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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

FREDAGSTILBUD

Pr. stk.

4995

* Maks. 2 stk. per kunde

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse 
fra Als Pølser

GRÅSTEN · PADBORG

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet
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

Tlf. 43 58 48 78 ~ Industriweg 17-19 ~ 24955 Harrislee

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 05 29. januar 2019 11. årgang

ÅRETS FØRSTE

Fredag d. 01/02 2019
THAI

VELVÆRE AFTEN KL. 18:00-22:30

Fra299kr

Smag på en samling af kolde og 
varme retter fra Thailand.

Thai velværeaften er med adgang 
til wellness afdelingen, lækker
 thailandsk buffet, badekåbe

og tøfler.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Onsdag d. 30/01 kl. 18-20

Gl. dags oksesteg
m. kartofler, sovs, surt og tyttebær

SPIS HVA’ 
DU KAN...

99 kr  

restaurant
fiskenæs

Alt inden for blikkenslagerarbejde
Christian Olsen

BLIKKENSLAGER MED 
OVER 10 ÅRS ERFARING

Smedevej 8, Broager - www.broagerblik.dk - info@broagerblik.dk

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
på mobil 26 39 29 02

Vi er specialister indenfor beklædning 
og inddækning, lige fra kviste, 

skorstene, gavle og facader i holdbare 
og vedligeholdelsesfrie materialer.



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

N I E L S E N S 

BAGERI

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 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Frikadeller eller 
fi skefi leter

DELIKATESSEN TILBYDER
3-lags sandwich
fl ere slags

SLAGTEREN TILBYDER
Skinkemarked
vælg mellem tern, schnitzler, gyros eller strimler
bakke med ca. 600 g.

Pr. bakke 

35,-

Ta’ 4 stk.

25,-

6 stk. kun  

100,-

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

LÆKKERT & MØRT

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.

15,-

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 Kylling
1200 g.

Pr. stk. 

35,-

SLAGTEREN TILBYDER
Tykstegsbøffer
6 stk.
ca. 1 kg.

GÆLDER 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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* Maks. 6 liter pr. kunde.
  Tilbud gælder mandage i februar

Pr. liter

14 95

Tingleff Guld 
500 g.

eller Peter Larsen Rød
500 g.

Fredsted the
vælg mellem Go Strong, Pink 
Peace eller Nighty Night

Bakkedal
75 %
200 g.

Pr. bdt.

20,-

10 stk. Tulipaner
mange farver

Primula
fl ere farver

Spar kr.

1495

FRIT VALG FRIT VALG

FRIT VALG FRIT VALG

Karolines suppe
1 liter.
vælg mellem pikant karry eller 
klassisk tomat

Pr. stk.

10,-

Ta’ 3 ps.

85,-
Pr. pk.

5,-

Lammefjord eller 
vildmose kartofl er
1,5 kg.
Kl. 1

Pr. stk. kun

5,-
Pr. pose

10,-

 Broccoli
Kl. 1

Ta’ 3 liter

14 95

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

Pr. bæger

10,-

Coop pizza
340-350 g.
vælg mellem mozarella, pepperoni 
eller skinke/ost

Wasa knækbrød
225-275 g.
mange varianter

FRIT VALG FRIT VALG
FRIT VALG

½
pris

½
pris

MANDAGS-
TILBUD

FRIT VALG

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Pr. stk.

10,-
Pr. pk.

10,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 29. januar til og med lørdag den 2. februar 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Månedens salme
Hver måned vælger organist 
Rut E. Boyschau en salme, der er af nyere 
dato og derfor ikke er at � nde i vores 
salmebog. Vi kalder den månedens salme.

Tanken er, at vi i Adsbøl kirke og 
Gråsten Slotskirke synger denne salme 
under samtlige gudstjenester. Dette 
for at lære nye tekster og toner.

Februar: ”Jeg er livets brød”. Tekst 

Joh. 4, 14, mel. Anders Gerdmar.

Radiotransmitteret gudstjeneste den 3. februar
Gudstjenesten i Gråsten Slotskirke transmitteres direkte i P1.

Vi håber dog, at mange har lyst til at overvære gudstjenesten 
i kirken, fremfor at lytte til radioen derhjemme!

Gudstjenesten varetages denne søndag af Provst Anne Margrethe 
Raabjerg Hvas og Gråsten Slotskor medvirker.

