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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

GRÅSTEN · PADBORG

FRIT VALG 

Pr. pose

20,-

Under 
½ pris

Kød og melboller
900 g.

eller kødboller
700 g.

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

ÅRETS FØRSTE

Fredag d. 25/01 2019
KÆRESTE

VELVÆRE AFTEN KL. 18:00-22:30

Fra349
Start med en 2 retters menu 

fra kl. 18.00 – 19.30 og gå 
derefter i wellness afdelingen 
og få en fantastisk aften med 

din eneste ene.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

NYT i 2019 
Tirsdage kl. 19-19.50

YOGA
HOLDTRÆNING

I WELLNESS
OPSTART DEN 

22. JANUAR
2019

Mød

PERNILLE 
VERMUND

Onsdag den 23. januar kl. 19.00
på Forsamlingsgården Sundeved

Udlændingepolitikken skal 
løses fra bunden.

Ansvaret og tilliden skal 
tilbage til borgerne.

Færre regler og bureaukrati. 

Alle er velkomne 
- mødet er gratis.

Arrangør: Lars Bertram

Perlegade 16, 6400 Sønderborg
Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Lej f.eks. 3 par briller

pr. måned

99,-
Alle briller i butikken er med i lejeordningen.

Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md. 
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

BRILLELEJE
Vi sætter en ære i at give dig

den bedste rådgivning

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

Vi gør skat og
regnskab forståeligt

 Økonomisk overblik
på forkant og 
derved muligheden 
for at reagere på 
markedsudviklingen

 Vi beskæftiger os med 
alt inden for bogholderi, 
regnskab og skat

 Vi taler et sprog 
du forstår!

Sct. Nicolai Gade 1, 1. sal · 6200 Aabenraa
Tlf. 29 84 75 41 · E-mail: info@tal-link.dk · www.tal-link.dk

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 03 15. 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

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

 KUN FREDAG

ÅBNINGSTIDER

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

TELEFON 7467 3334

DELIKATESSEN TILBYDER
Tatarpølse fra Als Pølse

DELIKATESSEN TILBYDER
Pålægsplade

SLAGTEREN TILBYDER
Fadkoteletter
5 stk.

5 stk. 

25,-

Pr. stk.

20,-

4 stk. 

100,-

LÆKKER & MØR

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

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

Pr. stk.

20,-
Pr. stk.

75,-

SLAGTEREN TILBYDER
Culottesteg

Pr. ½ kg.

39 95

SLAGTEREN TILBYDER
Entrecote
4 stk.
ca. 700 g.

TIL 2-3 PERSONERGÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

SLAGTEREN TILBYDERSLAGTEREN TILBYDER

Pr. 100 g

795
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Ta’ 5 stk. 

100,-

Coop müsli
750 g.
fl ere varianter

BKI ekstra kaffe
400 g.

Rynkeby selection juice
1 liter
vælg mellem appelsin med frugtkød, 
æble, mild med gulerod eller tropisk

Pr. stk. fra

59,-

Grønne planter
mange størrelser og varianter

Flotte roser
10 stk., 50 cm. 

mange farver at vælge imellem

Spar kr.

7475Spar kr.

895 FRIT VALGFRIT VALG

FRIT VALG

Biotex, fl ydende
990 ml.
vælg mellem white, color eller black

Pr. bdt.

20,-

Pr. ps.

20,-
Pr. stk.

20,-

* Ved køb af mere end 3 stk. pr. kunde 
pr. dag, er prisen 11,00 kr. pr. stk.

Icebergsalat
Spanien
kl. 1

Pr. stk.

2,-
Pr. stk.

5,-

Løs frugt
vælg mellem bananer, æbler, 

pærer, blommer, appelsiner, kiwi, 
Kl. 1

Pr. stk.

20,-

Mou tomat eller asparges suppe
mild & cremet 
1000 g.

Pr. liter

10,-

Fast 
lavpris 

Coop nice & soft toiletpapir
6-pak

eller Coop soft & strong køkkenruller
4-pak

FRIT VALG

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

FRIT VALG

Pr. stk.

10,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 15. januar til og med lørdag den 19. januar 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Læserbrev

Grafisk 
tilrettelæggelse 
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 15. januar .......... kl. 10.00 ...Opstart af Babysalmesang i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 16. januar .......... kl. 14.30 ...Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

Søndag den 20. januar .......... kl.  9.30 ...Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 20. januar .......... kl. 11.00 ....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 23. januar .......... kl. 19.00 ...Salmestafet i Adsbøl Kirke

Salmestafet i Adsbøl Kirke
Kom med til en dejlig aften med salmesang 
i Adsbøl Kirke onsdag den 23. januar kl. 19.00.

Vi har støvet en gammel aktivitet af, som vi havde for nogle år siden. 
Dengang hed den ”Syng med de kendte”. Nu har vi ændret aktivitetens 
navn, men indholdet er det samme: 4 mennesker, der har deres 
gang i lokalområde, fortæller denne aften om de overvejelser, de 
hver især har gjort sig, om tre salmer fra Den Danske Salmebog.

Vi glæder os til at byde velkommen til:

• Viceforstander Henriette Ebbesen
• Frisør Inger Fjordbæk
• Graver Leo Sørensen
• Folketingsmedlem Benny Engelbrecht

Vi glæder os til en hyggelig aften med fællessang, hygge og kaffe i kirken.

Alle er velkomne

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag i Ahlmannsparken 
den 16. januar kl. 14.30.

Menighedsrådsformand Helle Blindbæk binder 
denne eftermiddag sammen med fortællinger, 
fællessang fra Højskolesangbogen og kaffe.

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne!

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

VINTERUD
SALG

VINTERUD
SALG

Alt

i butikken

÷40%

Ulsnæscentret · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Dalsmark skal 
bevares
Sagen omkring kommu-
nens varslede hjemtagelse 
af dri� en af Dalsmark 
Plejehjem har ganske for-
ståeligt fået sindene i kog 

Når vi i Venstre har 
stemt imod hjemtagelsen 
handler det ikke bare om 
kold jura og ideologi. Det 
handler også om respekt 
for at nogen har skabt et 
plejehjem med et værdi-
grundlag, som er e� er-
spurgt af mange borgere 
og pårørende, og som 
mange medarbejderne 
brænder for at arbejde 
med.

Selv om vore kommu-
nale plejehjem også har 

lidt forskellige pro� ler, 
kan man ikke bare lige 
virksomhedsoverdrage 
et værdigrundlag, og 
man vil også fratage bor-
gerne og pårørende en reel 
valgmulighed.

Jeg håber, at � ertalsgrup-
pen vil tænke sig om en 
ekstra gang og genoverve-
je deres beslutning – hvor 
der er en vilje, er der også 
en vej.

Tage Petersen
Skærtof t 10
Augustenborg
Gruppeformand for Venstre

To partier overvejer 
Dalsmark
Både Slesvigsk Parti og 
Fælleslisten vil igen se 
på, om det er rigtigt, at 
Sønderborg Kommune 
hjemtager Dalsmark 
Plejehjem.

Viceborgmester Stephan 
Kleinschmidt (SP) nævnte, 
at der er et � ertal i byrådet 
for at hjemtage Dalsmark 
Plejehjem.

"Når Slesvigsk Parti mø-
der op, er det for at høre, 
om der er kommet nye 
informationer. Vi trækker 
håndbremsen for at se, om 
der er ændrede forudsæt-
ninger. Vi har ikke sagt, 
vi vil ændre beslutningen, 
men vi vil stoppe op", sag-

de Stephan Kleinschmidt 
på mødet.

Fælleslisten mødte ikke 
op til mødet, men Aase 
Nyegaard er parat til at 
genoptage beslutningen, 
da hun erfarer, at Danske 
Diakonhjem driver ple-
jehjem i 24 andre kom-
muner uden at de er blevet 
sendt i udbud. ■

Stephan Kleinschmidt (SP)
 Arkiv foto
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BEDRE SENG, BEDRE DIG

Gratis levering Finansiering OmbytningsretPrisgaranti

TEMPUR® MOVE ELEVATIONSSENG
Inkl. Supreme madras. Stilren elevationsbund 
med slide-back, hvor selve inderdelen glider 
bagud, når rygzonen eleveres – i stedet for 
at blive skubbet frem og derved væk fra 
sengepartneren. Vælg den madrasfasthed, 
der passer dig bedst: den faste Original, 
den bløde Cloud, den fjedrende Sensation 
eller Hybrid, der sikrer ekstra hurtig respons.
Ekskl. ben, gavl og tilbehør.

180 x 200 cm.
Normalpris 49.996.-
Gavl, standard 4.499.-
Ben pr. sæt  999.-

Nu 37.499.-

RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 750.-  i 50 mdr.

25%
SPAR

50%
SPAR

FIND ALTID FLERE GODE TILBUD PÅ 

sengespecialisten.dk

Lækker og let kassettedyne med 90% nye 
hvide europæiske moskusdun og 10% småfjer 
klasse 1. Bæreevne 11. Fås i fl ere størrelser.
Priseks.: 140 x 200 cm.
Normalpris 1.998.-

RINGSTED DUN MOSKUSDUNDYNE

Nu 999.-

SENGESPECIALISTEN SØNDERBORG | Grundtvigs Alle 175 | 6400 Sønderborg | Telefon 86 72 60 89
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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
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EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

Pakkepris - 4 dele

SPAR 647,-

1.199,-

Skoovertræk

Softshell 3000  
cykelbukser

Softshell 3000  
cykeljakke

Vintersokker

PAKKET OG KLAR TIL

EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

Pakkepris - 4 dele

SPAR 647,-

1.199,-

Skoovertræk

Softshell 3000  
cykelbukser

Softshell 3000  
cykeljakke

Vintersokker

PAKKET OG KLAR TIL

EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

Pakkepris - 4 dele

SPAR 647,-

1.199,-

Skoovertræk

Softshell 3000  
cykelbukser

Softshell 3000  
cykeljakke

Vintersokker

PAKKET OG KLAR TIL

Pakkepris - 3 dele

SPAR 398,-

799,-

VÆLG MELLEM 

GUL ELLER 
SORT

Scott Supra 
MTB cykelhjelm

HjelmhueVintercykelhandsker

EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

Se mere på www.fribikeshop.dk ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten  •  telefon 7465 1031
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EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

Pakkepris - 4 dele

SPAR 647,-

1.199,-

Skoovertræk

Softshell 3000  
cykelbukser

Softshell 3000  
cykeljakke

Vintersokker

PAKKET OG KLAR TIL

EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

Pakkepris - 4 dele

SPAR 647,-

1.199,-

Skoovertræk

Softshell 3000  
cykelbukser

Softshell 3000  
cykeljakke

Vintersokker

PAKKET OG KLAR TIL

EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

Pakkepris - 4 dele

SPAR 647,-

1.199,-

Skoovertræk

Softshell 3000  
cykelbukser

Softshell 3000  
cykeljakke

Vintersokker

PAKKET OG KLAR TIL

Pakkepris - 4 dele

1.199,-
SPAR 647,-

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

Fårhus Forsamlingshus

Billetter
á 150,-
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e 
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m
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KVINDEMESSE 
2019 Torsdag den 14. marts

kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten         

Billetsalg:
Bageriet Kock og Matas Gråsten,
Tips&Lotto/pakkeudleveringen i SuperBrugsen Gråsten 
og hos Guldsmed Rie Meyer, Padborg

Læserbrev
Ankestyrelsen 
må afgøre sagen
I forbindelse med 
debatten om byrådets 
beslutning om at lade 
Dalsmark Plejehjem 
overgå til et kommunalt 
drevet plejecenter 
er der sat tvivl ved 
beslutningsgrundlaget.
Det politiske � ertal der 
har taget beslutningen, 
har gjort det på baggrund 
af en faglig og juridisk 
anbefaling. Kommunens 
egne jurister og for-
valtningen har rådgivet 
politikerne på grundlag 
af  eksterne juristers vur-
deringer. Vel at mærke 
jurister  der er eksperter i 
udbudsret.

Der er nu fra forskellige 
sider rejst tvivl ved om 
den rådgivning kommu-

nen og byrådet har fået 
var korrekt.

Jeg kan som borgmester 
ikke acceptere, at der til 
stadighed vil være tvivl 
om troværdigheden af 
den juridiske rådgivning, 
som har været grundlag 
for den beslutning der er 
taget.

