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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

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

Pr. stk. kun

10,-

Under 
½ pris 

½
pris

Skrabeæg
str. mellem/stor
bakke med 10 stk.

Suppe
hønse- eller oksekød med gulerødder, selleri & porrer

DYBFROST
1000 g.

Pr. bakke

10,-

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

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

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

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

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

Kongevej 75, 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 35 70

HOLD PÅ FACONEN  
– SPIS PÅ PERRONEN

Åben:
Mandag – Fredag 
11.00 – 20.00

Lørdag – Søndag 
12.00 – 20.00

Sønder Hostrup Toftevej 28 - 6200 Aabenraa

HAVEKOMPAGNIET.DK - Tlf. 74 61 35 06

ANLÆGSGARTNER

 Haveservice Beskæring Støttemure

 Græsplæner Belægning Træfældning

Reception
I anledningen af åbningen, nyt navn og ny ejer 

Fredag den 1. februar kl. 14-17
Vi står klar med mange lækre og nye varer, gode tilbud 

og selvfølgelig lidt godt til ganen! 

Vi glæder os til at tage imod nye som gamle kunder, 
�rmaer, familie, venner og bekendte. 

Med venlig hilsen
Line 

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

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

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 22. januar til og med lørdag den 26. januar 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g 

7 
95

ÅBNINGSTIDER

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

TELEFON 7467 3334

Gøl Pølser
vælg mellem wiener, 
hot dog, grill eller 
frankfurter
440-500 g

Cirkel kaffe
blå eller guld
500 g 

SLAGTEREN TILBYDER
4 kg. Friskhakket svinekød
8-12 %

Dejlig dansk 
danbo ost
ML, 45+/25% fedt
ca. 1050 g 

Becel fl ydende
original
500 ml.

Alaska sprinklervæske
4 liter
-21 grader

Pr. stk.

9,-

Pr. pose

15,-
Kun

100,-

Pr. stk.

20,-

Pr. pk.

26,-

Spar

2505

FRIT VALG

Pr. stk. kun

39 95

½
pris

½
pris

Pr. stk.

20,-

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG
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ÅBNINGSTIDER
Tirsdag 9.30 - 17.30
Onsdag 9.30 - 17.30
Torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9.30 - 18.00
Lørdag 9.00 - 13.00

Slotsgade 7 • 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31

www.toejeksperten.dk

TØM BUTIKKEN
FRA ONSDAG 23. JANUAR

Vi rydder op!

SPAR
50-70%

GÆLDER ALLE SÆSONVARER I BUTIKKEN

GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

UDSALG

Billetter
á 150,-

Fo
to

 L
en

e 
Sa

m
sø

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

Konferencier Pernille Aalund

Udbygning af 
Ahlmannsparken
Af Ingrid Johannsen 

På trods af at der var 
VM-håndbold i fjernsy-
net samlede Gråsten 
Forum godt 60 men-
nesker til deres tradi-
tionsrige nytårskur på 
Gråsten Landbrugsskole.
Der var fint dækket op 
med et glas bobler og 
kransekage og snakken 
gik livligt blandt de mange 
deltagere.

Formand for Gråsten 
Forum, Jakob Petersen, 
bød velkommen.

I sin tale kom han ind 
på de fyrtårnsprojekter, 
Gråsten Forum er invol-
veret i og som vil præge 
2019: 

Udbygningen af 
den 40 år gamle 
Ahlmannsparken be-
gynder til sommer og 
forventes færdig i 2020. 
Desuden kommer nye 
tiltag omkring Den kon-
gelige Køkkenhave.

”Det var af stor vigtig-
hed, at vi altid bestræber 
os på at fortælle de gode 
historier”, sagde Jakob 
Petersen, som nævnte, 
at opsætningen af Sven 

Kjems Statue “Lizzie” var 
et af de første punkter i 
året. Han pegede på, at 
Gråsten Forum har bi-
draget til forskønnelse af 
midtbyen med blomster.

Æblefestival
Kai Nielsen omtalte 
Gråsten Æblefestival 2018. 
Smilet var ekstra stort, 
da han nævnte den store 
foodfestival samt det fine 
samarbejde med Gråsten 
Handel omkring afvik-
lingen af aftenfesten, hvor 
187 mennesker deltog til 
underholdning fra Anne-
Mette Elten.

Gråsten Æblefestival bli-
ver rykket frem og løber af 
stablen allerede den 13. og 
14. september.

Ved nytårskuren var der 
også indlæg af formand 
for Historisk Forening 
for Graasten By og 
Egn, Bodil Gregersen, 
næstformand i Gråsten 
Ringriderforening, 
Andreas Thomsen Nøhr 
og formand for Gråsten 
Badmintonklub, Carsten 
Clausen Kock. Indlæggene 
var præget af den gode hi-
storie og troen på succes. ■

Formand for Gråsten Forum,Jakob Petersen, fortalte om de 
mange aktiviteter i Gråsten Forum. Foto Søren Gülck

Deltagere:
Blandt de mange deltagere var blandt andre leder af 
Rinkenæs Aftenskole, Ulla Larsen, byrådsmedlem 
Charlotte Engebrecht (S). byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V), tidligere byrådsmedlem Jens Peter 
Thomsen (V), formand for KGGO, Svend Schûtt, for-
mand for HK Egene, Annette Jørgensen, formand for 
Ældre Sagen i Gråsten, Ebbe Johansen, formand for 
Røde Kors i Gråsten, Thomas Brink Thomsen, og for-
mand for Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbylaug, Niels 
Peter Nielsen.
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Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

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

Søndag den 27. januar .......... kl. 11.00 ....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 30. januar .......... kl. 19.00 ...Menighedsrådsmøde i Præstegården

Kender vi nogen der vil
Vi kunne tænke os en strikkecafé 
for børn i alderen 9 til 15 år.

Vi forestiller os, at det skal være 
en fast eftermiddag om ugen 
feks i månederne marts og april, 
samt oktober og november.

Her kan håndarbejdsglade børn 
lære at strikke. Menighedsrådet 
sørger for pinde og garn i 
� otte farver, og nogle frivillige 
”strikkedamer” lærer fra sig.

Kunne det have din interesse, 
da kontakt Helle Blindbæk 
på mobil: 40 40 60 77.

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 Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

EFTERLYSNING
Hvem har set min store 

hvid/grå hankat.
Han har været savnet 

siden lillejuleaften.
Han bor Gl. Aabenraavej, 

er chipmærket og tam.

KONTAKT GERNE:
Doris Von der Heide
Telefon: 7460 8047

Mobil: +49 162 481 293

restaurant
fiskenæs

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • Tlf. +45 4042 1816

KLIP
 

UD TIL
 

OPSLAGSTAVLEN

HUSK
AT BESTILLE 

BORD 99kr
pr. person

30. januar 2019

Gl. Dags oksesteg
med kartofler, sovs, surt 

og tyttebær...

Onsdage kl. 18-20: ”Spis hvad du kan”...

6. februar 2019

Flæskesteg
med kartofler, sovs, 

rødkål og surt...

20. februar 2019

Kong Fiddes Livret
27. februar 2019

Stegt/paneret flæsk
med kartofler, persillesovs og surt

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling
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Læserbrev

Pr. del

300,-  200,-  

100,-  

og 50,-
Alle vores 

udsalgsvarer

Torsdag – fredag og lørdag
Stor slutspurt

Vi allerede fået mange nye varer hjem 
til helt specielle priser, 

kom ind og se
Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

Mandag-fredag kl. 10.00-17.30 Lørdag kl. 10.00-13.00

De største kritikere udeblev
Som opfølgning af 
biogasmødet på Kværs 
Kro onsdag den 16. 
januar var der lørdag 
den 19. januar arrangeret 
en bustur til et bio-
gasanlæg på Nordfyn. 
Bemærkelsesværdig var, 
at nogle af de største 
kritikere på mødet, ikke 
var deltagere.
Vi var kun 12-15 personer 
der deltog. Da vi steg ud 
af bussen, var det ikke 
en stank af gylle, vi blev 
modtaget med, men 
derimod en monoton 
summen af motorstøj fra 
elmotorer og støj fra en 
ventilator til det meget 
store ventilationsanlæg.

Det blev virksomheden 
gjort opmærksom på. 
Selvfølgelig kunne vi 
lugte, at det var en virk-
somhed der behandlede 
husdyrgødning, men når 
man sammenligner med 
de heromkring liggende 
landbrugsejendomme 

med husdyr, var lugten 
langt fra det niveau. 

Under rundvisningen 
så vi tankbilerne komme 
med gylle, køre ind i en 
hal, hvor porten blev luk-
ket inden omlæsningen 
blev foretaget, og hvor 
bilerne blev skyllet af, in-
den de kørte ud igen efter 
næste læs. 

Under efterfølgende 
møde var et af spørgsmå-
lene, om der var mange 
fluer i området. Der var 
der ikke, da liggetiden 
for gyllen og den faste 
gødning var kortere end 
fluerne kunne nå at blive 
udklækket. 

Et af de store spørgsmål, 
var selvfølgelig de trafi-
kale problemer, hvor de 
blot kunne henvise til det, 
der var blevet omtalt på 
mødet på Kværs Kro. Den 
nærmeste nabo ind mod 
Kværs gjorde opmærk-
som på den meget store 
bygningsmasse, der ville 
komme til at præge land-

skabet i det åbne land, og 
det ville være til stor gene 
for familien. 