Bemærk, at gudstjenesten denne søndag er kl. 10.00.

Kyndelmisse i Adsbøl Kirke
Søndag den 3. februar kl. 19.00 fejrer vi 
kyndelmissegudstjeneste i Adsbøl Kirke.

Denne aften samles vi og tænder lys i vintermørket og glædes 
over, at vi nu er kommet halvvejs gennem vinteren.

Ordet kyndelmisse, som er en fordanskning af det 
latinske candelarum misa, der betyder lysenes messe, 
minder os om, at Guds lys er kommet til verden.

Gudstjenesten er en lægmandsgudstjeneste.

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet pandekager og kaffe.

Alle er velkomne!

Gudstjenester og aktiviteter i februar
Søndag den  3. februar ........ kl 10.00 ....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den  3. februar ........ kl 19.00 ....Kyndelmissegudstjeneste i Adsbøl Kirke

Tirsdag den  5. februar ......... kl 19.00 .... Læsekreds i Gråsten Præstegård

Søndag den 10. februar ........ kl 11.00  ....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 13. februar ........ kl 14.30 ....Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

Søndag den 17. februar ......... kl  9.30 ....Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 17. februar ......... kl 11.00 .....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 24. februar ........ kl 11.00 .....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 27. februar ........ kl 19.00 ....Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

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.

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag i Ahlmannsparken den 13. februar kl 14.30.

Kirkeværge i Adsbøl Ruth Gaul Nilum binder denne eftermiddag sammen 
med fortællinger, 
fællessang og kaffe. 

Pris kr. 50,- for 
kaffe og kage.

Alle er velkomne 
(også børn der 
holder vinterferie)!

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten og Adsbøl.

Sognepræst 

Hanne Beierholm Christensen
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
hanc@km.dk

Menighedsrådsformand:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf. 4040 6077
hebl@privat.dk

Kirkebil
Ønsker du at komme til gudstjeneste, men ikke 
har transportmulighed, så ring efter kirkebilen. 
Der skal ringes lørdag inden kl. 18.00, for at 
deltage i en søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon 7010 7800

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

4



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

  VI GÅR AMOK  
SLUTSPURT

400,-

300,-

200,-

100,-

50,-

Nygade 1 · 6300 Gråsten · Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30

Åbningstilbud

Åbningstilbuddene gælder fredag den 1. februar og lørdag den 2. februar

Roser 
Forskellige farver

1 bundt 49,-
2 bundter 79,-

3 bundter

99,-

Alle
planter

Inde- og
udeplanter 

÷10%

Orkidé 
2-grenet

 i glaspotte

Normalpris
199,-

89,-

Linda Lassen udgiver roman
Af Gunnar Hat tesen

Forfatteren Linda 
Lassen, Gråsten, udgiver 
8. februar romanen 
"Tysklandsarbejderen 
- Frederiks valg" på 
forlaget Hovedland.

Frederik var en af de mere 
end 100.000 danskere, 
der arbejdede i Tyskland 
under 2. Verdenskrig.

Frederik vokser op på 
Als i en tysksindet familie, 
og selvom han fl ytter fra 
fødeøen er det ikke så let 
at fl ytte fra sin baggrund, 
sine Hitler begejstrede 
søskende, og sin loyalitet 
mod det, han kommer fra. 

Da krigen bryder ud, er 
han som så mange andre 
arbejdsløs, og det er et op-
lagt valg at tage imod det 
arbejde, han får tilbudt i 
Kiel. Men det valg fører 
fl ere med sig. Valg, der får 
store konsekvenser.

"Tysklandsarbejderen 
er inspireret af min egen 
farfar, der som ung var 
et kreativt, livsglad men-
neske, der spillede, sang 

og malede. Han var født 
og opvokset på Als, hvor 
en del af familien samt 
naboer og venner var ble-
vet tysksindede", fortæller 
Linda Lassen, der har 
udgivet 45 bøger. 

"Min farfar forlod lands-
delen som 20-årig, var 
bager og fi k egen forret-
ning, men sidst i 1930'erne 
gik han fallit, og under 2. 
Verden krig blev han tysk-
landsarbejder. Med 5 børn 
at forsørge var valget nok 
ikke så underligt", mener 
Linda Lassen.

