21774650
Padborg Vandrelaug

Keld og Hilda Heick optræder på Rønshave Plejehjem
Af Dit te Vennits Nielsen

Rønshaves Venner har 
arrangeret en koncert for 
beboerne og interesserede 
på Rønshave Plejehjem i 
Bov tirsdag den 15. januar 
kl. 15.00 med den popu
lære og kendte duo Keld 

og Hilda Heick, som un
derholder nogle timer. 

"Vi har været så hel
dige at få et tilskud af 
Aabenraa Kommune til 
at lave et arrangement for 
de ældre. Samtidigt gav 
vores julestue i december 
et fint overskud, så vi har 
lidt ekstra penge i kas

sen. Det skal naturligvis 
komme vores beboere 
til gode", fortæller kas
seren i Rønshaves Venner, 
Kirsten Vinther. 

Billretter kan købes på 
Rønshaves kontor alle 
hverdage for 100 kr. inkl. 
kaffe og småkager.

"Vi håber, at rigtigt 

mange vil gribe chancen 
til at opleve nogle så store 
navne, og ærligt så er de 
heller ikke helt billige", 
fortæller Kirsten Vinther.

Der er plads til 80 gæster, 
så man skal nok skynde 
sig, hvis man ønsker en 
billet. 

Keld Heick har skrevet 

masse af kendte sange. 
Han startede sin karriere 
i 1966 med The Donkeys, 
og fik sit folkelige gen
nembrud med dansktop
hittet "Ved landsbyens 
gadekær" og "Vi skal hånd 
i hånd". I 1976 forenede 
han familielivet med sin 
musikalske karriere og 

dannede duoen Keld & 
Hilda med sin kone. De 
spiller gode kendte danske 
sange, lige til at synge med 
på. ■
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ............................ 100 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 125 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 VojensBOOK DIN TID ONLINE: www.optik-hallmann.com   Aabenraa, Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70

   Padborg, Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70
   Sønderborg, Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00
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 1.000,– 
VINTERBONUS

kr.

GAVEKORT

Gælder til og med d. 28.02.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på 1.990,– kr. 
for brillestel og brilleglas. Klip ud og a� ever i din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. 
Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger. 

Flerstyrke-
brille

 før 5.500,–*

   3.500,–kr.
fra

Afstands-/
Læsebrille

 før 3.300,–*

   2.400,–kr.
fra

PÅ TILBUD
DESIGNERBRILLER

Hjerteligt tillykke
Denne smukke unge dame 
fylder 70 år den 10. januar.
Kære Rita, mor og momo. 

Vi ønsker dig et stort og hjerteligt 
tillykke med fødselsdagen.

Vi glæder os til at feste med dig.
Kærligste hilsner

Kurt, børn, svigerbørn og børnebørn

Aabenraa kommune
Tinglev, Bov, Lundtoft, 
Rødekro og Aabenraa

Inviterer til 

REJSEMØDE
Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 13:30

i Sønderjyllandshallen Aabenraa.
Molsrejser kommer og fortæller om

Walsrode Fuglepark & Fyrstebyen Celle
Lolland – Falster – Møn

Portugal

Entre med kaffe og kringle kr. 70,- 

Tilmelding senest den 11. januar 2019 
til Annelise Følster

mail: a-hfoelster@mail.dk • tlf. 20 94 35 95

www.aeldresagen.dk

Nytårstræf i Bov IF Petanque
Traditionen tro afholdt 
Bov IF Petanque forleden 
et nytårsarrangement for 
klubben medlemmer. 

Deltagerne begyndte da
gen med tre spil petanque 
om nytårsvin.
Herefter gik deltagerne 

hen i klubhuset, hvor der 
blev serveret en sildemad 
og efterfølgende et stykke 
med ost.

Følgende kunne tage 
en flaske nytårsvin med 
hjem:

Birthe Sørensen, Mie 
Petersen, Ruth Stubberup, 
Birthe Jørgensen, 
Christian Eskildsen, 
Lili Tychsen, Bærbel 
Westphal, Dieter Greisen, 
Carl Erik Petz, Herbert 
Johansen og Anne Marie 
Christiansen. ■

V-kandidater sætter fokus på 
transporterhvervet

Af Dit te Vennits Nielsen

De to lokale Venstre-
kandidater, folketings-
kandidat Mogens Dall 
og EU-kandidat Asger 
Christensen, fik et godt 
indblik i vilkårene i 
transportsektoren, da 
de besøgte Padborg 
Transportcenter. 

Første stop var hos 
Inter national Transport 
Center, ITC, hvor de to 
Vpolitikere drøftede 
Gate Denmark med di
rektør Finn Sørensen og 
næstformand i Padborg 
Transport center, Susanne 
Provstgaard.