Det blev oplyst, at den 
gas der bliver produceret, 
bliver løbende ledt ud i na-
turgasledningen, og er af 
samme kvalitet, som den 
naturgas der bliver leveret 
på nuværende tidspunkt. 
Virksomheden kunne 
oplyse, at der i en indkø-
ringsperiode på nogle må-
neder kunne forekomme 
lugtgener. Det var alt i alt 
en positiv oplevelse.

Dette er ikke et udtryk 
for, om jeg er for eller 
imod et biogasanlæg pla-
ceret i nærheden af Kværs,

men blot ved selvsyn at 
konstatere, at lugtgenerne 
ved et velfungerende 
biogasanlæg nok er den 
mindste del.

Hans Jørgen Bollmann
Vestermark 4,
Tørsbøl.

Sjælden spætte i 
Gråsten skovene
Af Gunnar Hat tesen

I 1800-tallet var mel-
lemflagspætten en 
spredt ynglefugl over 
det meste af Danmark. 
I 1959 ynglede den for 
foreløbig sidste gang i 
den danske natur.
Men nu er den til-
bage. Det er ornitolog Per 
Bangsgaard, Gråsten, der 
har set den sjældne spætte 
i Gråsten-skovene.

Nyheden fik i weekenden 
hundredvis af fuglefolk 

fra hele Danmark til at 
valfarte til Gråsten.

Både fredag, lørdag og 
søndag kunne man se 
fuglefolk nede omkring 
fiskemesterens hus.

De stod med fotoappara-
ter med store linser på og 
med store kikkerter for at 
få en glimt at spætten.

Det var mellemflagspæt-
ten,  som der blev set efter.

"Det er en fugl, der er 
mindre end den normale 
store flagspætte og næbbet 
er en del mindre end på en 
stor flagspætte, som alle 

ser i skoven og i haver", 
fortæller Per Bangsgaard, 
som finder, at mellemflag-
spættens genopdukken i 
Gråsten-skovene er en god 
overraskelse.

Han regner med, at der 
er to af de sjældne spætter 
på færde i området.

Spætten er mest på 
gamle egetræer, hvor den 
vipper mosset op og finder 
laver som føde.

"Jeg håber og tror på, at 
det er en spætte, der vil 
yngle i Gråsten efter at 
skoven er blevet lagt ud 
som naturskov", lyder det 
fra Per Bangsgaard, som 
følger meget med i skoven 
og håber på, at han i 2019 
vil kunne dokumen-
tere, at den har ynglet i 
Gråsten-skovene. ■

Dagligt kan man se en mel-
lemflagspætte i området 
på den vestlige bred af 
Slotssøen ved Gråsten Slot.
 Foto Per Bangsgaard

Gråsten Skole får ny skoleleder

Af Gunnar Hat tesen

42-årige Heidi Nørgaard 
har siden årsskiftet 
stået i spidsen for de 
500 elever og 59 læ-
rere og pædagoger på 
Gråsten Skole.

"Det var været en spæn-
dende udfordring, at 
komme til Gråsten Skole. 
Skolen har en størrelse, 
som tiltaler mig. ", fortæl-
ler Heidi Nørgaard, der 
kommer fra en stilling 
som pædagogisk afde-

lingsleder på Løjt Kirkeby 
Skole, hvor hun har været 
i fire år.

I de seneste uger har hun 
prioriteret at holde samta-
ler med skolens lærere og 
pædagoger.

"Det er vigtigt for mig 
at få sat ansigter på alle 
navnene", siger Heidi 
Nørgaard, der er født og 
opvokset i Vamdrup.

Hun er uddannet fra 
Haderslev Seminarium, 
og har været ansat på 
Frøslev-Padborg Skole. 
I mange år boede hun i 

Kruså. Senere blev hun i 
nogle år efterskolelærer 
og hun var i ni måneder 
konstitueret forstander på 
Frøslevlejrens Efterskole. 
Det var her, hun fik blod 
på tanden til at blive leder, 
og hun tog en diplomud-
dannelse i ledelse.

"Jeg får energi af at arbej-
de. Det fylder meget, men 
på en god måde", siger 
Heidi Nørgaard, der i 2012 
fik konstateret akut leu-
kæmi. Det meste af et år 
var hun indlagt på Odense 
Universitetshospital, men 
er i dag erklæret rask.

I fritiden er hun glad for 
at løbe, gå til spinning og 
læse faglitteratur. 

Hun er mor til to børn, 
15-årige Ditte som er på 
Hoptrup Efterskole og 
18-årige Mikkel, som går 
på Aabenraa Statsskole. ■

Heidi Nørgaard, 42 år, er ny 
skoleleder på Gråsten Skole.
 Foto Jimmy Christensen

5



Sundhed  og  ve l være

De
r t

ag
es

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r u
ds

ol
gt

e 
va

re
r s

am
t t

ry
kf

ej
l. 

Al
le

 P
ris

er
ne

 e
r i

nk
l. 

m
om

s.

 Pakkepris - 3 dele

SPAR 398,-

799,-

VÆLG MELLEM 

GUL ELLER 
SORT

Scott Supra 
MTB cykelhjelm

HjelmhueVintercykelhandsker

EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

 Pakkepris - 3 dele
SPAR 398,-

799,-
VÆLG MELLEM GUL ELLER SORT

Scott Supra MTB cykelhjelm

Hjelmhue

Vintercykelhandsker

EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

 Pakkepris - 3 dele

SPAR 398,-

799,-

VÆLG MELLEM 

GUL ELLER 
SORT

Scott Supra 
MTB cykelhjelm

HjelmhueVintercykelhandsker

EKSKLUSIVT  HOS 
FRI BIKESHOP

 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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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 
hjemmeside

Små fødder reagerer hurtigt
Af Ingrid Johannsen

Professionel zoneterapi 
skaber glæde i mange 
småbørnsfamilier, når 
behandlingen har givet 
ro og balance hos de 
små poder. Det gælder 
for ørebørn, urolige 
børn samt børn med 
mavesmerter.
Zoneterapeut Ilse P. 
Blom, Gråsten, har gen-
nem mange år hjulpet 
børn med forskellige 
problemstillinger.

Ofte kender hun til alle 
børnene i søskendeflok-
ken. For når det første 
barn har mavesmerter, 
og nummer to har det 
samme, vælger mange 
forældre at tage deres barn 
til zoneterapeut. 

"Barnet er ofte ikke man-
ge uger, før de kommer til 

mig, hvis de er begyndt at 
døje med maven. Efter et 
par behandlinger hjælper 
det oftest", siger Ilse P. 
Blom, som bestræber sig 
på, at møde både forældre 

og børn på en empatisk, 
professionel og hjertelig 
måde.

Zoneterapi passer godt 
til de små børn.

"De reagerer ofte meget 

hurtigt på behandlingen. 
Resultatet vil typisk være 
et gladere barn samt fred 
og ro i familien", nævner 
zoneterapeut Ilse P. Blom, 
som har mange års erfa-
ring med behandling af 
børn.

Sladrehank
Foden er kroppens 
sladrehank.

"Vi oversætter så at sige 
fodens sprog og bringer 
kroppen tilbage i balance. 
Typiske lidelser hos de 
små er også inkontinens, 
gylp, gentagne mellemøre-
betændelser, og børn, der 
spiser for lidt", fortæller 
Ilse P. Blom.

Desuden er der mange 
forældre, der bliver be-
kymrede, når deres barn 
ikke kan sidde stille ved 
den første skole-hjem-
samtale i 0. klasse. Her 
kan zoneterapi gøre en del 
for de urolige børn. 

Søvnproblemer
Som zoneterapeut ser 
hun rigtig mange børn 
med søvnproblemer.Det 
handler som regel om, at 
barnet befinder sig i en 
stresstilstand,domineret 
af ”kæmp-flygt-frys” 
refleksen, aktiveret af det 
sympatiske nervesystem.

"Det kan vi med zone-
terapi skabe balance i, så 
barnet i stedet reagerer 
med tillid og afslapning, 
altså styret af det para-
sympatiske nervesystem", 
siger Ilse P. Blom. ■

Zoneterapeut Ilse P. Blom 
hjælper børn med at få ba-
lance i kroppen, så de slipper 
for mavesmerter, ondt i ørene 
og bliver mindre urolige.
 Arkiv foto af Dieter Skovbo.

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

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

750,-
Lørdag den 1. juni
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Sundhed  og  ve l være

Fasanvænget 5
6310 Broager

www.natur-klinikken.dk

mobil 51 88 72 09

• Indre ro
• Glæde
• Øget selvværd

• At elske dig selv
• Smertelindring
• Allergi frihed

Kontakt mig nu og få hjælp 
hurtigst muligt

Bliv Universel Healer – En professionel uddannelse
Opstart den 23. og 24. februar

Har du brug for hjælp til at opnå

Kl. 18.00-22.30:
Den FØRSTE fredag  i måneden: 

1/2, 1/3, 5/4, 3/5 og 7/6

THAI
VELVÆRE AFTEN 

 299 kr.