To af hans fi re brødre 
meldte sig frivilligt på 

tysk side. En af dem faldt. 
En søster fi k barn med en 
tysk soldat, der også faldt, 
og en tredje fi k en dansk-
sindet kæreste, der også 
faldt – på dansk side.

"Eft er krigen blev han 
kaldt landsforræder. Om 
det var omverdenens hår-
de dom, tabet af søskende 
eller selvforagt, der gjorde 
ham til et sky og indeluk-
ket ”kældermenneske” 
ved jeg ikke, men det var 
sådan, jeg oplevede ham", 
erindrer Linda Lassen.

"Krigsårene og min 
farfars liv har været tabu, 
så jeg vidste faktisk meget 
lidt, og romanen er da hel-
ler ikke min farfars bio-
grafi , men en almen histo-
rie om de valg, vi foretager 
i nuet, valg der kommer 
til at afstikke vilkårene for 
vores og andres fremtid", 
siger Linda Lassen. ■

Forfatteren har udgivet en 
spændende roman om en 
dansk tysklandsarbejder.
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Blomstertorvet slår rødder i Gråsten
Af Signe Svane Kryger

Fredag genåbnes 
blomsterbutikken 
med det nye navn, 
Blomstertorvet.

Nu med Line Frederiksen 
fra Augustenborg som 
ejer.

Efter en måneds ombyg-
ningsarbejde blomstrer 
butikken snart i centrum 
af Gråsten.

Line Frederiksen overtog 
forretningen den 3. ja-
nuar 2019, og besluttede at 
ændre navn og udseende, 
hvilket snart står klart – 
lækkert og splinternyt.

Line Frederiksen har al-
tid elsket udfordringer og 
været god til at presse sig 
selv. Det samme har hun 
overført til sin overtagelse 
og renovering af butikken, 
hvor der er blevet lagt stor 
flid og energi i arbejdet.

Vild med jobbet
”Jeg elsker kundekontak-

ten, og det giver mig altid 
et smil på læben. Det er et 
dejligt arbejde at kunne 

hjælpe kunderne med at 
udvælge og glæde andre 
med blomster”, fortæller 
28-årige Line Frederiksen.

Under renoveringen er 
der blevet lavet kølerum, 
personalerum, og der er 
blevet omrokeret samt 
malet vægge.

”Jeg glæder mig til at 
komme i gang og fremvise 
butikken, hvor forholdene 
er blevet moderniseret. 
En klat maling kan gøre 
meget”, griner Line 
Frederiksen.

Sortimentet består af 
samme gode kvalitet 
med nye forårstilføjelser. 
Derudover er åbningsti-
derne ændret en smule, 
så forretningen åbner og 
lukker en halv time før 
end tidligere. 

Indtil videre er Line 

Frederiksen den eneste 
ansatte i butikken, men 
hun drømmer og nærer 
håb om en dag at kunne 
udvide med ansatte og 
håber på lokalbefolknin-
gens støtte. 

Opvokset med blomster
Hun har været en fast del 
af blomsterbranchen de 
sidste fire år, men er også 
opvokset med en mor in-
denfor arbejdsområdet, og 
hun har derfor godt kend-
skab til det. Derudover 
hjælper hendes kreativitet 
hende godt på vej, når de 
mange forskellige buketter 
skal bindes. Og Line sæt-
ter en ære i at være godt 
opdateret med de seneste 
nye trends, og var derfor 
lige 2 dage på kursus i 
forrige uge.

Til receptionen fredag 
den 1. februar vil der blive 
serveret lidt godt til ganen 
i form af tapas, og der-
udover vil der være soda-
vand, øl og champagne til 
de fremmødte i tidsrum-
met fra kl. 14.00-17.00.

Desuden vil en masse 
gode tilbud præge butik-
ken, hvor der vil være 
åbent hele dagen. ■

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

Hvis du vil have lokale butikker i 
morgen, må du handle i dem i dag

Af Ingrid Johannsen

De lokale bør i stigende 
grad handle i de lokale 
butikker.

Det var budskabet i 
formand for Gråsten 
Handelsstandsforening 

Gunnar Hattesens be-
retning på foreningens 
generalforsamling på Den 
Gamle Kro.

”Gråsten er en dejlig, 
hyggelig, børnevenlig og 
god handelsby. Vi har 
i centrum og i Ulsnæs 
Centret mange små og 
store skønne butikker. 