Jeg har derfor iværksat 
en o�  ciel henvendelse 
til Ankestyrelsen for at 
lade dem afgøre om den 
juridiske rådgivning som 
byrådet har fået i den på-
gældende sag var korrekt.

Når der er en afgørelse 
fra styrelsen vil den  blive 
forelagt byrådet. ■

Erik Lauritzen
Borgmester i Sønderborg

Preben Storm røg i stormvejr på Dalsmark
Af Gunnar Hat tesen

Fremmødet var mas-
sivt, da der forleden var 
stormøde på Dalsmark 
Plejehjem i Rinkenæs.

Godt 170 mennesker - an-
satte, naboer og beboere - 
havde fundet vej til mødet.

Fra salen blev der igen 
og igen spurgt, hvorfor 
Sønderborg Kommune vil 
fyre Danske Diakonhjem, 
som har drevet Dalsmark 
Plejehjem i 45 år, når nu 
kommunen har været til-
freds med indsatsen.

Formand for Dalsmarks 
Vennekreds, Jørn 
Rørholm, fremhævede 

det engagerede personale, 
de mange aktiviteter for 
ældre.

"Vi er noget særligt. Her 
taler vi ikke om pårø-
rende, men familier, og vi 
er alle en del af familien. 
Hvorfor må der ikke være 
frit valg i Sønderborg 
Kommune", spurgte Jørn 
Rørholm og � k intet svar.

En sand byge af spørgs-
mål blev rettet til formand 
for social- og seniorudval-
get, Preben Storm (S), som 
var i modvind på mødet.

Han gentog, at kom-
munens jurister har 
vurderet, at dri� sa� alen 
med Danske Diakonhjem 
ikke kan fortsætte, uden 

at den skal i udbud. Det 
ønsker man ikke på grund 
af dårlige erfaringer andre 
steder, hvor private aktø-
rer på plejehjemsområdet 
er gået konkurs.

Fra � ere byrådsmedlem-
mer blev der stillet forslag 
om, at � ertalsgruppens 
beslutning kan blive 
omgjort.

"I Venstre er vi kede af 
beslutningen. Vi bakker 
op om Dalsmark", fast-
slog byrådsmedlem Peter 
� omsen (V).

Han blev bakket op af 

byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V).

"Beslutningen er trist 
for familier og beboere. 
For mig handler det om 
vilje. Det er en kæmpe 
fejl, at Dalsmark skal være 
kommunalt plejehjem. 
Hvorfor kan 24 andre 
kommuner godt drive et 
plejehjem under Danske 
Diakonhjem", spurgte 
Daniel Staugaard, som 
opfordrede Preben Storm 
til at vise vilje til at redde 
Dalsmark. ■

Godt 170 mennesker var mødt op til møde på Dalsmark Plejehjem, hvor der var en heftig debat om Dalsmark fortsat må være 
en del af Danske Diakonhjem. Fotos Søren Gülck
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Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteter

UDSALG
på alle efterårs- og vintervarer

50%
UGE 3

fra torsdag den 17. januar

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

Vi giver 25% på katalogprisen i hele januar måned.

25% RABAT
HELE JANUAR MÅNED

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

KOM IND I BYGMA GRÅSTEN OG SE DIT NYE BADMILJØ

90 år og i fuld vigør
Der var et stort rykind 
af gæster, da Cathrine 
Brodersen, Egernsund, 
forleden fyldte 90 år. 

Hun var i mange år 
hjemmegående husmor 
og passede samtidig sin 
mands taxi- og bussel-
skab. Det var hende, der 
passede telefon og passede 
regnskabet.

Desuden havde de apo-
tekerudsalg og cykelfor-
retning ved huset.

Dette passede hun også 
med kyndig hånd.

Der er i årenes løb blevet 
lappet mange cykeldæk i 
køkkenet.

I årenes løb er familien 
blevet temmelig stor.

Hun er mor til fem døtre 
og en søn. Der er kommet 
19 børnebørn og 28 olde-
børn til og nr 29 kommer 
til maj 2019.

Hendes første tipolde-
barn blev født i dec 2017.

Selvom familien er stor, 
har Cathrine Brodersen 
styr på fødselsdage og 
hvem der hører til hvem.

I juli 2019 bliver hendes 
ældste oldebarn gi� .

Hun er stadig en meget 
aktiv og åndsfrisk dame, 
der klarer sig selv.

Hun tager sig kærligt af 
veninder og familien.

Hun elsker sine gåture. 
Hver morgen kl 6.20 og 
igen om e� ermiddagen. 
Hun er et kendt ansigt i 
byen, og samtlige hunde 
og deres ejere i Egernsund 
kender fru Brodersen eller 
damen med rollatoren.

Nogle af hundene kom-
mer endda helt ind i køk-
kenet ved hende for at få et 
klap eller en godbid.

Hun holder meget af at 
gå til keglespil. Ved hver 
sæson afslutning mener 
hun, det nok var den 
sidste. Men hun er stadig 
med og klarer sig godt.

Den runde fødselsdag 
blev fejret med 94 gæster, 
som � k en fantastisk 
dag med mange gode 
indslag. ■

Cathrine Brodersen fejrede sin 90 års fødselsdag med 94 
gæster.
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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

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

TV-journalist fortalte om sin 
sønderjyske opvækst
Af Gunnar Hat tesen

Allerede som 10-12 årig 
viste studievært på 
TV Syd, Anders Køpke 
Christensen, at han ville 
være journalist.

"Når jeg så TV-Avisen 
beundrede jeg studie-
værter som Ole � isted, 
Jes Dorph Pedersen og 
Steen Bostrup. Det ville 
jeg også være", fortalte 
32-årige Anders Køpke 
Christensen veloplagt, 
da han talte om sin kar-
rierevej fra Løjt Kirkeby 
til TV Syd foran 70 tilhø-
rere i Ahlmannsparken i 
Gråsten.

"Min far kunne ikke for-
drage journalister, så det 
var et stille ungdomsop-

rør, at jeg bvalgte at blive 
det", erindrede Anders 
Køpke Christensen, 
som er født i 1986 i Løjt 
Kirkeby, men nu bor i 
Aabenraa.

Faderen, Jan Køpke 
Christensen, var en of-
fentlig person. I 7 år var 
han folketingsmedlem for 
Fremskridtspartiet. 

"Der var lange perioder, 
hvor han ikke var hjem-
me, men han lærte mig, 
at det ikke gør noget, at 
andre ikke kan lide én

Med stor kærlighed og 
passion fortalte Anders 
Køpke Christensen om 
sine 8 år på Bornholm, 
hvor han var ansat på TV 
2 Bornholm.

"Det var lærerigt at 
dække et område, der er 
så småt. Bornholmerne 
har en fælles identitet. Det 
blev nogle af de bedste år 
i mit liv", nævnte Anders 
Køpke Christensen.

Mødet var arrangeret af 
Ældre Sagen i Gråsten. ■

Journalist og studievært hos 
TV Syd, Anders Køpke 
Christensen, fortalte om "Fra 
Løjt til TV Syd.
 Foto Jimmy Christensen

Gammel kro 
bliver revet ned

For tiden er den forfaldne 
Rinkenæs Nederbykro i 
gang med at blive revet 
ned. E� er påske går 

Rinkenæs Vandværk i 
gang med at bygge et nyt 
vandværk til 6,7 mio. kr. 
på grunden. ■
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Nygade 13 - 6300 GråstenNygade 13 - 6300 Gråsten

Et års fødselsdag
Lørdag den 19. januar fejrer vi at vi har 

haft Den Gamle Skomager i et år.
Vi har fl g på programmet den dag.

Fra åben til luk sælger vi alm fl aske øl, små fadøl, vand, vin og 
spiritus til kr.10,- pr genstand og cider til kr.20,- pr stk

Venlig hilsen
Ina og Morten

Kl. 13.00 ............. giver vi en lille middag
Kl. 14.00 ...................spiller Bodega Duo
Kl. 19.00 .......................giver vi hotdogs
Kl. 23.00 .............. spiller Thomas Jensen

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. Om 
bord får vi serveret middagsmad.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil den lokale guide 
fortælle en masse om øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Pris kr. 750,-
Inkluderet: Bus, rundstykke og ka� e, 
færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . . kl. 7.40
OK-tanken, Augustenborg . .  kl. 7.50
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Elektrikeren Egernsund . . . . kl. 8.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 8.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . kl. 8.55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . kl. 9.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . kl. 9.05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . kl. 9.10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.15
Circle K, Padborg. . . . . . . . . kl. 9.20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . kl. 9.35
Circle K, Rødekro . . . . . . . . kl. 9.50
Samkørselspladsen ved 
Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl.10.10

1-dags bustur til 
Skønne Samsø

Afgang
Guderup Aktivitetscenter kl. 7.40

750,-
Lørdag den 1. juniLørdag den 11. maj

Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor 
vi skal besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll 
på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler ud gennem 

Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. 
Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge Christian 
VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer 

vi en tur rundt i den charmerende by og ser den berømte 
strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, 
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum 
Kunst der Westküste” i Alkersum – et kunstmuseum, 

som Dronning Margrethe indviede i 2009. 
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor 

vi ser den store Friserdom, der er den største kirke 
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige 

side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor 
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 695,- , som inkl. bus, færge, guide, 

middag og rundfart på øen.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . kl. 7.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . kl. 7.35
Elektrikeren Egernsund . . . kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 7.50
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 7.55
Bindzus, Kollund . . . . . . . .kl. 8.00
Kruså Bankocenter  . . . . . .kl. 8.05
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg  . . . . . . .kl. 8.20

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

Biogas-projekt skrider frem
Energiselskabet Nature 
Energy arbejder for fuld 
kraft for at etablere et 
biogasanlæg i Kværs.

Inden projektet bliver 
realiseret kan borgerne 
komme til borgermøde 
på Kværs Kro onsdag den 
16. januar kl. 17.00, hvor 
bygherren vil fortælle om 
projektet.

Desuden er der mulighed 
for at tage stilling til pro-
jektet frem til 30. januar, 
hvore� er der udarbejdes 
en miljørapport.

Anlægget vil kunne 
modtage op til 800.000 

ton biomasse årligt. Det 
kan blive til cirka 27 milli-
oner kubikmeter naturgas.

Landmændene har 
organiseret sig i Biogas 
Syd og er klar til at levere 
gødning og gylle samt at 
investere i anlægget, så 
forsyningen er sikret

Lugt og støj
Nabolaget er i reglen mest 
bekymret for de mange 
lastbiler med biomasse 
på vej til og fra lageret og 
eventuelle lugtgener.

Tilførslen af biomasse vil 
give omkring 70 lastbil-
transporter om dagen.

De tømmes og rengøres i 
et lukket anlæg, så lugtge-
nerne er begrænsede.

Kværs er valgt som belig-
genhed på grund af nær-
heden til motorvejen og 
gode tilkørselsforhold.

Anlægget skal ligge 
over for Avnto� vej 9. Det 
ventes færdigt i 2020. Den 
samlede pris bliver på 
omkring 250 millioner 
kroner som hentes hos 
banker og investorer. ■

 Arkiv foto Nature Energy 

9



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 20. januar kl. 11.00

ved Niels Refskou

ADSBØL KIRKE
Søndag den 20. januar kl. 9.30

ved Niels Refskou

KVÆRS KIRKE
Søndag den 20. januar kl. 9.30

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

BROAGER KIRKE
Søndag den 20. januar kl. 10.30

ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 20. januar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 20. januar kl. 10.30

ved Marianne Østergård Petersen 

NYBØL KIRKE
Søndag den 20. januar 

Vi henviser til Sottrup kirke

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 20. januar kl. 14.00
Nytårskur ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 20. januar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 20. januar, 14 Uhr,

Gottesdienst in Holebüll

GUDSTJENESTER

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

✁

✁

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

KVINDEEVENTYR
fortalt af Ingrid Hentze

Onsdag den 23. januar kl. 19.00 
i kon� rmandstuen

Ingrid Hentze er � yttet her til Rinkenæs e� er 
sin pensionering som lærer. Hun har fortalt 

hele sit liv. Rigtig mange eventyr, sagn og 
myter og deriblandt også kvindeeventyr. Vi 
kan høre hende fortælle kvindeeventyr fra 

bl.a. Norge, Kina, Danmark og Persien. 
Vel mødt til en a� en med eventyr, 

ka� e og ønskesang.
Ingrid Hentze er den første af to kvinder, 
der fortæller kvindehistorier her i vinter. 