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

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

Pris pr.
pers. fra

Pris pr. 
pers. fra

Kl. 18.00-22.30:
Den SIDSTE fredag i måneden: 

25/1, 22/2, 29/3, 26/4 og 31/5 

KÆRESTE
VELVÆRE AFTEN 

349 kr.

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

og få en fantastisk aften 
med din eneste ene...

Hver søndag

BRUNCH & 
WELLNESS

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

og efterfølgende wellness

 269 DKK
inkl. brunch, entré til wellness, 

badekåbe, tøfler 
og saltpeeling

2019
NYHED 

Tirsdage kl. 19-19.50

YOGA
HOLDTRÆNING

I WELLNESS
OPSTART DEN 

22. JANUAR
2019

Wellness i Gråsten 
Her finder du forkælelse til både krop og sjæl med mange 
aktiviteter. F.eks. badeland, fitness, wellness, spa og restaurant. 
Der er altid en anledning....

Pris pr.
pers. fra

HUSK
TILMELDING 

PÅ TLF. NR.
7365 0033

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • Tlf. +45 7365 0033 • www.enjoyresorts.dk

v/ statsautoriseret fodterapeut Dennis Carlson

Løser dine fodproblemer
• Komplet fodbehandling
• Klipning, fjerne hård hud, fjerne ligtorne, fodmassage
• Bøjlebehandling ved nedgroede negle
• Delbehandling

TILSKUDSMULIGHED 
for pensionister med helbredstillæg 

og Sygeforsikring Danmark

Trekanten 26 · 6300 Gråsten · tlf: 40 62 62 22

Ring og 
bestil tid

Man bliver glad i låget af at komme her

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 til 22.00

Læs mere på: www.broagermotionsklub.dk eller 
på Facebook: motionsklubben 2018

Motion – livsglæde – velvære og humor hører sammen
Her hos os har du mulighed for at dyrke det du har lyst til:

Sqvat og 
dødløft

Ryg – mave 
træning

Fitness/kondi 
træning Styrketræning Spinning 

2 gange ugentligt

Bloms Zoneterapi v/Ilse Blom (RAB)
Felstedvej 21, 6300 Gråsten

Tlf.: 74652808 eller 20574808

Små fødder 
reagerer hurtigt

Gør som flere 
andre danskere 

– gå til zoneterapeut!

Medlem af en RAB-godkendt brancheforening under 
tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Små fødder 
reagerer hurtigt

Gør som flere 
andre danskere 

– gå til zoneterapeut!

Medlem af en RAB-godkendt brancheforening under 
tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Små fødder 
reagerer hurtigt

Gør som flere 
andre danskere 

– gå til zoneterapeut!

Medlem af en RAB-godkendt brancheforening under 
tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Små fødder 
reagerer hurtigt

Gør som flere 
andre danskere 

– gå til zoneterapeut!

Medlem af en RAB-godkendt brancheforening under 
tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oplever I som forældre, at jeres barn har problemer 
med enten fordøjelsen, ondt i ørerne, svært ved at sove 
eller er sensitiv?
Vellykket og professionel zoneterapi har skabt glæde  
i mange småbørnsfamilier, når behandlingen har givet 
ro og balance hos de små. Det gælder f.eks. ørebørn, 
mave smerter og urolige børn.

Tanja 
og Trine 

står klar til at 
klippe, farve eller 

permanente 
dit hår.

Vi glæder 
os til at 
se dig!

Åbningstider:
Mandag – Fredag kl. 8.00 – 16.00

Teddy’s Salon
Ulsnæs Centret · tlf. 5179 2343

Sundgade 61, Egernsund · tlf. 7444 2343

Teddy’s Salon
i Ulsnæs Centret
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 27. januar kl. 11.00

ved Niels Refskou

ADSBØL KIRKE
Søndag den 27. januar

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 27. januar kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 27. januar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 27. januar 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 27. januar kl. 10.30

ved Marianne Østergård Petersen 

NYBØL KIRKE
Søndag den 27. januar kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 27. januar kl. 9.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 27. januar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 27. Januar, 16hr,
Gottesdienst in Broacker

GUDSTJENESTER

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

STILLEGUDSTJENESTE
Torsdag den 31. januar kl. 17.00

i Rinkenæs Korskirke
En halv time med musik, 

salmesang og korte tekster 
om forundring og fred.

Rinkenæs
menighedsråd

Kære mand / far 
/ svigerfar / morfar 

/ Christian
Stort og kærligt tillykke med 

de 80 år på fredag.
Vi glæder os meget til at 

fejre dagen med dig.
Husk at alderen er kun et tal.

Kærligst Olga, Mortensen, 
Clausen & � omsen

GENERALFORSAMLING
I RØDE KORS, GRÅSTEN

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
i Røde Kors, Gråsten, onsdag den 20. februar 2019 

kl. 18.00 på Det Gamle Rådhus, Torvet 8, 
6300 Gråsten. Lokale ’Banken’.

Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, 
skal afl everes skriftligt til formanden senest 

10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indledes med 
et lettere måltid kl. 18.00.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe.

Efter kaffen vil Niels Baarvig, Regional 
udviklingskonsulent, Røde Kors, fortælle 

om udfordringerne ved genopbygningen af 
Røde Kors i Ukraine, efter kommunismens fald.

Vi gør opmærksom på, at både Røde 
Kors medlemmer og -frivillige har 
adgang til generalforsamlingen. 

Frivillige som ikke er medlemmer har 
dog ikke stemmeret - kun taleret.

Af hensyn til traktementet beder vi om 
tilmelding til vor sekretær, Grethe Bangsgaard 
på tlf. 2637 9131, eller mail ’alnor@mail.tele.dk’ 

senest den 11. februar 2019.

På bestyrelsens vegne. 

Thomas Brink Thomsen, formand.

IT – gruppen Gråsten

IT Program forår 2019
Forårets IT - aktiviteter

Alle aktiviteter foregår i Ahlmannsparken.
Brochuren over alle aktiviteter udleveres i IT - hjælpen.

IT-hjælpen
Alle mandage kl. 11-15 i perioden 

07. januar – 29. april er IT hjælpen åben
(undtagen 22. april, lukket 2. påskedag.) 

IPhone/iPad for begyndere
Onsdag den 30. januar kl. 13.30.

Grundlæggende begreber 
i IT verdenen og kalender

Onsdag den 06. februar kl. 13.30.

Skriveprogrammet Word
Onsdag den 20. februar kl. 10.00.

Sikkerheds backup
Onsdag den 20. marts kl. 13.30.

e-reolen og � lmstriben
Onsdag den 27. marts kl. 13.30.

Tablet/smartphone, for begyndere
Onsdag den 10. april kl. 13.30.

TILMELDING OG INFORMATION:

1. IT-supporter Benny Christensen.
Primær kontaktform: mail: benny@snuski.dk,

Sekundært: tlf. nr 2811-7939 kl. 10 – 11
eller

2. IT planlægger Bente Nedergaard.
Primær kontaktform: mail: nurse.bn@privat.dk.

Sekundært: tlf. nr 4294-5494, kl. 19 – 20

HUSK
tilmelding

HUSK
tilmelding

HUSK
tilmelding

HUSK
tilmelding

HUSK
tilmelding

HUSK
tilmelding

Kegleklubben ”ALF” Gråsten
afholder

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00

i keglecenterets lokaler.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

På bestyrelsens vegne
Formand Ib Buchbjerg

K
eg

lek
lubben ”ALF” Gråsten

Ahlmannsparken
6300 Gråsten

Mange tak for opmærksomheden
til min 90 års fødselsdag. 

Jeg havde en dejlig dag og en dejlig fest dagen efter. 
Tak for besøg, gaver, blomster, indslag og taler. 

Hilsen
Cathrine Brodersen, Egernsund

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

Klar til oldtimerløb
De 21 medlemmer af 
Lions Club Broager-
Gråsten er allerede i gang 
med forberedelserne til 
årets Oldtimerløb, som 

løber af stablen lørdag d. 
25. maj.

De fleste af klubbens 
medlemmer er involveret i 
planlægningen af det tra-
ditionsrige arrangement. ■
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Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

vad må der synges i kirken 
når her om lidt bli'r stille? 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Din bedemand kender mulighederne i hvert enkelt 
sogn og kirke 

Gennem tre generationer har Helmich & søn skabt 
et tæt samarbejde med hver enkelt præst, kirke og 
kirkegård i vores område. Vi kender dine muligheder 
og står altid til rådighed for en uforpligtende personlig 
samtale. Ved samme lejlighed bistår vi gerne, hvis du 
ønsker at udfylde "Min sidste vilje", så du er sikret, at 
dine ønsker bliver givet videre til dine kære. 

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 

Dødsfald

Vi har mistet vores elskede 
søn, bror, svoger og onkel 

Preben Beck
* 16. april 1963    † 14. januar 2019

I dyb sorg

Far og Ingrid
Nina og Benny
Ulla og Kevin

Vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Svend Aage Janum
R.

er stille sovet ind i en alder af 91 år

Gråsten, den 17. januar 2019

Familien

Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel
lørdag den 2. februar kl. 11.00

Taksigelser

Hjertelig Tak
for blomster, fremmøde og varme ord ved min far

Vagn Hauge Jørgensen
bisættelse.