De næste stop var hos 
transportfirmaerne Freja 

Transport, Trans Cargo, 
Ohl Spedition og Nagel 
Group. 

EUkandidat Asger 
Christensen var glad 
for orienteringen om 
transporterhvervet.

"Transporterhvervet 
har store udfordringer, 
og erhvervet er bedst 
tjent med, at der ens spil

leregler i EU", siger Asger 
Christensen, der er EU
spids kandidat i Syd og 
Sønderjylland.

Folketingskandidat 
Mogens Dall (V) var be
kymret over, at det er de 
samme problemer, trans
porterhvervet døjer med.

"Murene er blevet for 
tykke på Borgen. Derfor 
er det nødvendigt med 
en god og solid lokal fol
ketingsmedlem, som kan 
få indflydelse", nævnte 
Mogens Dall. ■

Kandidat til Europa-
Parlamentet Asger 
Christensen, folketingskandi-
dat Mogens Dall, chefkonsulent 
hos ITD Anders Jessen, politisk 
chef hos ITD Jørn-Henrik 
Carstens, kredsformand 
i Venstre Leif Andersen, 
direktør og logistikchef hos 
DTK Susanne Provstgaard, 
og direktør Finn Sørensen, 
Padborg Transportcenter.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

HOLBØL RINGRIDERFORENING
afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den. 15 januar 2019 kl. 18.30

i Klubhuset på Holbøl Stadion
Dagorden i� g. vedtægterne.

Tilmelding og forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen SKAL være formanden 

Arne Hansen i hænde senest den 11. januar 2019.
Mvh. Annegrethe Christensen, sekretær
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TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

PALLE & SPORT 1 STARTER

UDSALGTORSDAG DEN 10. JANUAR KL. 9.30 - 17.30

SPORT 1
3 DAGE

PALLE

÷40%
PÅ ALT I BUTIKKEN

Undtagen 
nedsatte varer

MED

÷50%
PÅ ALT I SPORTEN

Undtagen 
nedsatte varer

Socialdemokratiet i Bov

Åbent møde med miljøordfører

CHRISTIAN RABJERG MADSEN
MANDAG DEN 14. JANUAR 

PÅ OLDEMORSTOFT, BOV MUSEUM
KL. 19.00 

Emner: 
• Rent drikkevand.
• Forbrug af plast. 

(Regeringens plast udspil)
• Sprøjtegifte: Landbrug & haver.

THEIS KYLLING HOMMELTOFT
Aabenraa kredsens folketingskandidat 

præsenterer sig.
ca. Kl. 20.30

Kom og hør og deltag i debatten,
 og stil spørgsmål til Christian og Theis.

Alle er velkomne
Der serveres kaff e og hjemmebag.

Narkopåvirket
En politipatrulje stoppede 
forleden en 24årig mand i 
bil ved grænseovergangen 
i Frøslev.

Han var påvirket af 
stoffer og blev taget med 
til en blodprøve. Han er 
udlænding. ■

Skoleleder vender tilbage til Lyreskovskolen
Af Dit te Vennits Nielsen

Skoleleder Jon Sønderby 
er ved årsskiftet 
vendt glad tilbage til 
Lyreskovskolen. Han har 
i det seneste halve år 
været konstitueret leder 
af Fjordskolen i Kruså.
"Det har været en god 
oplevelse, og jeg har 
været rigtig glad for op
fordringen. Det har givet 
en god erfaring og fået 
mig til at tænke i andre 
baner. Der er ro på nu, og 
det er bestemt et meget 
professionelt personale, 

der gør et kæmpe og flot 
stykke arbejde", fortæller 
Jon Sønderby om sin tid 
som konstitueret leder på 
Fjordskolen. 

Personalet er natur
ligvis meget nysgerrige 
og spændte på, hvordan 
processen omkring den 
kommende flytning kom
mer til at foregå. De fleste 
er dog meget optimistiske. 
Jon Sønderby er heller 
ikke i tvivl om, at den nye 
skoleleder for Fjordskolen, 
Jens Boddum, der kom
mer fra en stilling som 
skoleleder på Bylderup 

Skole og tidligere har 
været forstander på 
Frøslevlejrens Efterskole, 
er det helt rigtige valg.

"Han kan sagtens 
løfte opgaven", mener Jon 
Sønderby.

Nye tiltag
Jon Sønderby har glædet 
sig til at komme tilbage 
til Lyreskovskolen, hvor 
han vil se med nye øjne på 
arbejdsgangen.