Den næste er valgmenighedspræst 
Margrethe Dallerup Koch, der 

kommer onsdag den 27. februar
og fortæller om kvindesynet 

i det gamle testamente.

Rinkenæs
menighedsråd

Spejdernes
Avisindsamling
LØRDAG DEN 19. JANUAR
GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade 
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

Derudover er der mulighed for selv at a� evere ved vognmand 
Knud Erik Heissel på Planetvej.

Der må aldrig lægges a� ald imellem aviserne/ugebladene.

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Maria Schütt 
mobil 61 27 04 57, (lørdag indtil kl. 9.00).

Indsamlingen er sponseret af:

Vil du opleve glæden ved at være til nytte og 
aktivt være med til at gøre en forskel på det 

sociale område i Gråsten, så er muligheden her.

RØDE KORS GRÅSTEN 
SØGER KANDIDAT TIL 
FORMANDSPOSTEN
Vor nuværende formand ønsker efter 

8 år på posten at blive afløst.

Røde Kors i Gråsten omfatter udover butikken en 
række sociale aktiviteter som bl.a. familienetværket, 

en besøgstjeneste, en stor gruppe nørkler samt 
en række andre initiativer, som har til formål at 
hjælpe socialt udsatte og sårbare i samfundet.

Du kommer ind i et spændende socialt fællesskab 
med en stor gruppe engagerede frivillige, og en 

kultur der med respekt og omsorg for andre afspejler 
godt humør, optimisme, mod og kreativitet.

Er du god til at inspirere andre, evner at 
uddelegere opgaverne og har lyst til at lede en 

aktiv bestyrelse, så hører vi meget gerne fra dig.

Du kan henvende dig til formanden 
Thomas Brink Thomsen.

Telefon: 2124 1695 • e-mail: ttbrink@live.dk
eller til næstformanden Janne Thyø Thomsen

Telefon: 2117 9111 • e-mail: janne.thomsen@hotmail.com 
for yderligere information.

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

200 til nytårsreception på rådhuset
Forleden bød byrådet 
i Aabenraa Kommune 
velkommen til den årlige 

nytårsreception i byråds-
salen for erhvervsliv, sam-
arbejdspartnere og repræ-

sentanter fra 
foreninger og 
institutioner. ■

Borgmester Thomas Andresen bød på hele byrådets vegne 
velkommen til den årlige nytårsreception på rådhuset.
Erhvervsliv, samarbejdspartnere og repræsentanter fra 
foreninger og institutioner var inviteret, og snakken gik 
lystigt i salen både før og efter borgmesterens traditionelle 
nytårstale.
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Tak fordi du handler lokalt 

Dødsfald
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 

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse i forbindelse med
Gitte Petersen

bisættelse
Stor tak til hus 18 Vesterdalen for kærlig omsorg og pleje.

Kirsten og Vagn Peter Petersen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Jacob P. Nissens
bisættelse i Rinkenæs Korskirke.

Mange tak for de mange blomster og varme ord. Også en tak 
til sognepræst Marianne Østergaard for de � ne ord i kirken.

På familiens vegne
Inger, Lasse, Gitte og Hella

TAK
for venlig deltagelse ved vores mor

Tinne Meyer’s
sygdom død og bisættelse.

Særlig tak til præst Marianne Østergård for hjælp og forståelse.
Tak til Dalsmark plejehjem og bedemand Jytte Rasmussen.

Familien

Lene Bach Moldaschi,
Gråsten, er død, 72 år. ■

Hans Bossen, 
Gråsten, er død, 62 år.
Han var gråstener, søn 
af den tidligere direktør 
i Gråsten Andelsslagteri, 
H. Bossen.
Hans Bossen var en 
handy-man og en rigtig 
god far for tvillingerne 
Andreas og Maria.
I en årrække var han en 
vellidt pedel på Rønshoved 
Højskole. Han elskede sit 
arbejde, selv om han og 
personalet o� e måtte ar-
bejde, når andre holdt fri, 
fordi han skulle servicere 
kursister og elever. ■

Populært lottospil i 
Ahlmannsparken
Af Anders Agerley

Støtteforeningen for 
Æblegård Friskole 
samlede 86 mennesker 
til årets første lottospil i 
Ahlmannsparken.
E� er at dørene var blevet 
åbnet til cafeteriet, mødte 

de første spillere op for at 
sikre sig deres faste plad-
ser. Kortspil, ka� ekander 
og strikketøj blev pakket 
frem, og summen af stem-
mer fyldte cafeteriet.

Ved pladebordet var 
der en lille kø. Her var 
der mulighed for at købe 

plader eller kuponer til 
enten lotto, pausebanko, 
amerikansk lotto eller 
lykke lotto.

De � este spillere købte 6 
samlede plader til 8 kr. pr. 
plade.

Klokken 19.00 faldt roen 
over forsamlingen og op-
råberen bød velkommen. 
Lottospillet gik i gang. 

Hurtigt blev der råbt 
pot og første præmie var 
vundet.

Præmierne er alt fra 100 
kr. for 1 række til 200 kr. 
for en hel plade og ved 
ekstraspillene kan der 
vindes forskellige pakker 
og gaver. 

Støtteforeningen for 
Æblegård Friskole holder 
lottospil omkring 40 gane 
om året. ■

Folk hyggede sig ved lot-
tospillet i Støtteforeningen 
for Æblegård Friskole. 
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatsningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Tømrer med speciale i 

restaurering og renovering 

af fredede huse, bygninger, 

kirker og bindingsværkshuse. 

Tak fordi du 
handler lokalt

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Gråsten Ringridning får pænt overskud
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten 
Ringriderforening har 
vendt udviklingen. 
Sådan lød den gode 
melding, da forenin-
gen forleden holdt 
generalforsamling.
”2018 blev året hvor vi 
gennemførte den turn-
around, som e� er min 
mening var bydende 
nødvendig. Og jeg synes 

det lykkedes ret godt. Vi 
havde entreret med et nyt 
tivoli, nemlig Kjærs Tivoli, 
og det blev der taget godt 
imod af de besøgende”, 
sagde formanden Bo 
Gråsten Ringridning får 
pænt overskud

Hansen på ringrider for-
eningens generalforsamling.
”Vi havde også bestilt godt 
vejr, og det � k vi til fulde, 
at det så også gav nogle 

udfordringer, ja sådan skal 
det vel være. Men heldig-
vis var det udfordringer/
opgaver der var til at løse, 
og som vi � k løst. Det 
er dejligt, at man i disse 
situationer altid møder 
velvilje og imødekom-
menhed uanset til hvem vi 
henvender os. Om det er 
til Politiet, brandmyndig-
hederne, kommunen eller 
vandværket”, sagde Bo 
Hansen.

Ringriderfrokost
Det var første år helt uden 
ringriderfrokost, som var 
blevet erstattet med et 
ringriderbal.

”Selv om billetsalget kom 
sendt i gang, havde vi fak-
tisk ret god opbagning og 
vi var over 200 mennesker 
til festen. Jeg er sikker på, 
at dette er et koncept, vi 
vil bygge videre på.Vi har 
skabt et godt fundament, 
hvorpå vi kan udvide 

ringriderballet”, nævnte 
Bo Hansen, som glæ-
dede sig over, at lørdagens 
Lady-party slog rekord 
med næsten 200 piger, 
som lavede en brag af en 
fest.

Bo Hansen noterede, at 
opbakningen fra publi-
kum var meget � nt. Der 
var fyldt på pladsen både 
lørdag og søndag, og 
mange havde fundet vej til 
Gråsten for at se optoget.

Færre ryttere
Ringriderdysten gik rig-
tig � nt, men Bo Hansen 
nævnte, at der var 30 
færre ryttere, men dels lå 
ringridningen ret sendt, 
dels er det en generel 
tendens hos de � este ring-
riderfester. ”Umiddelbart 
er det ikke noget, vi er 
nervøs over”, mente Bo 
Hansen, som fremhævede, 
at ringriderforeningen 
� k et pænt overskud på 
156.000 kroner. ■
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De første EUX-
landmand-studenter 
Mandag morgen var der 
stor gensynsglæde på 
Gråsten Landbrugsskole. 
De 20 EUX-elever som 
startede deres kombina-
tionsuddannelse i august 
2015 er netop startet på 
deres sidste skoleforløb. 
Til sommer håber de alle 
at stå med både et bevis 
som faglært landmand 
og med en gymnasial 
uddannelse. 

Hele uddannelsen varer 
4 år og veksler mellem 
skoleforløb og praktik. 
2½ år på skole og 1½ år i 
praktik.

Halvdelen af de 20 elever, 
som netop er startet på 
deres sidste skoleforløb, 
er lige kommet hjem fra 
et halvt års praktikop-
hold i udlandet. To har 
været i USA, to har i New 
Zealand, en i Tyskland og 
� re i Australien. ■

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

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  

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

Efter opsamling kører vi over Ribe til Esbjerg. Undervejs holder vi en ka� epause.
Sidst på formiddagen er der afgang med færgen fra Esbjerg Havn til Fanø og overfarten tager 
ca. 15 minutter. Her stiger en lokal guide på bussen. Herefter skal vi opleve den naturskønne 
ø med fantastiske strande, hyggelige småbyer med gallerier og kunstmuseum. Fanø er på 56 
kvadratkilometer stor og har 3.200 indbyggere. 
Vi skal på en kort byvandring i øens største by, 
Nordby, hvor vi spiser middagsmad. Turen fortsætter 
til skipperbyen Sønderho, hvor der undervejs 
fortælles om Fanøs befolkning og dyreliv.
Vi får en � ot og spændende tur i Sønderho ad de 
små stræder til Sønderho Havn. Desuden skal vi se 
Sønderho Kirke, der rummer 22 kirkeskibe. Sønderho 
byder på charmerende huse, hvor � ere end 50 huse 
er fredet. I Sønderho drikker vi eftermiddagska� e. 
Der bliver også en tur til stranden, som vi kører ad 
til Fanø Bad og videre ad Strandvejen til færgen 
og meget klogere på øen og dens charmerende 
historie og beriget af en fantastisk naturoplevelse.
Pris kr. 650,- som inkluderer bustur, morgenka� e og 
rundstykke, færge Esbjerg-Fanø t/r, lokalguide på 
Fanø i 5 timer, to-retters menu og eftermiddagska� e.

BovAvis

Lørdag den 18. maj

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

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

650,-

Heldagstur til 

Fanø

Mandag morgen var der stor 
gensynsglæde på Gråsten 
Landbrugsskole. Eleverne på 
EUX 2. hovedforløb har nu 
gået på skole sammen i to år, 
men det sidste halve år har 
de været i praktik og mange 
af dem har ikke set hinanden 
siden skoleforløbet sluttede i 
juni sidste år.

Lennart Martensen er netop 
kommet hjem fra New 
Zealand, og han fortæller at 
han har fået nogle fantasti-
ske oplevelser. Ud over at 
opleve et helt andet lands 
landbrug og kultur, så har 
han også lært meget om sig 
selv. ”Jeg har faktisk også 
fået øjnene op for at vi har 
det godt Danmark, og at jeg 
nu betaler min skat med lidt 
større glæde.” 

Andreas Damgaard Iversen 
har været i Australien og 
landede i Danmark 12 timer 
før han skulle starte i skole. 
”Jeg har stadig lidt jetlag, 
men det er dejligt at være 
hjemme igen og møde alle 
kammeraterne på holdet.”
”Jeg valgte EUX uddannelsen 
for at holde mange mulighe-
der åbne, og så tiltaler det 
mig meget at veksler mellem 
skole og praktik.”
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WEEKEND KURSUS: LØBBINDING ved Anne-Birgitte Beyer, Samsø
Løbbinding er en oldnordisk teknik, ”Løb” kommer af det 
oldnordiske ”laupr” som betyder kurv. I dag er løbbinding en 
tekstil ”pølseteknik”, hvor kurven bygges op i spiralform og 
syes sammen. Kurven formes samtidig med, at du syr den.
Lørdag den 2. februar og søndag den 3. februar kl. 10.00 - 15.00
1 weekend ekskl. materialer .................................................kr. 675,-

LINEDANCE FOR 60+ (ØVEDE)
Vi starter i Ahlmannsparken tirsdag den 15. januar kl. 10.00-11.30
Du danser 10 gange i selskab med en � ok glade dansere .... Kr. 300,-

BASSINTRÆNING I GIGTHOSPITALETS VARMTVANDSBASSIN
Vi har fået lov til at leje bassinet i 2-3 måneder, så vi tilbyder
Fredag den 1. februar kl. 17.30 12 gange ............................. Kr. 790,- 
Samt Lørdag den 2. februar kl. 8.00, kl. 9.00 eller kl. 10.00
Ligeledes 12 gange .............................................................. Kr. 790,-

OBS OBS: SÅ DU ANNONCEN FOR BABYSVØMNING 
I SIDSTE UGE HER I AVISEN???
Vi starter søndag den 3. februar kl. 13.05, 13.30, 13.55 og 14.20.
8 gange på Gigthospitalet i Gråsten  .................................... Kr. 586,-

Tilmeldelse hurtigst muligt til post@aftenskolerne.com 
eller telefon 74 65 11 87

Rinkenæs AftenskoleRinkenæs Aftenskole

Gråsten

Mindsk risikoen for 
tricktyveri og indbrud

Onsdag den 30. januar kl. 14.30
i Ahlmannsparken.