Trine

Hjertelig tak
for opmærksomhed og deltagelse ved vores fars bisættelse

Alfred J. Tetreault
Særlig tak til hjemmeplejen for den gode pleje

tak til trompetisten for den flotte salut

på familiens vegne

Susan, Laila, Anja

Tak
Vi vil gerne takke for alle blomster og 

hilsner i forbindelse med vores far
Jens Peter Asmussen’s

død og begravelse.
Det varmer at se så mange der har tænkt på ham.

En særlig tak til personalet på 
“Center for korttidspladser“ i Ulkebøl. I gjorde virkelig 
indtryk med jeres faglige og hjertevarme behandling af 

både vores far - og os i den sidste tid. Tak for det.
På familiens vegne,

Poul, Lars og Marianne

Leif Larrson,  
Gråsten, er død, 63 år. ■

Preben Beck,  
Egernsund, er død, 55 år. ■

Lisbet Dahl 
gæster Rinkenæs
Der er solgt over 150 
billetter til et møde med 
Danmarks ukronede 
revydronning, Lisbet 
Dahl, som mandag 
den 4. februar kl. 19-21 
holder foredrag på på 
Benniksgaards Anneks 
(den gamle Rinkenæs 
Efterskole).
Siden Lisbet blev uddan-
net skuespiller i 1967 
har hun spillet flere rol-
ler på teatre rundt om i 
landet. I 1972 fik hun sin 
revy-debut i Rottefælden 
i Svendborg, og fra 1974 
har hun ad flere omgange 
været skuespiller og stået 
som instruktør og kunst-
nerisk leder af Danmarks 
største revy, Cirkusrevyen. 
Her har man kunnet nyde 
hende i skønt samspil med 
bl.a. Claus Ryskjær og Ulf 
Pilgaard og opleve hende 
parodiere Lars Løkke og 
Angela Merkel.

På tv er der sikkert 
mange der husker Lisbet 
i rollen som lægefruen 
Sofia i DRs dramaserie 
Sommer.

Livet igennem har Lisbet 
Dahl stolet på sin intui-
tion. På scenen, hvor hun 
har stået gennem mere 
end 50 år, og i privatlivet, 
der har budt på dramati-
ske op- og nedture. I sin 
nye bog Undskyld jeg blan-
der mig!, som foredraget 
bygger på, fortæller hun 
bramfrit og humoristisk 
om sit utraditionelle liv og 
deler ud af alt det, tilvæ-
relsen har lært hende på 
godt og ondt. Om at vokse 
op med en alenemor – og 
selv at blive en, om de 
skriftende mænd hun har 
elsket og mistet, om sin 
karriere som skuespiller 
og instruktør, og om at 
finde sig til rette som 71-
årig omgivet af sine fem 

børn, syv børnebørn, en 
godmodig broholmer og 
den store revyfamilie på 
Bakken.

Foredraget er arrangeret 
af Gråsten Handel i sam-
arbejde med LOF Syd. ■

Lisbet Dahl Arkiv foto
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16Tak fordi du handler lokalt 

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

• Nybyggeri

• Om- / Tilbygninger

• Tagarbejde

• Døre / vinduer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

100 til livlig debat 
om biogasanlæg
Af Gunnar Hat tesen

Borgerne i Kværs og 
Snurom er bekymrede 
for lugtgener, tilkørsels-
forhold og naboskab til 
et kommende biogasan-
læg, som Nature Energy 
vil opføre ved Avntoftvej 
i nærheden af Snurom.
Debatten var livlig, da 100 
mennesker var samlet til 
møde for at få præsenteret 
et ideoplæg til biogasan-
læg til 250 mio. kr., der 
skal modtage 800.000 ton 
husdyrgødning om året.

Betænkelighederne går 
især på trafikken til og fra 
Avntoftvej. Mange er be-
tænkelige over trafikken 
ind gennem Kværs by og 
de udsatte skolebørn.

Størst modstand kom 

fra bestyrelsesformand 
Gunder P. Jensen, Gråsten 
Fjerkræ, i Kværs.

”Det duer bare ikke. 
Hvorfor skal den ligge lige 
der?, spurgte Gunder P. 
Jensen, der er betænkelig 
ved, om et biogasanlæg 
kan sprede salmonella.

Han foreslog, at biogas-
anlægget blev placeret ved 
Kværsløkke og tættere ved 
motorvejen.

Formand for Kværs-
Tørsbøl-Snurom 
Landsbylaug, Niels Peter 
Nielsen, hilste et nyt 
biogasanlæg velkom-
men. Det ville skabe nye 
arbejdspladser. Mindre 
begejstret var han over 
den tunge lastbiltransport 
over Søgård og gennem 
Kværs.

Hans Jørgen Vaarbjerg 
var bekymret over lugtge-
nerne, som biogasanlæg-
get i Korskro ved Esbjerg 
døjer med. ■

Borgerne var bekymrede 
over tilkørselsforholdene 
og lugtgenerne til et kom-
mende biogasanlæg.
 Fotos Jimmy Christensen
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Briterne og Brexit 
- og briternes forhold til resten af Europa 

Foredrag ved Matt Qvortrup 
Professor ved Coventry Universitetet i England

Felsted og Kværs 
menighedsråd er 

stolte over at kunne 
invitere til dette 

enestående foredrag 
med Professor Matt 

Qvortrup. 
Vel mødt til en god 

aften! 

Appetitvækker 

Fremmede lande er en fejltagelse", skrev 
forfatteren Charles Dickens (Ham der også skrev 
Oliver Twist). Hele diskissionen om Brexit og 
briternes skilsmisse med EU kan spores i engelsk 
litteratur og kunst og ikke bare i politik. Professor 
Mads Qvortrup (i udlandet kaldet 'Matt') har været 
bosat i England siden midten af 1990erne. Han har 
arbejdet som rådgiver for den britiske regering, har 
lavet radio-programmer for BBC og har været 
professor ved Coventry University siden 2015. I 
dette foredrag fortæller han om Brexit - og om en 
køretur med Theresa May. 

Margaret Thatcher har sagt om EU: 

”The French hate us, we hate the Germans, the 
Spanish are only good at cooking, the Italians are 
only good at making clothes. Its only the Dutch and 
the Danes who are like us, and they are too small”

Onsdag d. 30. 
januar 

kl. 19:00 på 
Damms Gård i 

Felsted. 
Pris inkl. kaffe kr. 

25,-

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  

FOREDRAG MED

LISBET
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

Hermed indkaldes til

Generalforsamling
Torsdag den 28. februar kl. 18.00

på Gråsten Rideskole
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen a� ægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse
7.  Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
8.  Eventuelt

Vel mødt!
Hilsen bestyrelsen for GRR4

Til alle medlemmer af 

GRÅSTEN RIDEKLUB
af 2004

Ny præsident i Lions

Af Gunnar Hat tesen

Programmet er fyldt 
med aktiviteter i Lions 
Club Broager-Gråsten for 
klubåret 2018/2019.
Klubbens ledelse består af 
Eli Hjort Pedersen, som er 
præsident.

Vice Præsident er Tom 
Strandholt, mens Erik 
Krogh er Past Præsident.

Sekretær er Anders 
Wollsen og kasserer er 
Benno Kay.

Club Mester er Stig Veng. 
Klubben har 21 

medlemmer. ■

Eli Hjort Pedersen har afløst 
Erik Krogh som præsident i 
Lions Club Broager-Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen
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B R O A G E R

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Spaghettigudstjeneste
Hver gang fra kl. 17 - 19.

Onsdag den 23. januar
Sankt Jørgen og dragen

Tirsdag den 19. februar
Tag dyr med til Noahs ark

Onsdag den 20. marts
Den barmhjertige samaritaner

Tirsdag den 30. april - Påske

Onsdag den 22. maj 
Arbejderne i vingården

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

Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn. 
Tilmelding er ikke nødvendig (men hvis I ved, 
at I kommer, så gerne besked til 2219 3328).

Sognecafé
Præsten som fortæller 
sproget som værktøj

Fredag den 25. januar 
kl. 14:30 – 16:30

Kom med ind i 
præstens værksted, når 
sognepræst Stefan Klit 
Søndergaard fortæller...
Ka� e og kage: 25 kr.

Alle er velkomne.

Gratis bar ved ringriderfest i tre timer
Af Gunnar Hat tesen

Broager Ringridning 
barsler med nye tiltag 
til årets ringridning, der 
holdes fra torsdag den 4. 
juli til søndag den 7. juli.

Ifølge formanden, Anne 
K. Jonsson, kan man købe 
lørdagsbillet til ringrider-
festen i teltet med fri bar 
i tre timer fra kl. 18.00 til 
21.00.

"Der skal ske noget nyt. 
I mange år har vi haft 
Tip Top Partyband til at 
spille op til dans. Det har 

de gjort godt, men nu vil 
vi prøve noget nyt", siger 
Anne K. Jonsson, som 
har hyret Gasbox til at 
levere musikken. Bandet 
er kendt for at spille Kim 
Larsen sange.

I løbet af få uger vil 
ringriderforeningen of-
fentliggøre navnene på 
yderligere to orkestre, 
som skal optræde ved 
ringriderfesten. ■

Anne K. Jonsson bebuder nye 
tiltag ved Broager 
Ringridning.
 Foto Jimmy Christensen

Genvalg i 
ringrider forening
På generalforsam-
lingen i Broager 
Ringriderforening forle-
den blev Martin Varming, 
Rasmus Jepsen, 
Jesper Schlaikjer og 

Jens Nielsen genvalgt til 
bestyrelsen.