Men lige som andre byer 
er vi truet af nethandlen.

Derfor skal vi have flere 
til at handle i vore butik-
ker. Især her i vinter. De 
lokale butikker yder en 
rigtig god service, der er 
tid til at snakke og eks-
pedere”, sagde Gunnar 
Hattesen, som pegede på, 
at Gråsten har et stort 
opland.

”Vi har 20.000 indbyg-
gere i Gråsten, Adsbøl, 
Kværs, Rinkenæs, 
Egernsund, Kollund, 
Broagerland og Sundeved. 
Det kunne være fanta-
stisk, hvis bare de 8.000 
indbyggere handlede i 
slotsbyen. Vi savner, at 
flere handler lokalt. Hvis 
man ikke handler lokalt i 
dag, har man ingen butik-
ker i morgen. Heldigvis er 
der mange kunder, som 
trofast handler i byen – 
også om vinteren, hvor 
det ser sværest ud. Og der 
er mange ting at komme 
efter, når man handler 
lokalt”, sagde Gunnar 
Hattesen. ■

Der var et stort fremmøde til 
generalforsam-
lingen i Gråsten 
Handelsstandsforening.

Line Frederiksen åbner 
fredag den 1. februar 
”Blomstertorvet” på Nygade 
i Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen
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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

JAKKER /
BLAZERE
Uanset

førpris

VINDJAKKER

Uanset
førpris

LÆRREDSBUKSER
Normalpris
799,- 

NU 39950

SKJORTER - STRIK
Normalpris
499,- 

NU 24950

JEANS
Normalpris 700,-
Sidste rester 

NU 350,-

SKJORTER
Normalpris
599,- 

NU 29950

SKJORTER - STRIK
Normalpris
399,-

NU 19950

Vi rydder op!

SLUTUDSALG
ONSDAG - TORSDAG - FREDAG-LØRDAG

GIVER VI  20% PÅ ALLE 
IKKE NEDSATTE VARER

HALV 
PRIS

HALV 
PRIS

HALV 
PRIS

HALV 
PRIS

HALV 
PRIS

HALV 
PRIS

HALV 
PRIS

DANSK 
OG TYSK 

SPROGUNDERVISNING
Ring og hør nærmere 52 65 69 15

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, Matas Gråsten, Bruhns,
Tips&Lotto/pakkeudleveringen i SuperBrugsen Gråsten 
og hos Guldsmed Rie Meyer, Padborg

Konferencier Pernille Aalund

v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

Bloms Zoneterapi

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

Fårhus Forsamlingshus

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

75 år
Tidligere formand 
for Aabenraa Amts 
Landboforening, Laurits 
Pedersen, Felsted, fylder 
torsdag 31. januar 75 år.

Laurits Pedersen driver 
ejendommen Gl. Egegård 
i Felsted og kom tidligt 
ind til organisations-
arbejde i landbruget, 
idet han var formand 
for Landsudvalget for 
Ungdomsarbejde. Han 
var siden formand 
for Aabenraa Amts 
Landboforening. og var 
initiativtager til forenin-
gens fusion i 1999 med 
kollegaerne i Lbf. for Als 
og Sundeved med rådgiv-
ningscenter i Aabenraa.

Laurits Pedersen var 
desuden med til at stift e 
selskabet DTL A/S og 
sad i bestyrelsen for det 
lokale andelsselskab 
Slagteriregion Syd, som 
siden blev en del af Danish 
Crown.

Laurits Pedersen havde 
stor interesse for lokalpo-
litik og var i en periode 
op til kommunalreformen 

formand for teknik- og 
miljøudvalget i Lundtoft  
kommune.

Jagt og natur spiller 
en stor rolle, og Laurits 
Pedersen er blevet hædret 
med Sønderjylland Amts 
naturpris for en stor ind-
sats med naturgenopret-
ning på Gl. Egegård. Han 
har sammen med hustru-
en 50 års landmandsju-
bilæum i år, og ejendom-
men i Felsted er opkaldt 
eft er en 1.400 år gammelt 
egetræ i gårdspladsen. 
Det regnes for at være 
Danmarks tredjeældste 
egetræ og menes at være 
omtalt i en rejsebeskri-
velse fra Slesvig-Holsten i 
1530. ■

Laurits Petersen fylder 75 år.
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BovAvis

Højskoledag

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

PROGRAM

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

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

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

Tilmelding på 
tlf. 21160683

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

Kl. 15.45 Sange fra Højskolesangbogen ved højskolelærer Rigmor Eybye.