"Ledelsen, skolebesty
relsen og jeg skal i fælles
skab ryste posen, og se på 

nye tiltag. Det er en god 
anledning, nu, da vicesko
leleder Morten Heilmann 
Sørensen er blevet 
konstitueret skoleleder i 
Tinglev. Vi skal gøre mere 
af det, som vi er gode til, 
og mindre af det, som er 
lidt træls for os", siger Jon 
Sønderby, som ser frem til 
et godt samarbejde med 
Fjordskolen, når den til 
sommer får fast adresse i 
Kruså. ■

Skoleleder Jon Sønderby er atter i spidsen for Lyreskovskolen.
 Arkiv foto
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Hørt ved Lyren
Den mangeårige med
arbejder i herretøjsbu
tikken Palle i Padborg, 
Claus Mossom Nielsen, 
stopper 1. februar. Han 
er blevet headhuntet 
til en ny stilling hos 
Dangaard.

Padborg Vandrelaug 
havde søndag 50 delta
gere med på deres gåtur 
rundt om Sankelmark 
Sø. Der blev serveret 
sekt, kransekage og 
fedtemadder. Finn 
Kristensen håber, at 
mange vil fortsætte 
med at gå sammen hver 
søndag.

Den nye lokalforening 
Frøslev Padborg har 
fået lavet en lille folder 
for at gøre opmærksom 
på initiativet med at 
gøre Frøslev og Padborg 
til et bedre sted at bo 
og leve. Folderen er 
husstandsomdelt, og 
foreningen håber på en 
positiv modtagelse.

20årige Albina Shyti 
fra Padborg, der kalder 
sig Albi, deltog i det 
første program af X 
Factor. Hun er udråbt 
som den deltager med 
mest vinderpotentiale.

De Blå Spejdere fra 
Padborg fik samlet 
9.861 kroner ind ved 
juletræsindsamlingen i 
lokalområdet.

Grænse hallerne dan
nede rammen om 
håndboldens dag i 
weekenden, hvor 80 
personer hyggede sig 
med at spille håndbold.

Frivillige bag den gamle 
brandstation i Vejbæk 
afholdt fredag aften 
en intimkoncert med 
GaZværk. Det blev en 
succes med 100 delta
gere og et pænt over
skud til huset. Der blev 
serveret hjemmelavede 
tapas inden koncerten 
gik i gang. ■

GENERALFORSAMLINGER 
BOV IF

Gymnastik 29/01/19 kl. 19.00 Bowlinghallen

Fodbold
/kunstgræs

04/02/19 kl. 19.00 Bov IF lokalet

Håndbold 06/02/19 kl. 18.30 Bowlinghallen 

Svømning 06/02/19 kl. 19.00 Klubhus/
Svømmehal

Cricket 11/02/19 kl. 19.00 Bov If lokalet

E-sport 13/02/19 kl. 19.00 Bowlinghallen

Petanque 18/02/19 kl. 19.00 Tennishuset

Tennis 19/02/19 kl. 19.00 Tennishuset

Bowling 20/02/19 kl. 19.00 Bowlinghallen

Løb & Motion 20/02/19 kl. 19.30 Tennishuset

Badminton 25/02/19 kl. 19.30 Bov IF lokalet

HF 27/03/19 kl. 19.30 Cafeteriet

Boliger

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Superbrugsen • Aabenraa Kommune • GF forsikring 
• Mammen & sønner • Herluf Jørgensen A/S • 

Kontor Syd • Mathias Jessens Efterf. • Bov Avis 
• Schroll salg & rådgivning.

Sæt kryds ved: 

 20. marts 2019: Generalforsamling
 05. juni 2019: Grundlovsfest 
 10. juni 2019: Pinsegudstjeneste 
 19. juni 2019: Musikarrangement 
 04. juli 2019: Musikarrangement 
 01. sept. 2019: Høstfest 

Med venlig hilsen 
Padborg Friluttsscene

Padborg Friluftsscene
ønsker

godt nytår
til publikum og kæmpe TAK for 

hjælp i 2018 til frivillige hjælpere,
myndigheder og naturligvis 

vore sponsorer, som er:
    

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00
på Holbøl Landbohjem.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg er: Birgit Mogensen (ønsker ikke 
genvalg), Lars Kristensen, Jens Wistoft og 

Ditte Vennits Nielsen (modtager alle genvalg). 
På valg er også formanden Michael Gabrielsen.

Kom og mød folketingskandidat Mogens Dall 
og EU-kandidat Asger Christensen.

Der serveres kaffe og kage til en pris á kr. 50,-

Tilmelding til Birgit Mogensen 
på mail bm@igsyd.dk eller mobil 2140 6739 

senest fredag den 1. februar.

I BOV

100 til morgenkaffe på Valdemarshus

Sædvanen tro blev 
den nye sæson skudt 
igang på Sundheds- 
og Aktivitetscentret 
Valdemarshus med 
morgenkaffe.
100 medlemmer hyg
gede sig med den lækre 
morgensmadsbuffet, og 
som sædvanligt blev der 
også tid til at synge et par 
sange.