Sikringsrådgiver fra politiet Michael 
Skaarup vil fortælle, hvad man kan gøre 

for at sikre sig og være tryg.
Pris: kr. 50,- for medlemmer
Kr. 70,- for ikke medlemmer.

Priserne er incl. kaffe og kage.

TILMELDING ER NØDVENDIG SENEST DEN 28. JANUAR 
Online, sms eller ring til 

Birgitte Jensen tlf. 28 69 02 03

HUSK MEDLEMSNUMMER VED TILMELDING

Miniatur Wunderland, 
Hamburg

Onsdag den 20. februar
i Hamburg i tidligere pakhuse

Besøger vi verdens største anlæg med 
1040 tog, 9250 biler og 42 � y i miniformat 

Vi kører med bus kl. 8.00 fra Ahlmannsparken 
til Hamburg hvor vi besigtiger det store anlæg 
og spiser middag. Efter dette kører vi til Rade 
bei Rensburg og får kaffe med tyske kager og 
hører om den nye højbro på A7, mens vi kikker 

på den gamle. Hjemkomst ca. kl. 18.00

Pris: kr. 395,- for medlemmer
kr. 440,- for ikke medlemmer.

TILMELDING FRA TORSDAG DEN 17. JANUAR KL. 8.00  
TIL SENEST MANDAG DEN 11. FEBRUAR KL.18.00

Online, sms eller ring til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

HUSK MEDLEMSNUMMER VED TILMELDING
Beløbet bedes indbetalt med navn senest den 

11. februar til Sydbank 8060 – 1750229.

afholder

GENERALFORSAMLING 
+ ½ LOTTOSPIL

Fredag den 8. februar kl. 19.00
i Ahlmannsparkens cafeteria

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning for året 2018
5. Fremlæggelse af foreningens 

regnskab for året 2018
6. Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i 

hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:

Karin Margrethe Sørensen . . Modtager genvalg
Hans Bertel Tarning-Bock . . Modtager genvalg
Jette Christensen . . . . . . . . . Modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter: På valg er:
Vera Hansen  . . . . . . . . . . . . Modtager genvalg

9. Valg af bilagskontrollanter: På valg er:
Arne Sørensen . . . . . . . . . . . Modtager genvalg
Susan Rehfelt . . . . . . . . . . . . Modtager ikke genvalg

10. Eventuelt
11. Afslutning ved formanden.

Alle er velkomne, men kun medlemmer 
der har betalt har tale – og stemmeret.

Bagefter er foreningen vært ved ka� e og brød.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

GRÅSTEN 
Ordinær 

generalforsamling
Torsdag den 24. januar kl. 19.00

på Den Gamle Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 26. februar kl. 19.00

i Kværshallen

Generalforsamling i KTUIF’s Håndboldafd
Torsdag den 7. februar kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Hans Lenger

Generalforsamling i KTUIF’s Tennisafd
Mandag den 18. februar kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Martin Eskildsen

Generalforsamling i KTUIF’s Badmintonafd
Tirsdag den 5. februar kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Tom Frederiksen

Generalforsamling i KTUIF’s Gymnastik
Mandag den 4. februar kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Bettina F. Svendsen

Generalforsamling i KTUIF’s Fodboldafd
Tirsdag den 5. februar kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Jacob Asmussen

Ved ovennævnte generalforsamlinger er 
dagsordenen i henhold til vedtægterne. 

Forslag skal være formanden skriftlig i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne

Kværs/Tørsbøl Ungdoms-
og Idrætsforening

Foredrag ved forfatter 
Linda Lassen
Torsdag den 24. januar kl.19-21
Bedre Psykiatri Sønderborg
Frivillighedens Hus, Perlegade 50
Se Facebook & BedrePsykiatri.dk

Musikfestival i 
Rinkenæs
For 3. år i træk afholdes 
der Back to the Roots 
festival i Rinkenæs.
Den indendørs musikfe-

stival holdes på Rinkenæs 
Skole i weekenden 1. og 2. 
marts med musik, sam-
vær, kunst, mad og jam. ■

Genvalg til bestyrelse
På generalforsamlingen i 
Gråsten Ringriderforening 
var der genvalg til besty-
relsesmedlemmerne Kim 

Vagner, Keld Jørgensen og 
Torben Beyer. 

Den tidligere formand, 
Preben Kleis, blev gen-
valgt som revisor. ■

Håndboldfan
26-årige Philip 
� orngrim, der til 
daglig er slagter i 
SuperBrugsen i Broager, 
er ivrig fan af det danske 
håndboldlandshold.

Det er lykkedes ham at 

ska� e billetter til både 
bronze-� nalen og guld� -
nalen i Boxen i Herning.
Billetterne købte han 
sidste sommer for 600 kr. 
i alt. ■
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B R O A G E R

SPAR 9,00

SPAR OP 
TIL 5,00

HALV 
PRIS

Skrabeæg
Str. M/L
10 stk.

Dansukker
2 kg

Gråsten ketchup
eller sennep

375 g.

Änglamark skummet, mini og letmælk
1 ltr.

Coop pålæg
Vælg mellem rullepølse, 
kogt skinke, frikadellepølse, 
hamburgerryg, røget- 
eller peberskinke

10 STK

1095

PR. POSE

1095
PR. STK.

595

PR. STK.

495

PR. STK.

595

LANGT UNDER 
HALV PRISAlt Legetøj

SPAR OP TIL

50%
* Gælder ikke legtøj fra Impulse

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 15. januar til og med lørdag den 19. januar 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Broager

SuperBrugsen i Broager 
investerer i nyindretning
Af Gunnar Hat tesen

SuperBrugsen i Broager 
går om kort tid i gang 
med at investere et mil-
lionbeløb i nyindretning 
af dagligvarebutikken.

Køle- og frostanlægget 
bliver ski� et ud med nye 
CO2 anlæg.

"Vi laver butikken gen-
nemgribende om, hvor 
vi sætter varerne på en 
ny måde. Kun bageraf-
delingen, frugt og grønt, 

konfekture og kasserne 
bliver, hvor de er. Resten 
får ny placering", fortæller 
uddeler Michael Næsby, 
der overtog roret for godt 
et halvt år siden.

Arbejdet indledes i uge 
4-5 og skal være afsluttet 
til påske. Der bliver lidt 
byggerod i butikken i den 
periode, men personalet 
vil hjælpe kunderne, når 
de ikke kan � nde deres 
varer. ■

Uddeler Michael Næsby 
glæder sig til nye tiltag i 
dagligvarebutikken. Arkiv foto

Dilettantforestilling er 
fast tradition i Skelde
Af Gunnar Hat tesen

Skelde Gymnastik-
forening står bag, når 
der lørdag den 26. januar 
kl. 18.30 er dilettantfore-
stilling hos Frk. Jensen. 
Aftenen indledes med en 
gang stegt flæsk.
Dilettantstykket har titlen 
"Skeldes letlevende dame". 
Det er et muntert stykke, 

som handler om livet i et 
lille missionsk samfund. 
En letlevende dame � ytter 
til byen og så kan det nok 
være der kommer gang i 
kludene

Holdet består af 9 per-
soner. De medvirkende 
er Pernille Mikkelsen, 
Laila Petersen, Helle 
Øland, Heidi Pedersen, 
Claus Clausen, Jens Peter 
Hansen, Brian Neumann 

Oven og Jens Chr. 
Petersen. Su�  ør er Bettina 
Højgård.

"Det er en fast årlig 
tradition, der er dilettant 
i Skelde, og der plejer at 
være god opbakning", si-
ger Jens Chr. Petersen.  

Stykket opføres igen 
lørdag den 2. februar 
kl. 14.00 med ka� e-
bord. Man skal huske 
tilmelding. ■

Dilettanterne er i gang med at øve replikkerne til "Skeldes letlevende dame".
 Foto Jimmy Christensen
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Se alti d mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus
”De 5 onsdage”

Den 23. januar kl. 19.30 kommer Karsten Skov, som fortæller 
om sit forfatt erskab i.f.m. bøgerne Knacker og Enkeland samt 

om fi lmati seringen af ”I krig og kærlighed” - Karsten har 
netop udgivet bogen “ I krig 
og kærlighed” - en bog om 

fi lmen og 1. verdenskrig”, han 
løft er måske også sløret for 

sin næste bog-udgivelse! 
Husk - sidste frist for ti lmelding 

er lørdag den 19. januar.

Tilmelding på 
broagerhus@broager.dk 

eller tlf. 2673 8130

Det nye træværksted 
på Broagerhus er nu klar brug og alle der har ti d og lyst, 
ti l at arbejde med træ og trædrejning, kan melde sig hos 
Gert Bargum Petersen på mob. tlf. 2023 2340, for at høre 

mere om de akti viteter der foregår i træværkstedet.

Husk KIK IND er åben hver onsdag fra kl. 9.30 ti l 12.30

DIT LIVS EVENTYR 
STARTER HER!

ü Adventure Race
ü OUTDOOR
ü Kajak

ü Windsurfing
ü Ridning
ü E-sport

ü Ski & Snowboard

ADVENTURE EFTERSKOLEN
Dyntvej 113, 6310 Broager

Tlf: 74 44 27 62
Info@adventure-efterskolen.dk
www.adventure-efterskolen.dk

Vi har niveaudelt undervisning for at styrke den enkelte 
elevs faglighed. Vi styrker elevernes selvtillid, fordrer en 
sund livsstil og giver eleverne venner for livet.
Hver dag byder på nye oplevelser og her kan du bl.a. 
afprøve linjefagene:

Foredrag om esport på 
Adventure Efterskolen
”Hvad gør esporten så 
populær? Esport har 
med eksplosiv fart fun-
det sin vej ind i danske 
hjem, og i medierne har 
begrebet været meget 
fremme i de seneste 
år. Hvad er alt postyret 
egentlig om?

Hvorfor tager man esport 
ind på undervisningsin-
stitutioner? Hvad skal det 
kunne give de unge men-
nesker at have esport på 
programmet i skolen?
Hvordan skal man hånd-
tere esport i det private 
hjem? Kon� ikter i hjem-
met grundet esport er 

udbredt, hvordan skal 
de kon� ikter løses og 
hvad kan man gøre som 
forældre til gamerbørn? 
Hvordan forholder man 
sig som forældre til at bar-
net bruger penge på skins 
i spillene?”
Om dette fortæller 
Michael Rüsz om i et 

foredrag på Adventure 
E� erskolen mandag d. 
21. januar kl. 19.00, hvor 
interesserede kan lytte og 
stille spørgsmål til 37-åri-
ge Michael Rüsz, som er 
en af esportens centrale 
� gurer i Danmark.  
Michael Rüsz har været 
involveret i esporten siden 
2001. Han var professionel 
udøver fra 2004 til 2008, 
hvor han også var lands-
holdskaptajn fra 2005 til 
2008.
Derudover har han ar-
bejdet som lan arrangør, 
coach, manager, caster og 
han har været organisa-
tionsejer. Siden 2015 har 
han levet af esporten igen, 
denne gang som selvstæn-
dig erhvervsdrivende i 
esport, nu med over 80 
ansatte, hvor hans � rma 
Esport Service har fokus 
på esport undervisning 
over hele Danmark. 
Han har desuden været 
sportschef i AGF Esport 
og været med til at 
skabe rammerne om AGF 
Esport. Han rådgiver i dag 
� ere superligaklubber om-
kring esport, heriblandt 
FCM, Brøndby IF og 
Randers FC. ■

Overskuddet falder
Overskuddet i Broager 
Erhvervspark ApS i 
Broager er i det seneste år 
faldet fra 222.617 kr. til 
122.999 kr. før skat. 