595,-

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

Torsdag den 7. februar
på Jaruplund Højskole

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. juni

Huse står til at blive eksproprieret

Af Lena Stennholdt Hansen

Hvis cykelstien på 
Buskmosevej i Rinkenæs 
skal forlænges til idræts-
anlægget på Årsbjerg, 
står to huse til at blive 
eksproprieret.

Det ene hus er ejet af 
Morten Hansen, som bor i 
nr. 15, mens det andet hus 
ligger lige overfor i nr. 10, 
hvor Ulla Clausen bor. 

Der har i mange år 
været et godt naboskab 
mellem beboerne i de 

to huse. Men idyllen på 
Buskmosevej led et orden-
lig knæk eft er borgermø-
det om cykelstien.

For her kom det frem, at 
de to huse med al sand-
synlighed skal rives ned, 
hvis der er fl ertal for den 
nye linjeføring. 

Chokket over denne mel-
ding har endnu ikke lagt 
sig hos Ulla Clausen og 
Morten Hansen.

Ulla Clausen forlod 
grædende mødet før tid, 
da det blev for meget 
for hende. Hun føler sig 

svigtet af både Sønderborg 
Kommune og af de bor-
gere, som støtter forslaget 
om, at husene skal rives 
ned. Også Morten Hansen 
er fortørnet.

"Det er noget forbandet 
svineri, de der har gang i", 
siger Morten Hansen.

"Der er nok af mulighe-
der for at føre cykelstien 
til Rinkenæs uden at Ullas 
hus skal rives ned", siger 
Morten Hansen. 

At vejen er farlig, netop 
hvor de bor, vil de to gen-
boer godt give medhold i.

"Men det er den 
fl ere steder", siger Morten 
Hansen og henviser til 
bland andet et manglende 
autoværn, længere over 
mod Kværs. hvor et par 
sølle brædder skal gøre det 
ud for et autoværn og som 
er det eneste Sønderborg 
Kommunen åbenbart har 
haft  råd til i 2 år.

"Jeg har altid boet her", 
siger Ulla Clausen, imens 
hun lader blikket glide 
sørgmodigt hen over hu-
set, mens stemmen bærer 
præg af gråd og hjælpe-
løshed samt en masse 
frustrationer, da hun 
fortsætter:

"Det er jo bedstefar der 
har bygget det...", siger 
Ulla Clausen. ■

Buskmosevej nr. 10 er huset som Ulla Clausenss bedstefar i 
sin tid byggede.

Der er lange og alvorlige samtaler mellem de to naboer på 
Buskmosevej.

Jernbanenoverskæreingen er 
endnu en forhindring, der 
skal overvindes hvis cykel-
stien skal føres direkte til 
boldbanerne.

De to huse på Buskmosevej nr. 10 (det røde) og nr. 15 (det hvide).
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Vi søger en engageret deltids kollega, der har lyst til at medvirke 
til at præge dagsordenen og udviklingen i vores lille arbejdsomme team. 
Vi bliver motiveret af kontakten og samværet med unge mennesker og 
periodisk høj aktivitet - Det er et must, at du har det på samme måde. 

Du er positiv og det ligger dig på sinde at yde en top 
service for vores kunder – de unge kollegianere.

Da vi er et internationalt fællesskab, er det en nødvendighed, 
at du kan kommunikere på engelsk.

Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt venligst Mette eller Niels, 
Kollegiernes Kontor, Skovvej 20, 6400 Sønderborg for yderligere informationer.

Telefon +45 74 42 48 49    Mail niels@k64.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig snarest for at snakke nærmere 
om, hvordan du kan bidrage til vores team.

Ønsker du en fleksibel hverdag 
i et job, du selv kan være 
med til at udvikle?

Skovvej 20 · 6400 Sønderborg

Hunde- og kattefoder 
Vi har foder til alle hunde og hvalpe

– også små poser

Åbningstilbud
i hele februar

Kattefoder
10 kg 

Normalpris 399,-

Kun 249,-
Smagsgaranti – fuld 
tilfredshed eller 
pengene tilbage.