Ritmester er fortsat Hans 
Nicolaisen.

Revisor er Herman 
Møller. ■

Møde i 14 komiteer
Broager Ringrider forening 
holdt forleden komite-
møder i de 14 forskellige 
komiteer. 

På mødet blev den nye 
konstituerede bestyrelse i 
ringriderforeningen præ-
senteret for kommiteerne, 
og kommiteerne fik mu-
lighed for at komme med 
ris og ros omkring deres 
egen komiteer.

Komiteerne kom med 
forslag til ændringer og 
fornyelser.

"Bestyrelsen prøver nu 
om, vi kan imødekomme 
forslagene ved hjælp af 
arbejdskraft eller penge 
til de komiteer, der har 
ønsker, der kræver dette", 
siger formanden Anne K. 
Jonsson. ■

Ny 
forrider
Vivian Larsen bliver 
ny forrider i Broager 
Ringriderforening. Hun 
afløser Claus Hissel. ■

Mindeord over Helge Christensen
Broager Kirke var stuven-
de fuld, da byen tog afsked 
med Helge Christensen, 
der blev 70 år.

Han var foreningers 
mand, aktiv og engageret 
i Broager Ringrider-
forening, Broagerhus og 
Ældre Sagen i Broager.

Broager Ringrider-
forening har mistet et 
respekteret og hjælpsomt 
bestyrelsesmedlem, samt 
et hjertevarmt og afholdt 
menneske ved Helge 
Christensens død.

Han flyttede til Broager 
for 25 år siden. Helge 
Christensen rummede og 
favnede alle mennesker 

og han var roen i sig selv. 
Han var altid behjælpe-
lig alle steder og på alle 
tidspunkter.

Helge Christensen har 
besiddet posten som 
pladsmand ved Broager 
Ringridning i en lang 
årrække, en post han ud-

fyldte med ære og respekt 
for foreningen. 

I efteråret 2017 trådte 
Helge med kort varsel, ind 
som suppleant i Broager 
Ringriderforenings besty-
relse. Helge ville dog ikke 
have nogen faste opgaver, 
men ville stå til rådighed 
når der var brug for ham.

Vi har alle sammen 
mange minder om Helge 
og disse minder skal vi 
hjælpe hinanden med at 
holde i live.

For selvom døden er na-
turlig, er den også meget 
skræmmende. Vores stør-
ste frygt er at miste nogen, 
vi holder af, og være bange 
for, om vi nu fik sagt alt 
det, vi ville. Men der vil 
altid være ting, vi ikke får 
sagt, for vi ved jo ikke, 
hvornår livet slutter.

Og selv om vi ikke kan 
tale med Helge, så kan vi 
tale om ham, for at holde 
minderne i live.

Ære være Helge 
Christensens minde.

Anne K . Jonsson 
Formand for Broager 
Ringrider forening.

Helge Christensen, Broager, 
blev 70 år.

Mindeord

Skatspil i Broager
Annas Minde Skatklub i Broager har afholdt præmie-
skat med følgende præmietagere:

Nr. 1: Kurt Jessen .............................................. 2205 point
Nr. 2: Flemming Marshall ................................2164 point
Nr. 3: Preben Jensen ......................................... 1926 point
Nr. 4: Tage Jørgensen .........................................1892 point
Nr. 5: Arne Mylin .............................................. 1880 point
Nr. 6: Verner Hansen .........................................1777 point

Ny elektriker
Henrik Christiansen, der 
er ansat ved Egernsund 
El-Service, har bestået 

svendeprøven i elfaget ved 
EUC Syd i Haderslev. ■

Udfordringer i elevrådet
På Broager Skole har 
eleverne et elevråd, hvor 
Julius Bock er formand.

"Det er spændende at 
være formand. Jeg snak-
ker med elevrådet om, 
hvilke ting de gerne vil 
have gjort på skolen, og 

tager idér med til skolebe-
styrelsen", fortæller Julius 
Bock, som ser det som en 
vigtig opgave at få kom-
munale penge til forskel-
lige projekter på skolen. ■

Formand for elevrådet, 
Julius Bock.
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 22. januar til og med lørdag den 26. januar 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Maks. 6 pakker pr. kunde

UNDER 
HALV PRIS

LANGT UNDER 
HALV PRIS

Knorr 
sauce

Kims 
franske 
kartofl er

Peter 
Larsen
kaffe

5 PK.

5000

175 G

695
5 X 400 G

10000

MIN 900 G

3500

3X500 G

5000

Flydende
Becel
500 ml

Mørbrad 
af gris

Sardel fra 
Vollstedt

 5 PAKKER

900 G

2 STK.

Friskhakket 
blandet fars
8-12%

PR. FLASKE

900

2 STK X 400 G

5000

900 G

2995

3 KG

10000

Ullerslev ost
Danbo
lagret

Coop
wienerpølser

SPAR 28,75

SPAR 20,00

SPAR 15,85
SPAR 84,75

PR. STK.

2000 SÆLGES FRA 
KL.10.00

Luksus 
smørrebrød

HVER FREDAG

Broager
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S U N D E V E D

Foreninger var samlet til nytårskur
Af Gunnar Hat tesen

For 9. år i træk indbød 
Forsamlingsgården 
Sundeved, Kor 92, 
Dansk Røde Kors, 
Kræftens Bekæmpelses 
lokalafdeling og Sottrup 
Menighedsråd til 
nytårskomsammen.

80 mennesker tog 
imod invitationen, og de 
måtte igennem et over-
dådigt kaffebord med 16 
lagkager.

Det er blevet en fast 
tradition, at foreningerne 

fortæller om årets kom-
mende aktiviteter i starten 
af det nye år.

Formand for forsam-
lingsgården, Mogens 
Dinsen, fortalte om årets 
program, korleder Anne 
Ernst berettede om Kor 
92's planer, formand for 
Kræften Bekæmpelses 
lokalafdeling, Anna 
Matthiesen redegjorde for 
landsindsamlingen i april 
og formand for Sundeved 
Røde Kors, Bodil Jacobsen 
nævnte, hvad der sker i 
genbrugsbutikken. ■

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

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

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

Frivillige havde sørget for, at der var bagt rigeligt med 
lagkager.

Nytårssammenkomsten trak 80 mennesker af huse. 

Formand for Forsamlingsgården Sundeved, Mogens Dinsen.

Møde med 
partiformand
Formand for Nye 
Borgerlige, Pernille 
Vermund, taler onsdag 
den 23. januar klokken 
19:00 i Forsamlingsgården 
Sundeved, i Vester 
Sottrup.

Nye Borgerlige stiller 
op til Folketinget for 
første gang og formanden 
Pernille Vermund er par-
tiets spidskandidat i Syd- 
og Sønderjylland.

Mødet er arrangeret af 
landmand Lars Bertram. ■
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Hørt i byen
Den tidligere frisør i 
Ulsnæs-Centret, Trine 
Brink-Vilsen, er blevet 
ny butikschef i Fakta i 
Nordborg.

Andelskassen i Sønder-
borg har ansat Marie 
Son Nielsen som ny 
kunderådgiver. Hun 
er opvokset i Gråsten, 
og bor nu i Sønderborg 
med sin kæreste.

Kaj Hattens er én af de 
lokale, der reagerede på 
de forkerte beregninger 
af renovationskørslen, 
som Sønderborg 
Forsyning stod bag. 
Det blev til et læserbrev 
i JV.

Den gamle Skomager 
markerede sin 1 års 
fødselsdag med en 
brag af en fest på 
værtshuset.

Kræftens Bekæmpelse 
i Gråsten uddeler i 
øjeblikket cykelsæde-
betræk i forbindelse 
med en landsdækkende 
livmoderhalskræft-
kampagne.

SuperBrugsen i Gråsten 
holder generalfor-
samling torsdag den 
4. april, hvor trækpla-
steret er tv-journalist 
Anne Hjernøe, der ofte 
optræder sammen med 
Anders Agger.

Karina Sönnichsen 
ønsker ikke genvalg 
til bestyrelsen i 
Gråsten Handels-
stands forening, når 
foreningen onsdag den 
23. januar holder gene-
ralforsamling på Den 
Gamle Kro. ■

Gråsten

Foredrag af Jørn Buch om 

Grænsegendarmeriet 
og Paludan–Müller

Onsdag den 6. februar kl. 14.30 – 16.30 
i Ahlmannsparken.

Jørn Buch vil berette om Grænsegendarmeriet, 
som blev oprettet efter Genforeningen 1920 
og specielt gøre rede for den kendte chef for 
Grænsegendarmeriet Oberst Paludan-Müller.

Pris: kr. 50,- for medlemmer,
kr. 70,- for ikke medlemmer.
Priserne er incl. kaffe og kage.

TILMELDING ER NØDVENDIG FRA MANDAG DEN 
25. JANUAR TIL SENEST MANDAG DEN 4. FEBRUAR 

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

HUSK MEDLEMSNUMMER VED TILMELDING

Varde sommerspil.
Annie get your Gun.