Egenkapitalen voksede i 
selskabet fra 853.830 kr. til 
949.769 kr. ■

Dronningens 
fortjenstmedalje
Omkring 400 frivillige 
brandmænd og 60 kom-
munalt ansatte i Brand og 
Redning holdt lørdag nyt-
årsparole i Sydals-Hallen.

Her � k Karin Asmussen 

og Poul Erik Sørensen 
fra Broager Brandværns 
Orkester overrakt 
Dronningens 40 års 
fortjenstmedalje.■

SuperBrugsen overtager Det Grønne Køkken
Af Gunnar Hat tesen

SuperBrugsen i Gråsten 
overtager 1. februar 
Det Grønne Køkken 
på Sundgade 79 i 
Egernsund.

"Den eneste væsentligste 
ændring er, at grundlæg-
geren af køkkenet, Per 
Vadgaard Nielsen, bliver 
fastansat", forklarer ud-
deler Jesper � omsen 
om overtagelse af 
forretningen.

"Det Grønne Køkken 
kører videre i samme stil 
og med det samme menu-
kort. Køkkenet fortsætter 
i Per Vadgaards ånd. 
Kunderne kommer ikke 

til at mærke forskel", for-
sikrer Jesper � omsen.

Che� ok på Det Gamle 
Rådhus i Gråsten , Sten 
Gredsted-Hansen, ski� er 
ved samme lejlighed til 
Det Grønne Køkken, 
som den nu 63-årige Per 
Vadgaard Nielsen grund-
lagde i 2002. Han bor i 
Egernsund, og blev udlært 
kok i 1974.

Der bliver også tilknyt-
tet en administrativ 
medarbejder i skik-
kelse af Louise Kählig fra 
Rinkenæs. I alt bliver der 
tilført 74 ekstra ugent-
lige timer til Det Grønne 
Køkken.

"Det Grønne Køkken er 
en veldrevet forretning, 
som kan give en god 

synergie� ekt sammen 
med delikatesseafdelingen 
i SuperBrugsen", siger 
Jesper � omsen. ■

Uddeler Jesper Thomsen har 
fastansat Per Vadgaard 
Nielsen som kok i Det 
Grønne Køkken, som i 2015 
rykkede til Egernsund.
 Foto Jimmy Christensen

Tak fordi du handler lokalt 

Æresmedlem
Broagerlands Ungdoms- 
og Idrætsforening 
har udnævnt Hans 
Heinrich Jacobsen til nyt 
æresmedlem.

Han har været et engage-
ret medlem af BUI i over 
40 år.

I 1985 blev han valgt 
ind som suppleant til ho-

vedbestyrelsen. Året e� er 
blev han menigt medlem 
og i 1997 overtog han 
formandsposten, som han 
bestred indtil 2007.

Han var en af de bæren-
de kræ� er ved byggeriet 
af idrætscentret på Nejsvej 
og var også aktiv ved byg-
geriet af Hal 2. ■
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FRITIDSHUS

Kontantpris 899.000
Ejerudgifter pr. md. 1.865
Udbetaling 45.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.061/3.452
Sag: 703-4195 Tlf: 74441698

Egernsund - Rendbjerg
Teglbakken

Super flot sommerhus
Drømmer du om et sommerhus, sådan et
hvor man kan hygge sig i weekenden og
holde gode ferier i, så har vi lige det rigti-
ge her.

NY PRIS
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LEJLIGHED

Kontantpris 2.095.000
Ejerudgifter pr. md. 2.894
Udbetaling 105.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.202/7.883
Sag: 703-01302 Tlf: 74441698

Gråsten
Bellevue

Flot udsigtslejlighed
En velindrettet lejlighed med udsigten i
fokus. Lejligheden er en del af det ikoni-
ske Bellevue-byggeri, der er beliggende
langs den flotte Gråsten Havnefront helt
ud til Nybøl Nor.

NY PRIS

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

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

Kontantpris 1.745.000
Ejerudgifter pr. md. 2.407
Udbetaling 90.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.766/6.543
Sag: 703-01355 Tlf: 74441698

Gråsten
Bryggen

Lejlighed i første parket ved Gråsten Hav-
nefront
Her er en lejlighed, hvor beliggenheden
er helt i top! På Bryggen ved Gråsten Hav-
nefront, utroligt tæt på vandkanten, fin-
der du denne skønne lejlighed!

NYHED

Gråsten - Sandager
Sandagervej

Enestående udsigtsvilla i 1. række
En sand perle ved Flensborg Fjord med en fantastisk beliggenhed, der sjældent kom-
mer til salg. Helt igennem flot moderniseret villa, hvor der er taget hensyn til den
flotte beliggenhed, ved at der fra alle opholdsarealer - både
indvendig og udvendig - er den flotteste udsigt ud over vandet. Det føles næste som
at sidde på dækket af et krydstogtskib. Den livlige trafik på Flensborg Fjord er med til

at sætte det ekstra krydderi på udsigten. Fuldstændig betagende. Villaen har en su-
per god og meget velgennemtænkt planløsning, lige fra den store praktiske kælder
med tilhørende garage. til stueetagen med alle værelser og overetagen med køk-
ken, stuerne og "forældre" afdeling.

NYHED
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VILLA

Kontantpris 4.250.000
Ejerudgifter pr. md. 2.022
Udbetaling 215.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 18.580/15.923
Sag: 703-01378 Tlf: 74441698
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S U N D E V E D

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

Kaffe og kage skal vi også have. 
Vel mødt!

Kim Larsen 
Koncert-gudstjeneste.

D. 7. april, kl. 16.00 åbner Sottrup kirke igen dørene for 
en anderledes og meget smuk oplevelse: en Kim Larsen-

koncertgudstjeneste, hvor de medvirkende er:
Michael Vogensen 
Morten Petersen 

Sønderjysk Junior-Pigekor og Sønderjysk Drengekor, 
under ledelse af Mette Rasmussen

Sognepræst Vibeke Oldenburg
Billetter á 50 kr. 

Der oplyses senere, hvor billetterne kan købes, 
men sæt allerede nu X i kalenderen.

Januar
20. januar 14.00

Nytårs-Gudstjeneste i Sottrup, 
ved Mette Carlsen

27. januar 09.00
Gudstjeneste i Sottrup, ved 

Vibeke von Oldenburg

27. januar 10.30
Gudstjeneste i Nybøl, ved 

Vibeke von Oldenburg

Februar
3. februar 09.00

Gudstjeneste i Nybøl kirke, 
ved Vibeke von Oldenburg

3. februar 10.30
Gudstjeneste i Sottrup, ved 

Vibeke von Oldenburg

10. februar 09.30
Gudstjeneste i Nybøl 
ved Mette Carlsen

17. februar 09.00
Gudstjeneste i Sottrup, ved 

Vibeke von Oldenburg

17. februar 10.30
Gudstjeneste i Nybøl, ved 

Vibeke von Oldenburg

24. februar 09.00
Gudstjeneste i Nybøl kirke, 
ved Vibeke von Oldenburg

24. februar 10.30
Fastelavns-Gudstjeneste i Sottrup 
kirke, ved Vibeke von Oldenburg

Spaghetti-gudstjeneste 
i Sottrup kirke

Torsdag den 31. januar kl. 17.00
Vi starter med en kort og børnevenlig 

gudstjeneste om kyndelmisse.
Kl. 17.30 spiser vi og menuen er: frikadeller 

og pastasalat, vi skal også have dessert
Hjemad går det igen mellem kl. 18.30 og 19.00.

Tilmeldning til sognepræst
Vibeke von Oldenburg: 

SMS: 20 57 51 10 eller mail: vfvo@km.dk

Fastelavnsgudstjeneste 
i Sottrup Kirke

Søndag den 24. februar kl. 10.30
Efter en kort, og børnevenlig gudstjeneste slår 

vi ’Katten af tønden’ i Det nye sognehus.
Vel mødt!

Baby-salmesang i Nybøl kirke
Tirsdag den 22. januar kl. 10.00 - 11.00

Vi synger og bevæger os til børnevenlige salmer og sange, og 
skærper børnenes opmærksomhed gennem de forskellige sanser.

For babyer fra 2 -12 måneder med deres mor eller 
far, der har lyst til at synge med deres barn.
Mød op med dit mætte og veludhvilede barn.

Husk:
Tilmelding (som er nødvendigt) hos musiklærer 

og organist Anemette Bennike Thomas 
Tlf. 61 40 11 26

Sogneeftermiddag den 5. februar 
kl. 14.30 – 16.30 i Sottrup sognehus

Vibeke von Oldenburg fortæller, hvordan strikning 
både kan være afstressende og ’mindfull’.

Tag dit strikketøj med!
Kaffe og kage skal vi også have.

Vel mødt!

Kim Larsen
Koncert-gudstjeneste

Den 7. april kl. 16.00 åbner Sottrup kirke igen dørene 
for en anderledes og meget smuk oplevelse: en 

Kim Larsen-koncertgudstjeneste, 
hvor de medvirkende er:

Michael Vogensen
Morten Petersen

Sønderjysk Junior-Pigekor og Sønderjysk 
Drengekor, under ledelse af Mette Rasmussen

Sognepræst Vibeke Oldenburg
Billetter á kr. 50,-

Der oplyses senere, hvor billetterne kan købes, 
men sæt allerede nu X i kalenderen.

Gudstjenesteliste:

Torben Lei trækker sig som næstformand i LandboSyd
LandboSyds næstfor-
mand gennem tre år, 
Torben C. Lei, Snogbæk, 
har valgt at trække sig 
fra næstformandspo-
sten og bestyrelsen. 
Han modtager ikke 
genvalg på forårets 
generalforsamling.
Torben C. Lei forklarer, 
at det har været en svær, 
men nødvendig beslut-
ning, som har krævet 
mange overvejelser. Men 
han har valgt at stoppe 
af personlige grunde og 

i forbindelse med at han 
nu udvider svineproduk-
tionen i en lejet stald og 
vil fokusere på udvikling 
af bedri� en samt på 
familien:

”Det er det vigtigste 
for mig. Jeg har ha�  � re 
fantastiske år i bestyrelsen 
og lært meget om ledelse 
og virksomhedsdri�  samt 
ha�  et virkelig godt sam-
arbejde med Mogens Dall 
og de øvrige bestyrelses-
medlemmer. Der er tru� et 
skelsættende beslutninger, 
og jeg er sikker på, at 

LandboSyd går en god 
og spændende fremtid i 
møde,” siger Torben C. 
Lei.

Stor forståelse for 
beslutningen

Han har i bestyrelsen 
især fokuseret på politiske 
opgaver inden for miljø, 
vandplaner og planteavl. 
En samlet bestyrelse med 
Mogens Dall i spidsen 
beklager beslutningen, 
men har også forståelse 

for, at Torben Lei stopper i 
bestyrelsen:

”Torben har gjort en stor 
indsats og har arbejdet 

meget seriøst med opga-
verne. Men bedri� en og 
familien kommer i første 
række, og vi har stor for-
ståelse for beslutningen,” 
siger Mogens Dall.

Kandidat til posten er klar
Mogens Dall oplyser, at 
en samlet bestyrelse er 

klar med en kandidat til 
næstformandsposten. Den 
nye næstformand vælges 
på det konstituerende 
bestyrelsesmøde e� er 
generalforsamlingen tirs-
dag 5. marts på Gråsten 
Landbrugsskole.

Udover Torben Lei er tre 
bestyrelsesmedlemmer, 
Jac Broeders, Bo Bejer og 
Andreas Bonde, på valg på 
generalforsamlingen, og 
de modtager alle genvalg. 
Desuden er Mogens Dall 
på valg som formand og 
modtager genvalg. ■

Landmand Torben Lei, 
Snogbæk

 Sundeved Kulturelle Aktivitetsforening
afholder

Generalforsamling 
Onsdag den 30. januar kl. 19.30

i Sundeved Rideklub
Legbjergvej 7B, 6400 Sønderborg

Vi byder på en mindre forfriskning.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Alle er velkomne

Hans Ejner Christensen, 
Nybøl, er død, 86 år

Han var i mange år en 
akkurat, pligtopfyldende 
og samvittighedsfuld 
medarbejder. Først ved 
murermester Wul�  
i Nybøl og siden på 
Backmann Teglværk.