Regular Ekstra
Normalpris 589,-

Kun 399,-
Hvalpefoder
Normalpris 599,-

Kun 409,-

Lam og ris
Normalpris 599,-

Kun 309,-
Laks og ris
Normalpris 649,-

Kun 359,-

Betaling: kontant og

21 16 06 83

i hele februar
Køb direkte ved importøren 

og spar penge.

 *Tilbuddet: 1 pose pr. hustand af 20 kg.

GRATIS LEVERING I FEBRUAR 

i post nr. 6300 - 6340

Importør: JESSEN DANMARK
Trapgade 6, Trappen • 6300 Gråsten 
kimjessen@live.dk • tlf. 20 30 49 75

Cykelsti på Buskmosevej
Ved et borgermøde på 
Benniksgaard Anneks i 
Rinkenæs drøftede 50 
borgere linjeføringen af 
2. del af cykelstien fra 
Kværs til Rinkenæs.

Den ene mulighed er, at 
cykelstien fortsætter ad 
Buskmosevej til idræts-
anlægget ved Årsbjerg. 
Den anden mulighed 
er, at cykelstien går over 
Kardemommevej.

På borgermødet blev der 
givet udtryk for mange 
meninger og synspunkter, 
men et fl ertal var til-
hængere af, at cykelstien 
fortsætter til idrætsanlæg-
get på Årsbjerg og videre 
til Förde-Schule. Det er 
også den dyreste løsning, 
da cykelstien så skal gå 

over jernbanen. Desuden 
skal den passere gennem 
et stykke skov, som skal 
fældes.

Kommunen har af-
sat 7,6 mio. kr. for den 
2,6 km lange cykelsti. 

Arbejdet vil eft er planen 
begynde i 2020 og cy-
kelstien skal stå færdigt i 
2021. ■

Morten Latter blev Årets 
Gråstener
Af Ingrid Johannsen

Hvert år uddeler Gråsten 
Handelsstandsforening 
prisen Årets Gråstener. 
Prisen uddeles til en 
person, som har gjort 
en særlig indsats 
for Gråsten, og for at 
udbrede kendskabet til 
slotsbyen.
Årets Gråstener 2019 blev 
til en af byens farverige 
personligheder. Det var 
nemlig indehaveren af 
Den Gamle Skomager, 
Morten Latter, som 
fi k overrakt den fi ne 
hædersbevisning.

”Enhver by har brug for 
et sted, hvor man kan mø-
des og slå en sludder af og 
hygge sig i gode venners 
lag. Sådan et sted er Den 
Gamle Skomager. Folk 
kommer fra nær og fj ern 
for at opleve stemningen 
i Den Gamle Skomager”, 
sagde formand for Gråsten 
Handelsstandsforening, 

Gunnar Hattesen, ved 
overrækkelsen.

”Morten Latter er kendt 
som én, der vil noget, der 
sætter skub i Gråsten. Han 
er en vigtig del af fælles-
skabet i Gråsten. Han er 
garant for, at Gråsten er i 
udvikling”, sagde Gunnar 
Hattesen i sin motivation.

Morten Latter drev i 
mange år CenterPub i 
Ulsnæs Centret, men ryk-
kede for et år siden ned i 
Nygade for at åbne Den 
Gamle skomager, som er 
blevet et populært sted. 

Sidste år modtog Pernille 
Aaskov Nielsen prisen 
som Årets Gråstener. ■

Formand for Gråsten Handelsstandsforening, Gunnar 
Hattesen, udnævner Morten Latter til Årets Gråstener.
 Arkiv foto

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

Nyvalg
På generalforsam-
lingen i Gråsten 
Handelsstandsforening 

blev Gitte Bruhn nyvalgt 
til bestyrelsen. Hun afl ø-
ser Karina Sönnichsen, 
der ikke ønskede genvalg.

Genvalgt blev Gunnar 

Hattesen og Kim 
Stokholm.

Suppleant blev Benny 
Gisselmann. ■
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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

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

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 3. februar kl. 11.00

ved Anne Margrethe Hvass

ADSBØL KIRKE
Søndag den 3. februar kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 3. februar

Vi henviser til nabokirkerne.