Lørdag den 29. juni kl. 11.30 til ca. 23.00.
på Friluftsscenen i Arnbjerg.

Bussen kører fra Ahlmannsparken kl. 11.30.
Sandwich til frokost og middag på hjemturen.

Pris: kr. 495,- for medlemmer 
kr. 540,- for ikke medlemmer.

Bestilte og forudbetalte billetter udleveres på vores 
årsmøde onsdag den 6. marts 

kl. 14.30 – 16.30 i Ahlmannsparken.

TILMELDING FRA FREDAG DEN 25. JANUAR KL. 8.00 
OG SENEST DEN 19. FEBRUAR. 

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

HUSK MEDLEMSNUMMER VED TILMELDING

Beløbet bedes indbetalt senest 19. februar 
med navn til Sydbank 8060 – 1750229.
Husk søndagscafé den 3. februar.

Stenvej 15 Rinkenæs, 
6300 Gråsten · tlf. 74 65 08 50 

mail@quorpsbusser.dk 
Rejsegarantifonden nr. 2799

Læs mere på: www.quorpsbusser.dk

PÅ HOTEL NØRHERREDHUS
Lørdag d. 9. februar 2019

Tyrolerfest

TYROLERFEST

MED SPISNING

- MUSIK OG DANS

350,-
PR. PERSON KL. 24.00

MULIGHED FOR
NATMADSSUPPE:

OKSEHALESUPPE
MED FLUTES

   PR.
PERSON50,-

- skal forudbestilles!

KL. 18.30 - SPISNING - STOR KLASSISK WIENERSCHNITZEL
MED EFTERFØLGENDE UNDERHOLDNING OG LIVE MUSIK
MED ’’EDELWEISS TRIO’’ FRA ØSTRIG. 

Kom til en fornøjelig aften, 
med wienerschnitzel, fadøl
og Tyrolerstemning. 
Den festlige ’’Edelweiss Trio’’ 
fra Zillertal i Østrig, er klar til en 
Festlig aften med musik, dans 
og underholdning helt 
frem til kl. 01.00

”

”

- ellerWEEK-END OPHOLD

FRA FREDAG-SØNDAG

incl. 2 retter mad første aften 

SAMT TYROLERFEST
DANS - SPISNING OG 

MORGENBUFFET - FOR KUN949,-PR. PERSONi delt dobbeltvær.TYROLERFESTMED OVERNATNINGDANS - SPISNINGOG MORGENBUFFET749,-PR. PERSONi delt dobbeltvær.

BUSKØRSEL 

pris 100,-

Årsmøde i Venstre
Gråsten Venstre holder 
generalforsamling torsdag 
den 24. januar kl. 19.00 på 
Den Gamle Kro.

På valg er formanden 
Sten Holm, Adsbøl.

Desuden er bestyrel-
sesmedlemmerne Kim 

Agerley, Adsbøl, Jens Peter 
Thomsen , Gråsten og Nis 
Iversen, Fiskbæk, på valg. 
Sidstnævnte ønsker ikke 
genvalg. ■

Vaskehal bliver renoveret
Af Gunnar Hat tesen

SuperBrugsen i Gråsten 
investerer et større be-

løb i at få Vaskehal 1 på 
Sundsnæs renoveret.

Den syv år gamle va-
skehal får monteret en ny 
miljøvenlig vaskemaskine.

Uddeler Jesper Thomsen 
forventer, at kunderne 
igen kan få rengjort deres 
biler fra den 25. januar. ■

Vaskehal 1 er ved at blive renoveret. Fotos Jimmy Christensen
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Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 11 - 21.30
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.30
TIRSDAG den  22. Bøf stroganof med mos

ONSDAG den  23. Gyros med tzaziki og salat

TORSDAG den  24. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  25. Forloren hare med tyttebær og grønsagsduet

LØRDAG den  26. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  27. Burger med pommes frites

MANDAG den 28. Kotelet med rødkål

A la carte menu kl. 11 - 21.30A la carte menu kl. 11 - 21.30

Forloren hare med tyttebær og grønsagsduet

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.

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning

Nybyggeri · Hoverentreprenør

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Frigård Camping i Kollund er sat til salg for 33 
millioner kroner
Af Gunnar Hat tesen

I over 50 år har Frigård 
Camping i Kollund været 
ejet af Friis-slægten. 
Men nu er den lands-
kendte campingplads 
tæt ved Flensborg Fjord 
sat til salg for 33 mil-
lioner kroner.
Det er 64-årige Niels Friis, 
der har drevet camping-
pladsen siden 1984, som 
søger en e� erfølger. Og 
det at drive en moderne 
campingplads er ikke 
noget 8-16 job, men mere 
en livsstil.

Frigård Camping blev 
grundlagt i 1968 af fade-
ren til Niels Friis. Indtil 
en mulig køber melder 
sig på banen, driver Niels 

Friis den store camping-
plads videre. Og han har 
tålmodighed. Om der går 
et eller to år til camping-
pladsen er solgt er ikke det 
vigtigste. Det vigtigste er 
at � nde den rette person, 
som kan drive stedet 
videre. ■

Frigård Camping er en 
firestjernet campingplads, 
som blev oprettet i 1968. 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 04 22. 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

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 27. januar kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved 
Solvejg Dam-Hein

Søndag den 27. januar
Vi henviser til Bov Kirke

Søndag den 27. januar kl. 10.00 
med dåb 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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

Folkekirken Bov sogn
Det sker i februar 2019

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

Tilmelding og pris kan der 
læses mere om på vores 

hjemmeside www.bovsogn.dk 
eller i vores aktivitetsfolder 

der findes i kirkerne.

Kyndelmisse
Søndag den 3. februar kl. 11.00 i Bov kirke.

Kirken inviterer i samarbejde med Valdemarshus 
til kyndelmissegudstjeneste, hvor alle er velkomne. 

Valdemarshus´ kor medvirker under gudstjenesten og 
der bydes efterfølgende på ka� e og pandekager i kirken.

Syng sammen
Torsdag den 7. februar kl. 14.30 – 16.00 i Kirkeladen

Arrangement i samarbejde med Ældresagen. 
Der serveres ka� e til medbragt brød.

Sangstafet
Torsdag den 7. februar kl. 19.00 

på Holbøl Landbohjem
I år er det Annemette Hess og Peter Riis tur 

til at svinge taktstokken, og slå tonen an 
til en festlig aften.

Ka� e og kage koster kr. 35,-

Taizé-andagt
Onsdag den 20. februar 

kl. 19.30 i Bov Kirke
En gudstjeneste båret af 

lys, smukke og meditative 
sange, stilhed, ro og 

tid til fordybelse. 

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 27. februar kl. 18.30 i Kirkeladen

Alle er velkomne.

eller i vores aktivitetsfolder 
der findes i kirkerne.

Indbrud 
i Holbøl
Ved et indbrud forleden 
i en forretning i Holbøl 
blev der rodet rundt i 
diverse skabe. Tyvene 
slap afsted med et mindre 
pengebeløb. ■

Karl Arne Hedelund Nielsen, 
Frøslev, er død, 83 år. ■

Frederik Schmidt Hansen, 
Kollund, er død, 71 år. ■

Poul Frederiksen, 
Kollund, er død, 77 år. ■
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Bov IF Badminton arrangerer

MINITON/BADMINTON 
FOR DE MINDSTE

 (børn fra ca. 2 til 8 år) sammen med en voksen!
Træner So� e Seberg Pedersen 

Lørdag den 2. februar samt 
lørdag den 2. marts.
Begge dage fra kl. 10-11.
GRATIS deltagelse
Tilmeld dig, hvis du er 
interesseret i at være med.

Vi hører meget gerne fra dig …

Kontakt venligst formand 
Kim Kjær på telefon 51 89 17 49 
eller på mail bovifb@gmail.com

Vi stiller ketsjer 
til rådighed 

både for børn 
og voksne

TRÆNINGSOPSTART
SÆSON 2019

Lørdag den 26. januar
Mødetid kl. 9.30

Hej alle nye og gamle seniorfodboldspillere

Trænerteamet består i 2019 af Torben Ryberg Christensen, 
Karsten Soll og målmandstræner Per-Bo Pirschler.

Tirsdag kl. 19.00 | Torsdag kl. 19.00
Lørdag efter aftale med trænerne

Omklædning i 5 og 6 ved Grænsehallerne, Kruså.

Husk at medbringe både fodboldstøvler, løbesko og 
indendørssko, man ved aldrig hvad trænerne � nder på!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte trænerteamet.

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen sammen med jer.
Husk det er fedt at spille fodbold i Bov IF

Med sportslig hilsen
Frank Thietje, formand

PROGRAM
10.00-11.30 Let træning.
11.30-12.30 Omklædning og frokost.
12.30-16.00 Teambuilding/
 samarbejdsøvelser i skoven.
16.00-17.30 Bad/omklædning.
17.30-??? Aftensmad og hygge.

TILMELDING TIL TRÆNERTEAMET
TORBEN RYBERG CHRISTENSEN PÅ 2146 3477 

ELLER KARSTEN SOLL 2624 5519

Indskrivningsmøde på 
Grænseegnens Friskole

Forældre til elever til vores kommende 0. klasse 
inviteres til informations- og indskrivningsmøde

Onsdag den 30. januar kl. 19.00
Skoleleder, Børnehaveklasseleder og Formand vil her fortælle 

om skoleparathed, om hvordan vi laver skole især i indskolingen, 
og om hvordan det er at være forældre på skolen.