Han var meget haveinte-
resseret og havde en pryd-
have, og holdt også høns.  
Hans Ejner Christensen 
e� erlader sig tre børn, 
Bjarne, Susanne og 
Ejner. ■

DødsfaldHæder
Ved nytårsparolen i 
Sydals-Hallen blev der 
uddelt 10 års tegn til 

Martin Sørensen og Søren 
Christensen fra Ullerup 
frivillige Brandværn.

Jørgen Mathiesen, 
Ullerup, � k overrakt 
20 års tegnet. ■
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Hørt i byen
Erhvervsspecialist i 
Sydbank Landbrug, 
Lisbeth Marie Jensen, 
Gråsten, er blevet 
tildelt den kongelige 
belønningsmedalje.

Gråstens ældste butik, 
Gerd Østergaard 
Jensens frisørsalon, 
fylder 7. juli 125 år. 
Salonen har siden 1894 
ligget i samme bygning 
i Nygade.

Efter en vellykket 
operation for diskus-
prolaps på Odense 
Universitetshospital 
er en glad sognepræst 
Hanne Beierholm 
Christensen vendt 
til præstegården i 
Gråsten. Hun forven-
ter, at kunne genoptage 
sit arbejde omkring 
1. februar.

Lars Frank 
Christensen, Gråsten 
Frivillige Brandværn, 
fik ved nytårsparolen i 
Sydals-Hallen overrakt 
10 års tegnet.

Tinsoldaten i Gråsten 
byder på en del 
aktiviteter i foråret; 
lige fra karaoke til 
fastelavnsfest.

Kværs Menighedsråd 
arrangerer sammen 
med Feldsted Sogn et 
foredrag om Brexit den 
30 januar.

Færgen Bitten har haft 
indstillet sejladsen et 
helt døgn på grund af 
det stormfulde vejr.

Ombygningen af Den 
gamle Skomager er gået 
i gang.

Revykongen Leif 
Maibom underholdt 
forleden 350 land-
mænd på Gråsten 
Landbrugsskole med 
fortællinger og anekdo-
ter fra sit lange liv. ■

Boliger

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.

Ring og få en gratis salgsvurdering.

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

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

STOR LEJLIGHED
Ledigt i centrum af Gråsten

Stor lejlighed på 1. sal med separat børneafdeling
Husleje kr. 6.500,- ingen husdyr

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub samlede 54 kortspillere til årets første kluba� en i Ahlmannsparken.

1. runde
1. Ernst Jessen
Sønderborg 1429 point
2. Morten Wollsen
Padborg 1184 point
3. Hans Peter Ste� ensen
Gråsten 1082 point
4. Christian Skousen
Holbøl 1079 point
5. Torben Ries
Padborg 1007 point
6. Sven Jepsen
Tønder 994 point

2. runde
1. Peter Speck
Kruså 1688 point
2. Johan Eskildsen
Felsted 1493 point
3. Torben Ries
Padborg 1492 point
4. Hans Peter Ste� ensen
Gråsten 1371 point
5. Jens Zachariassen
Felsted 1277 point
6. Peter Alnor
Felsted 1197 point

Nye spillere

1. runde
1. Anton Kistrup
Gråsten 617 point
2. Leif Petersen
Gråsten 385 point

2. runde
1. Leif Petersen
Gråsten 722 point
2. Anton Kistrup
Gråsten 462 point

25 bilister blev 
blitzet
Politiet blitzede forleden 
25 biler, da der var hastig-
hedskontrol på Sejsvej ved 
Rinkenæs Skole.

Der blev uddelt tre klip i 
kørekortet.

Højeste hastighed blev 
målt til 72 km/t, hvor 
der kun måtte køres 
50 km/t. ■

Brand i halmballer i Tørsbøl

Brandmænd fra Gråsten, 
Rinkenæs og Ullerup rykkede 
fredag aften hurtigt ud til 
Tørsbøl for at slukke en brand 
i nogle bigballer i en lade på 
Løgtoft. Foto Jimmy Christensen

Røde tal
RH Montagetechnik ApS, 
der har adresse i Gråsten, 
kom ud af det seneste 
regnskabsår med røde tal.

Resultatet faldt fra et 
overskud på 872.000 kr, til 

et underskud på 2,3 mio. 
kr. før skat.

Virksomheden har i gen-
nemsnit ha�  5 fuldtids-
medarbejdere beskæ� iget. 

Egenkapitalen faldt 
fra -775.000 kr. til 
-2,5 mio. kr. ■

Hollandsk kapitalfond 
køber ipnordic
Teleselskabet ipnordic i 
Gråsten er blevet solgt til 
det hollandske tele- og 
kommunikationsselskab, 

Within Reach, der er 
ejet af kapitalfonden 
Waterland.

Ipnordic blev sti� et i 

2011 af � orben G. Jensen 
og Charles Ginnerskov, 
der er far og søn. ■

Den Kongelige 
Køkkenhave
I det kommende år 
skal Den Kongelige 
Køkkenhave ved Gråsten 
Slot gennemgå en 
forvandling.
Køkkenhaven, der skal 
indvies i 2020, skal være 
mere åben og aktiv med 
fokus på bæredygtig 

dri� , formidling og 
undervisning.

I samarbejde med 
Sønderborg Kommune og 
Slots- og Kulturstyrelsen 
skal haven blive en attrak-
tion, der skal tiltrække 
gæster fra både ind- og 
udland. ■
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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  15. Svensk pølseret med rødbeder

ONSDAG den  16. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

TORSDAG den  17. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  18. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

LØRDAG den  19. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  20. Burger med pommes frites

MANDAG den  21. Medister med rødkål

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

Industrivej 11C, Padborg · Telefon 73 67 07 75
Motor-optimering.dk

Rullefelt-test
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Mobiltelefon salg og reparation

Chiptuning

kr. 3000,-

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

Valdemarshus festede 
for de første 40 år
Af Dit te Vennits Nielsen

Sundheds- og 
Aktivitetscentret 
Valdemarshus i Padborg 
åbnede første gang 
i 1979. Huset har tæt 
kontakt til sine brugere, 
og af samme grund var 
de inviteret med til 
fejringen, som foregik på 
Holbøl Landbohjem med 
235 gæster.
Der var en venteliste på 70 
personer, men der kunne 
ikke presses flere ind i den 
store sal.

"Det er ligesom ved 
Ryanair. De booker til 
flere, end der er plads til", 

lød det fra formanden 
Carlo Jensen i sin jubilæ-
umstale. Det var en stolt 
formand, der sammen 
med bestyrelsen og de fri-
villige bag Valdemarshus, 
havde lagt sig i selen for at 
give brugerne en helt ufor-
glemmelig oplevelse.

Og det fik de. Lige fra 
begyndelsen gik snakken 
lystigt, og der måtte ringes 
flere gange med klokken 
for at få ro, når der skulle 
holdes tale eller gives 
informationer.

Husets sangkor under 
ledelse af Thomas Dohn 
indledte festlighederne. 
Efter den første ret holdt 

Anne Marie Larsen fest-
talen, der mundede ud i 
en sketch sammen med 
Christa Hansen. 

Forsamlingen morede sig 
over, at når Valdemarshus 
er lukket, er der kø i ven-
teværelset i lægehuset. 

Efter hovedretten var der 
flere taler og eftermidda-
gen blev rundet af med af 
med underholdning i top-
klasse af dansktop party 
kongen Johnny Reimar, 
som sang en stribe kendte 
sange. ■

De 235 deltagere til 40-års jubilæumsfesten fik en dejlig dag. Foto Dit te Vennits Nielsen

Husets sangkor underholdt ved jubilæumsfesten.

Tidligere leder Anne Marie 
Larsen holdt festtalen.

Formand for Kruså Husmoderforening, Giesela Paulsen, 
takkede for det mangeårige gode samarbejde.

Johnny Reimer leverede 
topunderholdning.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 03 15. januar 2019 11. årgang



Dødsfald

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

Tak fordi du handler lokalt 

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 20. januar kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 20. januar kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 20. januar kl. 10.00 
ved Kristian Ditlev Jensen

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.480
LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

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

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

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

Folkekirken Bov sogn

Taizé-andagt
Onsdag den 23. januar kl. 19.30 i Bov kirke

En gudstjeneste båret af lys, smukke og 
meditative sange, stilhed, ro og tid til fordybelse.

Kirkekoncert: Duo Modus 
Søndag den 27. januar kl. 16:00 i Bov Kirke 

Billetpris 100 kr. kan købes via 
bovsogn.dk og på kirkekontoret.

kr. 100

Duo Modus spiller traditionel og moderne 
klassisk musik med stor intensitet og følsomhed. 

Duoen består af den tjekkisk/danske 
violinist Marta Líbalová og den danske 

accordeonist Jytte von Rüden.
Taksigelser

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved

Hajse Jepsens
bisættelse

På familiens vegne
Birthe Jepsen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse i forbindelse med

Martha Mathilde Krogh
bisættelse.

Tak for fremmøde, blomster og varme ord.
Familien

Anne Gade Hansen, 
Padborg, er død, 84 år. ■

Ejner A. Mau,  
Padborg, er død, 76 år. ■

Skarp kritik mod 
grænsekontrollen
Arbejdstilsynet retter 
en skarp kritik mod 
arbejdsforholdene for 
de ansatte ved grænse-
overgangene i Padborg, 
Kruså og Frøslev.

De ansatte risikerer nem-
lig at blive påkørt, mens 
de indhyllet i kræftfrem-
kaldende udstødningsgas-
ser vogter grænsen i våde 
termodragter.

Politiet har iværksat flere 
tiltag for at løse proble-
merne. I det tidligere forår 
bliver der opsat midlerti-
dige, men bedre udstyrede 
kontrolbokse. ■

Genåbne toilet i Padborg
DSB har ikke tænkt sig 
at genåbne toilettet på 
Padborg Station.
Men nu overvejer 
Aabenraa Kommune at 
træde til i stedet, men 
borgmester Thomas 

Andresen (V) vil dog først 
vide, hvad det koster.

Også gruppeformand 
for Socialdemokratiet, 
Karsten Meyer Olesen, 
er positiv over for mulig-
hederne for at få toilettet 
åbnet igen.

DSB vil gerne etab-
lere et låsesystem, så man 
kan betale 5 kr. med sit 
Dankort, og dermed 
komme på toilet. Fra 
kommunens side skal 
man så sørge for driften af 
toilettet. ■
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Afpassede løse tæpper

÷15% ÷25% ÷40% Rester: sælges ud med 50% rabat på den i forvejen nedsatte pris

GARANT PADBORG
H. S. Tæpper & Gardiner
Nørregade 37-39
6330 Padborg · 74 67 19 54
www.garant.nu

ÅBNINGSTIDER:

MANDAG - FREDAG
KL. 9.30 - 17.30

LØRDAG
KL. 9.30 -12.30

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

Pr. m2 nu kun199,-Begrænset parti

- men lad dig ikke blænde

Vi har alle 
løsninger indenfor

Sisseck 
Boligudstyr

NU!! er det forår - LUk SoLeN iNd

Solgardiner

Eg hvid long
plank laminat
normalpris 
249,- pr. m2

Vi kommer
i dit hjem

HELT GRATIS
og giver professionel 

rådgivning til
husets nye
solgardiner.

Se deN Nye gULVafdeLiNg 
i garaNt PadBorg

Wicanders 
akustik gulv
fv. Limed grey OAk

normalpris 
399,- pr. m2

Pr. m2

nu kun Begrænset parti
EgE Cantana plain jubi
Dansk produceret tæppe i Cantana fibre med 10 års boliggaranti mod gennem-
slid, falmning og pletter. Permanent antistatisk og antismudsbehandlet. 
Dansk produceret gummibagside. Fås i grå. Bredde 400 cm. Vejl. pr. m2 199,-

kansas skakVinyl
Praktisk og rengøringsvenlig vinyl.
Bredde 300 og 400 cm. 
Vejl. pr. m2 159,-

luna CollECtion
spar 20% på hele kollektionen af 
gardinlængder fra Luna collection.