Formanden Carlo Jensen 
bød velkommen og 
omtalte den kommende 
jubilæumsfest på fredag, 
der afholdes på Holbøl 
Landbohjem. ■

100 mennesker var til 
morgenkaffe på 
Valdemarshus.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

De frivillige i køkkenet havde bagt boller til morgenbordet.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du 
handler lokalt
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Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

Din lokale forhandler af søm og klammer 
Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter 
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså 

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

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

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

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

Træfældning kontakt os for mere info

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

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

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

Lions udloddede 300 gevinster Af Dit te Vennits Nielsen

Lions i Bov udloddede 
300 gevinster ved det 
traditionelle julemarked.
Gevinsterne havde en 
samlet værdi af 65.000 
kroner. Hovedgevinsten 
havde en værdi af 6.000 
kroner.

"Den samlede omsæt
ning for de to weekender 
blev identisk med julemar
kedet 2017, men fordelin
gen mellem salg af lodder 
og salg af grillpølser, gløgg 

var anderledes. Desværre 
blev salget af lodder i år 
ca. 10 % lavere end i 2017, 
men omvendt blev salget 
af grillpølser og gløgg 
større i år sammenlignet 
med 2017", fortæller kas
serer i Lions Bov, Willi 
Nielsen.

Overskuddet bliver an
vendt til støtte for huma
nitært arbejde, primært 
lokalt.

Lions i Bov uddeler 
donationer på 85.000 kr. 
hvert år, og den største 
andel af dette beløb kom
mer ind via Julemarkedet 
samt den årlige bolig
messe om foråret ved 
Grænse hallerne. ■

Lions i Bov havde succes 
med deres julemarked.
 Arkiv foto
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Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520 www.essen-in-flensburg.de / .dk

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

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

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

HUSK!

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Holbøl Foredrags og Idrætsforening fejrer 100 års jubilæum
Af Charlot te Duus

Fredag den 4. januar 
2019 var startskuddet 
til en jubilæumssæson i 
HFIF. 
I løbet af året bliver der 

arrangeret jubilæumsfest, 
opvisninger og stævner. 
Starten blev en fantastisk 
udstilling med billeder og 
fortællinger fra 100 års 
foreningsliv i Holbøl. 
Flere borgere havde sup

pleret foreningens arkiv, 
med sportstøj, billeder 
og pokaler fra deres og 
deres forældres aktive 
deltagelse. 

I velkomsttalen kom 
formanden, Natalie 
Staffensen, ind på flere 
sjove historier som be
styrelsen har fundet ved 
gennemgang af protokol
ler gennem 100 år. Bl.a. 
blev der på et tidspunkt 
indført, at kassereren i 
stedet for løn, skulle have 
tre glas øl til hvert møde. 
Nuværende kasserer, 
Bettina Heesch, blev lovet 
lignende belønning for 
arbejdet fremover.

I gennem årene har 
foredrag, dilletant, hånd
bold, volleyball, fodbold, 
badminton og gymnastik 
været store aktiviteter. 
I dag er det dilletant, 
gymnastik, fitness, fod
bold, volleyball, krolf og 

badminton der er de store 
aktiviteter. 

500 medlemmer
Allerede i 1970 èrne 
ansøgte foreningen Bov 
Kommune om at få op
ført en hal i tilknytning 

til klubhuset på stadion. 
Dette blev ikke imøde
kommet, og i stedet var 
HFIF aktive i tilblivelsen 
af Grænse hallerne sam
men med de øvrige for
eninger i byen. 

Ved tilblivelsen af 
Grænse egnensa Friskole 
var HFIF hurtigt ude med 
en økonomisk håndsræk
ning, ligesom friskolens 
etablering af hallen i 
2017 var med støtte fra 
foreningen. Med hallen og 
den ombyggede gymna
stiksal, har foreningen nu 
daglig træning i et sandt 
gymnastikmekka, som 
ikke findes andre steder 
i hele den sydlige del af 
kommunen. 

Foreningen har aldrig 
haft større tilslutning, og 
har i dag 500 medlem
mer og har sammen 
med friskolen og DGI 
gennem nogle år haft 

”Trænerspire” på skemaet, 
således at alle unge får 
en mulighed for at få en 
idrætsinstruktøruddan
nelse. ■

Anne Marie Christensen, instruktør siden 1966 og har stadig hold – faktisk vores største – 
Senioridræt på over 60 deltagere og Bent Testrup tidl. formand.

Natalie Staffensen, formand for HFIF, Jacob Hansen, formand 
deltant og Susanne Lage, tidligere gymnastikformand

Gerda Thielsen, tidl. Formand 
og stadig aktiv i HFIF
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