Skriftlig indmeldelse kan ske samme aften.

Frist for indskrivning og en sikker plads er den 1. februar.

Vi glæder os til at se jer!
Anne Søndergård

Skoleleder

Grænseegnens Friskole ∙ Præstevænget 12 ∙ Holbøl ∙ 6340 Kruså 
Tlf. 2067 2705 ∙ anne@graenfri.dk ∙ www.graenseegnens-friskole.dk

Genvalg i Padborg Havekreds
Af Dit te Vennits Nielsen

På generalforsamlingen 
i Padborg Havekreds var 
der genvalg til formanden 
Tove Olesen, næstformand 
Vagn Heiselberg, kasserer 

Birthe Nissen og besty-
relsesmedlemmer Birthe 
Hansen, Randi Erichsen 
og Nis V. Christiansen. 
Suppleant blev atter Tom 
Jørgensen. 

De 20 fremmødte med-

lemmer hørte et veloplagt 
foredrag af formand for 
Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne,  H. 
C. Jørgensen, som fortalte 
om livet og menneskene i 
det gamle Bov Sogn.

Fortællingerne blev 
krydret med gamle bil-
leder. Forsamlingen gav 
deres besyv med, når de 
genkendte folk og bygnin-
ger på billederne. ■

H.C. Jørgensen fortalte om 
folk og gamle bygninger 
i det gamle Bov Sogn.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Badminton satser på de mindste
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Badminton vil 
prøve at få de mindste til 
at spille badminton.
Bestyrelsen arrangerer 
derfor to lørdage med mi-
niton, som er badminton 
for børn i aldersgruppen 
2 år til 8 år.

"Det er meningen at bør-
nene skal have en forældre 
eller bedsteforældre med", 
forklarer formand for Bov 
IF Badminton, Kim Kjær.

Børnene bliver trænet 
af 19-årige So� e Seberg 
Pedersen, som er en dyg-
tig piller og har været på 
trænerkursus.

So� e Seberg Pedersen vil 
rigtigt gerne prøve kræ� er 
med sådan et hold, og 
derfor tilbyder badmin-
tonafdelingen gratis to 
spillelørdage nemlig den 
2. februar og den 2. marts. 
Interesserede møder blot 
op fra kl. 10-11.

"Det er ikke nødvendigt 

at have ketsjere med, 
for dem stiller vi til rå-
dighed", fortæller Kim 
Kjær., som gerne hører 
fra forældre, som kunne 

tænke sig, at deres børn 
lærte at spille badminton 
på tlf. 5189 1749 eller mail 
bovi� @gmail.com. ■

12 hold til 
firmafodbold
Grænsehallerne dan-
nede forleden rammen 
om en firmafodbold 
turnering.
Der deltog 12 hold fra 10 
virksomheder.

Deltagende virksomhe-
der fra lokalområdet var 
Nagel Group, Fair Trans, 
� ermo Transit, Tricolore, 

DHL, NTG Frigo East, 
Freja Transport, Sydbank, 
E3 og H. P. � erkelsen.

Det var 4. år i træk 
turneringen blev gen-
nemført, og i år stod 
H.P. � erkelsen A/S for 
afviklingen. ■
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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

Tillykke

________________________________________________
________________________________________________

Tillykke uden foto max. 25 ord

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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

Plast er et stort problem verden over
Af Dit te Vennits Nielsen

Den socialdemokratiske 
partiforening i Bov satte 
forleden på et møde 
fokus på et bedre miljø.

Socialdemokratiets 
miljøordfører, Christian 
Rabjerg Madsen, fortalte 
på Oldemorsto�  om ver-
dens miljøproblemer.

"Plast er et rigtigt stor 
problem verden over. Alt 
for mange produkter er 
plastemballeret. Der er 
plastlegetøj med gi� ige 
sto� er i, og plast � yder 
overalt på de store hav-
områder", sagde Christian 
Rabjerg Madsen, der blev 

valgt til Folketinget i 2015 
i Sydjyllands Storkreds 
med 5201 stemmer.

"Rent drikkevand i 
Danmark bør være en 
naturlig ting, men på det 
seneste er der konstateret 
et for højt pesticidindhold 
i mange vandboringer", 
nævnte Christian Rabjerg 
Madsen, der har været 
partiets miljøordfører i de 
seneste to år.

Landbruget blev drø� et 
med erhvervets sprøjte-
gi� e, som nogle steder 
siver ned til grundvandet. 
Christian Rabjerg Madsen 
havde derfor sammen med 
regeringen netop indgået 

en miljøa� ale, som sikrer 
rent drikkevand.

Vindmøllerne ved Bølå 
blev debatteret, og de store 
miljøforurenere � y-skibs-
og biltra� kken blev også 
vendt. 

Ny folketingskandidat
Socialdemokratiets nye 
folketingskandidat i 
Aabenraakredsen, � eis 
Kylling Hommelto� , præ-
senterede sig selv. � eis 
Kylling Hommelto�  er 
33 år, gi�  og far til 4 dren-
ge. Hans far, Povl Kylling 
Petersen, er byrådsmed-
lem for Socialdemokratiet.

"Min opvækst har lært 
mig at tage ansvar og 
kæmpe for min familie, 
venner og medmenne-
sker, der har det svært", 
sagde � eis, Kylling 
Hommelto� , hvis mærke-
sager i det kommende valg 
til Folketinget vil være 
klima, sundhed og livsstil-
sygdomme og børn. ■

Der var en god debat om miljøet, da den socialdemokratiske 
partiforening i Bov holdt møde på Oldemorstoft.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Nytårskur på Birkelund Plejehjem
Af Mogens Thrane

Birkelunds Venner holdt 
forleden ”Nytårskur” for 
beboere og pårørende 
på Birkelund Plejehjem i 
Kollund.
Der deltog 48 personer i 
dette hyggelige arrange-
ment. Bordene var smukt 
pyntede, og der blev 
serveret grønlangkål med 
hamborgryg og kålpølser.    

Musik og underholdning 
stod Orla Kruse for.Alle 
havde mulighed for at 
ønske sig en sang, så der 
blev sunget rigtig meget. ■ Nytårskuren på Birkelund Plejehjem samlede 48 mennesker.
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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,-

BovAvis

Heldagstur til 
Helgoland

AFGANG FRA
Alsion, Sønderborg  kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke kl. 6.30
Broager Kirke  kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs kl. 7.00
Bankocenter, Kruså kl. 7.10
Bov Kro kl. 7.15
Circle K -tanken, Padborg kl. 7.20

Lørdag den 6. juli
Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.

På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Efter rundturen er der tid til på egen 
hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Prisen inkluderer bus, sejlads, 
guide, rundstykker og ka� e

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

695,-

17-årige Christine kom tættere på sin store drøm
Af Dit te Vennits Nielsen

Musik rører ofte folks 
hjerter. Det er i hvert fald 
sket i Kollund.
Det blev en meget vel-
lykket støttekoncert på 
Kollundhus til fordel for 
17-årige violinist Christine 
Johanning Schmidt, som 
samler penge ind til en ny 
violin. 

Fremmødet var over al 
forventning. I salen sad 
120 mennesker, og der 
måtte bæres ekstra stole 
ind og nogle stod endda 
op. 

Christine Johanning 
Schmidt gav en fremra-
gende koncert, og publi-
kum nød hendes smukke 
violinspil. Ind i mellem 
fortalte hun levende 
sin historie og om sine 
fremtidsdrømme.

Støttekoncerten var 
arrangeret af Betty 
Dideriksen og Anne 
Marie Henriksen, og gav 
et overskud på 45.400 kr. 

Publikum og sponsora-
ter gav 20.400, kr., men 
derudover � k hun en � ot 
donation fra Østi� erne 
på 25.000 kr., som blev 
overrakt af forstander 
på Jaruplund Højskole, 
Karsten Dressø, der sidder 
i repræsentantskabet for 
forsikringsselskabet. 

Christine Johanning 
Schmidt var rørt og tak-
nemmelig for den store 
opbakning.

"En så stor opbakning 
havde jeg slet ikke turde 
drømme om. Jeg kan 
ikke takke jer nok", sagde 
en bevæget Christine 
Johanning Schmidt, som 

glæder sig til med pengene 
fra støttekoncerten og 
egen opsparing at kunne 
købe den nye violin, 
som hun skal bruge, på 
Musikkonservatoriet. ■

Den 17-årige violinist Christine Johanning Schmidt fremførte 
en fuldendt koncert. Foto Dit te Vennits Nielsen

Der var helt fyldt på Kollundhus til støttekoncerten. Foto Dit te Vennits Nielsen

5



Hørt ved Lyren
Nogle unge mennesker 
har øvet hærværk på 
banen bag hal 2 ved 
Grænse stadion i Kruså. 
De har kørt rundt på 
knallert på græsplæ-
nen, og derved er der 
opstået dybe spor. Det 
ærgrer formand for 
Bov IF Fodhold, Frank 
� ietje, at græsplænen 
er blevet ødelagt.