MEtEor Xl klinkE
Glaseret gennemfarvet porcella-
nato klinke i XL-format. Slidgr. 5.
Str. 40 x 80 cm. Vejl. pr. m2 469,-

ask lokE 
3-stavs hvidpigmenteret lamelparket
Konstrueret på fyr-/grantræskerne og egnet til det danske klima. 
Stærk gulvlak og vokset i alle samlinger. 13 mm tykt. Limfrit kliksystem. 
30 års garanti. Vejl. pr. m2 299,-

væG-tiL-væG tæPPer

træGuLve vinyL

KLinKer GarDiner

spar 70,-

pr. M2 kun

129,-

spar 50,-

pr. M2 kun

249,-

spar 40,-

pr. M2 kun

119,-

ÅbningstidEr: 
ManDaG - FreDaG: 00.00 - 00.00
LørDaG: 0.00 - 00.00

garant XXXXXX by
Hf sdljfsd flsdkjfldskfj 
Xxxxxx vej 00
Xxxx Postnr · 00 00 00 00

træGuLve

Stort udvalg i tæpper, trægulve, linoleum, vinyl og SolafSkærmning. vi udfører alt i gulv- og gardinmontering.

www.garant .nu

HÅndVærkEr
fradrag
Lad os lægge gulvet og få 
tilskud til arbejdslønnen. 
Spørg gerne for mere info.

spar 70,-

pr. M2 kun

399,-

spar 351,-

pr. M2 kun

399,-

på gardinlængder
fra luna collection

spar

20%

gardinEr og sol afskærMning

Luna collection

ask plank robust
rustikke planker med fasede kanter. 
Stærk hvidpigmenteret matlak.
Limfrit kliksystem. Vejl. pr. m2 750,-

EgE Cantana plain jubi
Dansk produceret tæppe i Cantana fibre med 10 års boliggaranti mod gennem-
slid, falmning og pletter. Permanent antistatisk og antismudsbehandlet. 
Dansk produceret gummibagside. Fås i grå. Bredde 400 cm. Vejl. pr. m2 199,-

kansas skakVinyl
Praktisk og rengøringsvenlig vinyl.
Bredde 300 og 400 cm. 
Vejl. pr. m2 159,-

luna CollECtion
spar 20% på hele kollektionen af 
gardinlængder fra Luna collection.

MEtEor Xl klinkE
Glaseret gennemfarvet porcella-
nato klinke i XL-format. Slidgr. 5.
Str. 40 x 80 cm. Vejl. pr. m2 469,-

ask lokE 
3-stavs hvidpigmenteret lamelparket
Konstrueret på fyr-/grantræskerne og egnet til det danske klima. 
Stærk gulvlak og vokset i alle samlinger. 13 mm tykt. Limfrit kliksystem. 
30 års garanti. Vejl. pr. m2 299,-

væG-tiL-væG tæPPer

træGuLve vinyL

KLinKer GarDiner

spar 70,-

pr. M2 kun

129,-

spar 50,-

pr. M2 kun

249,-

spar 40,-

pr. M2 kun

119,-

ÅbningstidEr: 
ManDaG - FreDaG: 00.00 - 00.00
LørDaG: 0.00 - 00.00

garant XXXXXX by
Hf sdljfsd flsdkjfldskfj 
Xxxxxx vej 00
Xxxx Postnr · 00 00 00 00

træGuLve

og MangE andrE stærkE tilbud pÅ
trægulVE, tæppEr, klinkEr, laMinat, 
Vinyl og ModErnE solafskærMning

– kig ind...

Stort udvalg i tæpper, trægulve, linoleum, vinyl og SolafSkærmning. vi udfører alt i gulv- og gardinmontering.

www.garant .nu

HÅndVærkEr
fradrag
Lad os lægge gulvet og få 
tilskud til arbejdslønnen. 
Spørg gerne for mere info.

spar 70,-

pr. M2 kun

399,-

spar 351,-

pr. M2 kun

399,-

på gardinlængder
fra luna collection

spar

20%

gardinEr og sol afskærMning

Luna collection

ask plank robust
rustikke planker med fasede kanter. 
Stærk hvidpigmenteret matlak.
Limfrit kliksystem. Vejl. pr. m2 750,-

SPAR OP TIL 40%

Vinyl fra lager

÷20%

Solafskærmning 
fra Luna 
Collection

÷20%

Alle 
tæpperuller

fra lager

÷20%

Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43
ÅBNINGSTIDER: Man- torsdag: kl. 10-17.30 / Fredag kl. 10-17.30 / Lørdag: kl. 9.30-12.30

VANVITTIGE 
PRISER

OPHØRSUDSALG

HUSK at indløse 

gavekort og 

tilgodesedlerStativer med næsten-giv-væk-priser

SIDSTE SALGSDAG

Torsdag den 31. januar

÷50-70%Hermann & Sögaard 
lukker 31. januar
Af Dit te Vennits Nielsen

Der er nu sat dato for 
den endelige lukning 
af modetøjsbutikken 
Hermann & Sögaard 
i Padborg. Det bliver 
torsdag den 31. januar 
de to veninder for sidste 
gang åbner dørene op 
for kunderne.

"Det er vemodigt at skulle 
sige farvel, da vi elsker 
vores butik og brænder 
for det, vi laver. Men nu er 
det nu. Derfor har vi givet 
priserne endnu et hak 
nedad med 50-70% rabat 
på vores kvalitetstøj", for-
tæller Kirsten Sögaard.

Butikken opsætter 

desuden stativer med 
"næsten-giv-væk-priser".

Jonna Petersen og 
Kirsten Sögaard bliver ved 
med at ekspedere deres 
kunder med et smil og 
en god service lige indtil 
lukningen. ■

Jonna Petersen og Kirsten Sögaard lukker deres butik ved udgangen af januar. Arkiv foto
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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

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

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

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

Lejer efterlader svinesti i Holdbi
Af Dit te Vennits Nielsen

En lejlighed i Holdbi er 
blevet efterladt som en 
svinesti.

"Det er altså svært at 
være udlejer. Lejerne er 
utroligt godt beskyttede 
af lejeloven, så der er ikke 
meget at gøre", fortæller 

en uheldig udlejer, Johs. 
Christiansen, fra Holdbi 
Savværk.

Direktørboligen, der 
hører til savværket, har de 
seneste 2 år været udlejet 
til en familie med en 21-
årig autistisk søn. 

"Det så mildest talt 
forfærdeligt ud rundt om-
kring boligen, men som 
udlejer har man ikke lov 
til at tiltvinge sig adgang 
til huset", fortæller en ær-
gerlig udlejer.

Da lejerne til sidst 

blev sagt op, betalte de 
ikke huslejen de sidste 3 
måneder. Da de skulle 
aflevere nøglen til huset, 
forsvandt de i nattens 
mulm og mørke", siger 
Johs. Christensen, som 
fandt huset efterladt som 
en svinesti,

Køleskabet bugnede med 
fordærvelige madvarer. 
Der var efterladt møbler, 
tøj og personlige ting både 
i og uden for huset.

Lejerne havde desuden 
meldt udlejer til politiet, 

da familien mente, at Johs. 
Christiansens hund gene-
rede deres autistiske søn. 

"Det var lidt mær-
keligt, for lejerne 
havde selv anskaffet sig 

en Granddanois, som de 
holdt "buret inde" i huset", 
fortæller den uheldige 
udlejer, Johs, Christensen, 
som er rystet over det syn, 
der mødte ham. ■

Direktørboligen på Holdbi Savværk er blevet efterladt som en 
svinesti. Foto Dit te Vennits Nielsen

Fordærvelige madvarer 
fylder køleskabet.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Der skal gøres meget rent, for at huset igen bliver beboeligt. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Sundhed  og  ve l være

Hærvejen 9 · 6330 Padborg · Tlf. 22 83 89 65
www.sabineszoneterapi.dk · sabineszoneterapi@mail.dk

Ny adresse
Hærvejen 9, Bov, 6330 Padborg

Sabines 
Zoneterapi

 online 
booking via 
hjemmesideBloms Zoneterapi v/Ilse Blom (RAB)

Felstedvej 21, 6300 Gråsten
Tlf.: 74652808 eller 20574808

HOVEDPINE – DIT PROBLEM?

ZONETERAPI KAN HJÆLPE

– en RAB-godkendt brancheforening under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

• Er du én ud af en halv million danskere,  
der lider af hovedpine eller migræne?

• Forringes din livskvalitet og giver det dig sygedage?

En lang række danskere med hovedpine har gode erfaringer  
med zoneterapi som smertelindrende behandling. Har du  
spørgsmål om zoneterapi, eller ønsker du at finde den  
nærmeste FDZ-zoneterapeut, så gå ind på www.fdz.dk  
eller ring til FDZ’s sekretariat på tlf. 7027 8850.

Så gør som flere andre  
danskere – gå til zoneterapeut!

HOVEDPINE – DIT PROBLEM?

ZONETERAPI KAN HJÆLPE

– en RAB-godkendt brancheforening under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

• Er du én ud af en halv million danskere,  
der lider af hovedpine eller migræne?

• Forringes din livskvalitet og giver det dig sygedage?

En lang række danskere med hovedpine har gode erfaringer  
med zoneterapi som smertelindrende behandling. Har du  
spørgsmål om zoneterapi, eller ønsker du at finde den  
nærmeste FDZ-zoneterapeut, så gå ind på www.fdz.dk  
eller ring til FDZ’s sekretariat på tlf. 7027 8850.

Så gør som flere andre  
danskere – gå til zoneterapeut!

Akupunktur og velvære
Akupunktur
Nada Tilbud til nye kunder 

1. behandling
kr. 350,-
Kun i uge 4 - 5

Normalpris kr. 450,-

Spar 100,-Maibritt Berg Skovbjerg
RAB- godkendt akupunktør

maibritt.b.skovbjerg@gmail.com
CVR/SE-nummer 33735650

Valdemarsgade 5, 6330 Padborg
Tlf.: 5132 9718

Zoneterapeut flytter i nye lokaler
Af Dit te Vennits Nielsen

Zoneterapeut Sabine 
Søndergaard har fra det 
nye år fået ny adresse 
i Iværksætterhuset på 
Hærvejen i Bov.

"Jeg har i de seneste 8 år 
haft klinik i eget hjem. 
Nu synes jeg tiden var 
kommet til at have det 
adskilt", fortæller Sabine 
Søndergaard.

Den nye klinik passer 
fint ind i det gule hus, 
hvor der i forvejen ligger 
et advokatkontor og andre 
lejemål.

Det er et hyggeligt lokale 

med en dejlig atmosfære. 
Når man ligger på brik-
sen, falder roen hurtigt 
over en og velværen bre-
der sig til hele kroppen.

Sabine Søndergaard 
har i over 20 år drevet 
sin zoneterapiklinik, og 
hun har en stor og stabil 
kundekreds. 

"Jeg har i øjeblikket 
ventetid på op til 2-3 
måneder", fortæller 
Sabine Søndergaard, 
som gerne så, at der kom 

endnu en zoneterapeut til 
lokalområdet.

Balance i kroppen
Zoneterapi er supergodt 
til at stabilisere balan-
cen i kroppen. Det kan 
give smertelindring og 
afhjælpe søvnproblemer, 
fordøjelsesbesvær, ubehag 
ved kemoterapi, stress, 
allergier og hovedpine.

"Min yngste kunde 
nogensinde var blot en 
1 døgn gammel lille 
pige, som havde slugt fo-
stervand. Efter kun en 
behandling var hun sit 
ubehag kvit. Min ældste 

kunde var til gengæld en 
dame på 94 år, så kun-
degrundlaget spænder 
vidt", fortæller Sabine 
Søndergaard. 

Faktaboks:
Zoneterapi er en meget 
anvendt behandlingsform 
i Danmark. Bestemte 
zoner på foden hører til 
bestemte zoner og organer 
i kroppen. Zoneterapeuten 
arbejder på at fremkalde 
en positiv virkning et 
bestemt sted i kroppen 
ved at trykke på bestemte 
punkter på foden. ■

Zoneterapeut Sabine Søndergaard er i gang med en behandling i sin nye klinik i Bov. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Stor interesse 
for koncert
Inden afholdelse af ons-
dagens støttekoncert til 
fordel for en ny violin til 
Christine Johannning 
Schmidt er pengene be-
gyndt at rulle ind. Det 
drejer sig om direkte 
donationer afleveret til de 
to initiativtagere; Anne 
Marie Henriksen og Betty 
S. Dideriksen.

Det er Kollundhus, der 
lægger lokaler til støtte-
koncerten onsdag aften. 

"Vi forventer en rigtig 
hyggelig aften med skøn 
violinspil og lidt godt i 
glassene samt chips på 
bordene", siger Betty S. 
Dideriksen. ■

Tyske ambulancer er på vej ud
Det tager stadigvæk alt 
for lang tid før ambulan-
cen er fremme i Kruså 
og Padborg området.

Det har tyske ambulancer 
ikke ændret på.

Borgerne i Kruså og 
Padborg området er dår-
ligt stillede, når det drejer 

sig om ambulancebetje-
ning. Så dårligt, at Region 
Syddanmark nu har 
planer om at erstatte tyske 
ambulancer med et dansk 
beredskab. ■

 Arkiv foto
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Hørt ved Lyren
Indehaveren af pizze-
riaet Neighbourgs, der 
har ligget på Nørregade 
i Padborg, er blevet 
smidt ud af lejemålet. 
Butikken er rømmet, og 
al skiltning er taget ned.

Peter Nissen, Padborg 
Frivillige Brandværn, 
har modtaget 40 års 
tegnet, mens Preben 
Wind har modtaget 
25 års tegnet for tro 
tjeneste. Jan Hansen 
har modtaget 25 års 
tegnet.

Det lykkedes for 
Sønderjydske Kidz 
at vinde Syd- og 
Sønderjyllands 
Idrætspris 2018 igen-
nem LykkeLigaen. 

MAN Truck og Bus 
i Padborg har en flot 
artikel med i Lastbil 
Magasinet. Artiklen 
giver indblik i livet på et 
værksted og i branchen.

Herretøjsbutikken Palle 
og Sport 1 i Padborg 
søger ny medarbej-
der til deltids- eller 
fuldtidsstilling.

Der er blevet født flere 
børn i Kollund. Antallet 
af nyfødte er steget fra 
13 til 20 børn fra 2017 
til 2018.

TV Syd har givet tilsagn 
om at vise et indslag fra 
støttekoncerten onsdag 
aften på Kollundhus.

Arne Leyh Petersen, 
der er narkohunde-
fører i Udlændinge-
kontrolafdelingen i 
Padborg, og byråds-
medlem for Dansk 
Folkeparti, parat til 
efter et år i byrådet at 
genopstille i 2021. ■

Så nærmer tiden sig, hvor I skal tilmelde jeres 
barn til skolegang efter sommerferien.

Vi vil gerne invitere jer til et åbent hus, hvor I 
 sammen med jeres børn får mulighed for at møde 
skolens ledelse og sekretær, 0. årgangs lærere og 
pædagoger. Vi vil alle gøre, hvad vi kan, for at I 
kan lære skolen så godt at kende som muligt. 

For de af jer der, af den ene eller anden grund, evt. 
får problemer med den elektroniske  tilmelding, vil 
vi stille computere op, hvor vi vil være  behjælpelige 
med tilmeldingen.

Så kom til åbent hus og tag jeres barn med 
Torsdag den 24. januar 2019 

kl. 16.30 – 18.00
på Lyreskovskolen Padborgvej 55A

Vi serverer en kop kaffe/the 
eller saftevand med en småkage til.

Med venlig hilsen 
Skolens administration, ledelse 

og 0. klassernes lærere/pædagoger

SKOLESTART 2019
Så kom til Åbent hus/indskrivning for kommende 0.klasser!

Tak fordi du handler lokalt 

Hjertelig tak
Vi vil hermed gerne takke alle vores sponsorer, 

som har medvirket til, at alle fi k en dejlig 
og hyggelig juleaften på Smedeby Kro.

Uden jer ville det ikke være muligt 
for os at stille det på benene.

Kim’s Taxa Padborg
Per, Smedeby Kro

Danish Crown, Blans
SuperBrugsen, Padborg

Peder Asmussen Vilsbæk
H.C. Christoff ersen, Kedelbjerg
Hermann & Sögaard, Padborg

Ann Moldt
Else Sørensen

Henrik Rohden
Æ Stræk Kro, Aabenraa

Kontoret + gæster, Kruså
Toldbodens gæster

FKF, Kruså
KontorSyd, Padborg

Den Gamle Skomager, Gråsten

Med et ønske om et godt nytår til jer alle.
Mange hilsner fra LAH

Årets første 
skataften
Padborg Skatklub samlede 22 kortspillere til årets første 
skataften på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1. Robert Everhan, 
Padborg 1176 point
Nr 2. Vagn Christiansen, 
Aabenraa 1035 point
Nr 3. Svend Aage Jessen, 
Aabenraa 947 point
Nr 4. Hans P. Jessen, 
Kruså 919 point

2. runde
Nr 1. Kurt Nielsen, 
Padborg 1148 point
Nr 2. Aage Juhl,  
Padborg 964 point
Nr 3. Orla Moshage, 
Padborg 936 point
Nr 4. Jan Petersen,  
Fårhus 840 point

Genbrugsbutik donerer 50.000 
kr. til julemærkehjemmet
Af Dit te Vennits Nielsen

År 2018 gav et pænt over-
skud i Genbrugsbutikken 
til fordel for julemærke-
hjemmet Fjordmark, at 
den daglige leder Anton 
Kønig kunne overføre 
50.000 kr. til hjemmet i 
Kollund.

"Vi kunne ikke komme 
frem til så flot et resultat, 
hvis vi ikke havde alle 
de frivillige, som dagligt 
gør et kæmpe stykke 
arbejde", fortæller Anton 
Kønig, som retter en tak 
til dem, der yder støtte til 
butikken.

"Vi får mange fine varer 

ind fra både private og 
firmaer. Det gør, at vores 
omsætning ligger på et 
pænt stabilt niveau", for-
tæller Anton Kønig, der 
også i det nye år forventer 
god opbakning. ■

Daglig leder Anton Kønig er tilfreds med genbrugsbutikkens bidrag til Julemærkehjemmet.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Grænsekontrol er 
dyr for Forsvaret
Grænsekontrollen som 
blev indført 4. januar 
2016 er dyr for politiet. 
Justitsminister Søren Pape 
Poulsen (K) har bedt 
Folketingets finansudvalg 
om en ekstrabevilling til 
at politiets merudgifter, 
som ligger på i alt 85,3 
millioner kroner.

Også Forsvaret har 

brugt flere penge på 
grænsekontrollen.

Forsvarets merudgifter 
til grænsekontrol i 2018 
udgjorde 96,1 million 
kroner. Det fordeler sig 
med 73,7 millioner kroner 
hos Hjemmeværnet og 
22,4 millioner kroner hos 
Forsvaret. ■
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Bov Venstre på jagt efter nye 
medlemmer
Af Gunnar Hat tesen

Bov Venstre indleder 
en charmeoffensiv for 
at flere og gerne yngre 
medlemmer.
Vælgerforeningen har 
over en årrække blødt 
medlemmer, fordi aktivi-
tetsniveauet har været for 
lavt.

"Det vil vi gerne 
gøre noget ved. 
Medlemskampagnens 
aktiviteter vil byde på 
møder, virksomhedsbe-

søg og politiske debat-
ter", siger kasseren Jens 
Wistoft, der også er lokalt 
byrådsmedlem.

Bov Venstre fik ved kom-
munalvalget i 2017 valgt 
tre byrådsmedlemmer. 
Udover Jens Wistoft er 
det Lars Kristensen og 
Ditte Vennits Nielsen. 
Målsætningen er, at de 
skal bruges noget mere.

"Når folk melder sig ind 
i en vælgerforening, får 
de mulighed for at blive 
bedre hørt og få en god 

diskussion med politiker-
ne. Derigennem kan man 
opnå bedre indflydelse 
på det politiske arbejde", 
fastslår Jens Wistoft. 

Ny formand
Når Bov Venstre holder 
generalforsamling tirsdag 
den 5. februar på Holbøl 
Landbohjem skal der 
vælges ny formand, da 
Michael Gabrielsen er 
nødt til at trække sig på 
grund af sit nye arbejde, 
men han vil dog gerne 

fortsætte i bestyrelsen. Det 
mangeårige bestyrelses-
medlem Birgit Mogensen, 
Kollund, ønsker ikke 
genvalg.

Efter generalforsamlin-
gen er der politisk debat 
ved Aabenraa-kredsens 
folketingskandidat 
Mogens Dall og den lo-
kale kandidat til valget til 
Europa-Parlamentet Asger 
Christensen. ■

Byrådsmedlem Jens Wistoft. Arkiv foto

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

• 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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63
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Nielsens Bageri tænker i 
bæredygtighed
Af Dit te Vennits Nielsen

Inden for kort tid er det 
et helt nyt logo, der 
kommer til at præge 
bagerposer fra Nielsens 
Bageri i Padborg. 
"Vi har længe gået og 
barslet med tankerne 
om, hvad vi kan gøre, for 
at blive mere bæredyg-
tige. Vi kontaktede vores 
leverandør for at finde 
muligheder for FSC- og 
PLA-mærket emballage. 
Det har været svært, for 
vi er indtil videre de ene-
ste i Danmark, der har 
tænkt i de baner indenfor 
vores fag", fortæller Mette 
Nielsen fra Nielsens 
Bageri.

Produkterne har i 
lang tid bestået af na-
turmel, det vil sige mel 
uden stråforkortere og 
nedsivningsmidler.

"Der er jo stor fokus på 
det sunde og det bære-
dygtige. Derfor var vejen 

videre frem kommet til 
emballagen. Det har været 
en lang proces og vi er slet 
ikke i mål endnu. Men vi 
har taget stilling og vist 
viljen til at gøre noget", 
fortæller Mette Nielsen.

Nyt logo
Den populære farmerkaf-
fe, der serveres i caféen fra 
det østrigske firma Daniel 
Moser, er et fairtrade 
produkt, og "To go kaffen" 
bliver serveret i kopper 
foret med PLA-plast.

For at synliggøre det nye 
tiltag med bæredygtighed 
overfor kunderne, kom-
mer der nyt logo, nyt 
personaletøj og ny skrift 
på firmabilerne. 

"Kvaliteten på vores pro-
dukter er meget høj, og nu 
har vi også tænkt naturen 
og det sunde liv ind", næv-
ner Mette Nielsen, som 
håber, at kunderne vil sæt-
te pris på nytænkningen. 

Faktaboks:
PLA-plast er bioplast, 
fremstillet af majs, suk-
kerrør, sukkerroer og 
halm. Det kan bruges til at 
fremstille plasttyper som 
plastposer, vandflasker, 
emballager, legetøj og 
mobiltelefoner.

FSC (Forest Stewardship 
Council) sikrer, at træer 
fældes i en regnskov uden 
at skade dyr og planter. 
Skovarbejderne får fair 
løn, uddannelse og sik-
kerhedsudstyr. Skoven er 
dyrket specielt med hen-
blik på at blive fældet. ■

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

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

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

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

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

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

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

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC
BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

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

Heldagsud� ugt til

So� ero
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 30. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

100 til nytårskur hos ITD

Af Dit te Vennits Nielsen

Der mødte 100 menne-
sker op til ITD ś nytårs-
kur på Lyren i Padborg, 
hvor gæsterne blev budt 
budt på champagne og 
kransekage. 
ITD's formand, Gert 
Jakobsen, fremhævede i 
sin tale vejgodstranspor-
tens betydning.

Branchen understøtter 
88.000 jobs og bidra-
ger med 60 milliarder 
kroner til det danske 
bruttonationalprodukt.

"2018 var på flere måder 
et begivenhedsrigt år for 

transport- og logistikvirk-
somhederne. På den an-
den side af kanalen kæm-
pede briterne med deres 
beslutning om, at de ikke 
længere ønsker at være 
medlem af EU. I Bruxelles 
diskuterede man den store 
europæiske vejpakke, der 
endnu ikke er faldet på 
plads, og herhjemme blev 
der indført tidsbegræns-
ning for parkering af 
lastbilerne", nævnte Gerd 
Jakobsen i sin nytårstale.

Han omtalte også en 
overskrift i 2018, der 
påvirkede branchens 
image. Historien om 

indkvarteringsforholdene 
for filippinske chaufører i 
Padborg.

"Det var sørgeligt at se 
sådan nogle forhold - og 
jeg ved, at alle jer, som 
gør det godt, og bestræber 
sig på at have gode og or-
dentlige forhold, blev både 
kede af det og vrede over, 
at sådan noget har fundet 
sted. Sådan skal det ikke 
være, og sådan skal vores 
branche ikke kendes. Det 
er ikke fair over for alle 
dem, der lægger sig i selen 
for at skabe gode vilkår", 
sagde Gers Jakobsen. ■

Hen ved 100 mennesker var 
samlet til ITDs nyt-
årskur på i ITD-huset 
ved Lyren i Padborg.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Mette og Henrik Nielsen fra Nielsens Bageri i Padborg satser 
på bæredygtighed.
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