Tre spejdere fra 
Grænse troppen 
Padborg skal til som-
mer deltage i verdens 
største spejderlejr, 
World Jamboree i 
Virginia i USA. 

Birkelunds Venner har 
a� oldt nytårskur for 
beboerne på Birkelund 
Plejehjem i Kollund. 
Det blev en festlig dag 
med pyntede borde, 
sang og musik. 

Formand for Bov IF 
E-sport, Kim Sandager 
Petersen, blev fredag 
interviewet til DR P4. 

Lokalforeningen 
Frøslev Padborg er 
oppe på 63 indmeldte 
husstande. Den omdel-
te folder i lokalområdet 
gav 19 nye medlemmer, 
og det glæder forman-
den Ninna Schrum.

Grænsehallerne dan-
nede fredag a� en 
rammerne om et 
stort speditørstævne i 
fodbold.

Padborg Vandrelaug 
har fået � ere nye 
medlemmer, og søndag 
mødte 31 personer op 
for at gå en dejlig tur 
på 10 km i det smukke 
solskinsvejr. ■

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

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

inviterer igen til en

Hyggelig sammenkomst
Søndag den 10. februar kl. 12.00-14.30

i Grænsehallernes Multisal, Harkærvej, Krusaa 
TILMELDING til Eva Schmidt, tlf. 74672293 / 28574090 

fra fredag den 25. januar kl. 12.00

Der bliver fællessang/musikalsk underholdning 
med Knud Andersen ved klaveret.

Menuen er honningmarineret skinke og 
bønnepakke, ris a la mande.

Hvorfor sidde og kede sig derhjemme, 
når man kan hygge sig med andre ude.

Pris kr. 80,- ekskl. drikkevarer

Alle kan deltage.

Bov lokalafdeling

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

En anderledes bustur
med Torben Ølholm til Vestslesvig
Mandag den 17. juni. 2019 kl. 09.30-18.00

MØDESTED

Grænsehallerne. Harkærvej, Krusaa kl. 09.30 
Sydbank. Møllegade, Padborg kl. 09.40

TILMELDING til Eva Schmidt, tlf. 7467 2293 / 2857 4090 
fra torsdag den 24. januar kl. 12.00

Af hensyn til planlægning af turen beder vi om tilmelding 
allerede nu, efter først til mølle princippet.

Kun kr. 450-,  incl. bus og fortæring

Alle kan deltage.

Beløbet skal indbetales ved tilmelding eller senest 01. april.

Sydbank 8065 1010870 eller med Mobil Pay NR. 64334. 

Se udførlig beskrivelse af turen på 
Bov lokalafdelings hjemmeside: 

https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/bov/aktiviteter

Bov lokalafdeling

Razzia ved Oksekær
Udlændinge kontrol-
afdelingen ved Syd- og 
Sønderjyllands Politi 
afviklede forleden en 
stor kontrol på den 
sønderjyske motorvej.
Kontrollen foregik ved 
rastepladsen Oksekær, der 
ligger mellem Padborg og 
Kliplev, og omkring 350 
personer blev kontrolleret.

Aktionen kom der � ere 
sager ud af. En afrikansk 
kvinde blev anholdt og 
sigtet for personfalsk, da 
hun har brugt et ID-kort, 
der tilhører en anden 
person.

En anden afrikansk 
kvinde havde et ugyldigt 
kørekort. Der var desuden 
tre sager vedrørende 

Schengen-e� erlysninger af 
personer eller papirer.

Ved kontrollen var der 
en stor gruppe betjente, 
politikadetter, toldere 
samt en dyrlæge fra 
Fødevarestyrelsen, der 
undersøgte papirewr og 
køretøjer. ■

Fuldt hus til Keld 
og Hilda Heick
Af Dit te Vennits Nielsen

Trækplasteret på 
Rønshave Plejehjem var 
uden tvivl Keld og Hilda 
Heick, der gav tilhørere 
en fin musikalsk oplevel-
se, hvor hver en stol var 
besat, da den populære 
duo spillede den første 
akkord.
Det kan godt være, at Keld 
og Hilda har været med 

i mange år, og det er så 
som så med fornyelsen af 
repertoiret, men kernelyt-
terne har de stadig et sik-
kert greb om.

Med sange fra den-
gang de selv og de � este 
af tilhørerne var unge 
og lyttede til Giro 413, 
underholdt parret 150 
fremmødte, Keld og Hilda 
Heick forstod at gribe de 
mange mennesker med 

deres gode, kendte sange. 
Hurtigt vuggede folk 
med i takt, og der blev 
sunget med på potpourri 
af kendte � lmsange fra de 
glade 60'ere. 

Både sang og dril-
lerier faldt ganske godt i 
publikums smag, og der 
blev sunget godt med på 
sangene. ■

Hver en plads var optaget, da 
Keld & Hilda Heick sang på 
Rønshave Plejehjem, og der 
blev sunget, klappet og holdt 
i hånd under koncerten.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Medalje fra 
Dronningen
Fhv. disponent i Ohl 
Logistik A/S, Preben 
Juhl, Padborg, har fået 

tildelt den kongelige 
belønningsmedalje. ■

Præmiespil
Bov IF Petanque har holdt 
præmiespil i Padborg, 
hvor følgende spillere 
kunne tage hjem med en 
� aske vin.

Lili Tychsen, Jytte 
Matthiesen, Inga 
Reimers, Ruth Sønderup, 
Dieter Greisen, Birthe 
Jørgensen og Anne Marie 
Christiansen. ■
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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 flere 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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

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

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Natur
&'Ejendoms'service'ApS

Murer afdeling kontakt os for mere info

Træfældning
Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

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

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

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

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

Infoskur med bike
-repair station
Af Dit te Vennits Nielsen

Lokalforeningen 
Kollund-Sønderhav-
Rønshoved har fået 
lavet et flot info-sted 
på P-pladsen overfor 
Sundax i Kollund.
Her er det muligt at se 
alle de spændende ting og 
tiltag, der sker i lokalom-
rådet. Der er nemlig lavet 
info-tavler, og samtidigt er 
de mange stier og vandre-
ture illustreret. 

"Det har været muligt at 
få lavet et � nt skur, da � ere 
lokale � rmaer har spon-
soreret forskellige ting til 
info-stedet", fortæller en 
af initiativtagerne Peder 
Damgaard fra Kollund.

Der er både tag over sku-
ret og bænke, hvor man 
kan sidde og hvile sig på 
ved info-stedet.

"Vi er stolte over, at 
have fået lavet en såkaldt 
bike-repair station, dvs. et 
cykel-reparationssted. Her 

er forskellige redskaber 
til at reparere sin cykel 
med, hvis uheldet på en 
cykeltur skulle være ude" 
fortæller en anden ini-
tiativtager, Jens Nielsen, 
Kollund.

Det er et strategisk 
godt sted, info-skuret 
ligger med kobling til 
Gendarmstien, cykelrute 
10 og Hjertestien.

"Vi beder folk om at 
henvende sig til os, hvis 
man har et opslag. Det 
kan hurtigt blive noget 
rodet noget, så derfor 
vil vi gerne selv sætte 
dem op", fortæller Peder 
Damgaard. ■

Jens Nielsen og Peder Damgaard fra Kollund er blandt initiativtagerne til Lokalforeningen 
Kollund-Sønderhav-Rønshoved. Her viser de to herrer det nye info-sted med bike-repair 
stationen.

7



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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

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

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

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Kyllingeretter

Oksekød*

Frokosttilbud

*8,- €

Mandag- fredag

7,- €

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00
Vi tager imod danske kroner

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Mellem ZOB 
og gågaden

Dansk 
menukort

FrokosttilbudFrokosttilbudFrokosttilbud
Kyllingeretter

Oksekød*

menukort

KyllingeretterKyllingeretter
Oksekød*

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter
Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg 
Tlf: + 49 461 79776232 / mobil: +49 176 32327283

Tak fordi du handler lokalt 

Færdselsuheld i Hokkerup
Det glatte føre betød, 
at to modkørende biler 
fredag eftermiddag 
stødte sammen på 
Sønderborgvej ved 
Hokkerup.
Vejen blev spærret, så am-
bulance og politi og Falck 
kunne få ryddet op.

To personer blev kørt til 
Aabenraa Sygehus med 
kvæstelser. ■

 Foto Jimmy Christensen 

75 frivillige blev fejret
Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov 
fejrede forleden forenin-
gens 75 frivillige, der i 
løbet af 2018 har hjulpet 
til med indkøbsordning, 
arrangementer og  
praktiske gøremål.

"Uden al den frivillige 
hjælp kan det slet ikke 
lade sig gøre at tilbyde så 
mange forskellige aktivi-

teter i vores lokalafdeling 
af Ældre Sagen", sagde 
formanden Grethe Petz 
henvendt til deltagerne. 

De frivillige blev budt på 
middag i Grænsehallernes 
multisal, og inden ka� en 
blev serveret underholdt 
Mette Ingwersen med sin 
smukke sangstemme. ■

Mette Ingwersen forstod lige 
at synge de rigtige sange, så 
stemningen var helt i top
 Foto Dit te Vennits Nielsen

75 frivillige nød en dejlig eftermiddag i Grænsehallernes multisal Foto Dit te Vennits Nielsen
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