BROAGER KIRKE
Søndag den 3. februar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 3. februar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 3. februar kl. 17.00

Kyndelmissegudstjeneste ved Marianne Østergård Petersen
Konfirmanderne medvirker 

NYBØL KIRKE
Søndag den 3. februar kl. 9.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 3. februar kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 3. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 3. Februar, 
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

KYNDELMISSE-
GUDSTJENESTE

Søndag den 3. februar kl. 17.00
i Rinkenæs Korskirke 
Kyndelmisse betyder lysmesse, 

fra latin: Missa candelarium
Vi fejrer, at lyset er kommet til 
verden for at fordrive mørket.
Kon� rmanderne medvirker.

Uden for kirken serverer 
vi e� er gudstjenesten 

pandekager og varm kakao.

Menighedsrådet

afholder 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag den 23 februar kl. 12.00 på Kværs Kro
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

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

Informationsmøde
EGNSPILLET 2019

”Den onde herremand”
Instruktør: Kim Asmussen

Vil du spille med i dette fantastiske stykke om ”Den onde 
herremand på Ladegård” i Gråsten, så kom til infomødet 

Søndag den 10. februar kl. 10.00 på 
Det lille Teater Ladegårdskov 14, Gråsten

Der medvirker både voksne og børn.
6 udendørs forestillinger midt i juni
Vi giver en kop ka� e, og forventer at 

mødet varer 1 til 1½ time.

Kørselsvejledning på www.lilleteater.dk
Oplysninger kan fås ved henvendelse til Ole Gaul Nilum tlf. 74 65 37 67

Fjordegnens Walkieklub KVIK
afholder

Generalforsamling
Torsdag den 14. februar 2019

kl. 19.00 på Kværs Kro
Dagsorden i henhold til vedtægter. 

Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før. 

Vel mødt.
Bestyrelsen.

FODBOLD
SENIORFODBOLDOPSTART
Lørdag den 9. februar kl. 13.30
kunstgræsbanen på Årsbjerg

Kære seniorherrefodboldspiller
Så er vinterpausen slut, og vores to trænere, Carsten Kock 

og Henrik Olsen, glæder sig til at se dig igen.
Efter træning er der hygge, varm suppe, ”slatparty” 

og social sammenkomst i klubhuset.
Tag en ven eller fl ere med. Jo fl ere, jo sjovere.

Derefter træning hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – 20.00.

GENERALFORSAMLING
Lørdag den 23. februar kl. 15.15

Klublokalet på Årsbjerg
Den ordinære generalforsamling afholdes efter vedtægterne.

Har du forslag, du ønsker behandlet på 
generalforsamlingen, så send dem til fl g. mailadresse: 
mogens_hansen@outlook.com senest den 16. februar. 

Efter generalforsamlingen serveres der 
grillpølser og øl samt socialt samvær.

Mød op og vær med til at fastlægge kursen for fodbolden i Gråsten B.

Bestyrelsen

FODBOLD– liveFODBOLDFODBOLD

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub samlede 48 medlemmer til klubaft en i 
Ahlmannsparken.

1. runde
1. Peter Speck, Kruså
 1322 point
2. Preben Paulsen, 
Aabenraa 1230 point
3. Poul Henning Als, 
Felsted 1215 point
4. Christian Skousen, 
Holbøl 1090 point
5. Jens Zachariassen, 
Felsted 1039 point
6. Robert Petersen, 
Gråsten 1001 point

2. runde
1. Villi Christiansen, 
Egernsund 1240 point
2. Laus Clausen, Kliplev
 1205 point
3. Klaus G. Petersen, 
Broager 1170 point
4. Hans Peter Steff ensen, 
Gråsten 1168 point
5. Verner Hansen, 
Broager 1147 point
6. Udo Heinz, Flensborg
 1116 point

BRYLLUP
dette dejlige par, siger ja til 
hinanden i Broager kirke 

lørdag den 9. februar kl. 13.00
Vi glæder os til dagen og ønsker 

jer ALT det bedste i livet
Kærlig hilsen
mor & far

Lykkelig 
begivenhed

den 9. februar 2019
Camilla Davidsen

datter af Jean og Flemming Davidsen, 
Broager, gifter sig med

Jesper Hell
søn af Dorte og Hans Christian Hell, 

Sønderborg
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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

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

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 

Taksigelser
Hjertelig tak

for blomster, donationer og deltagelse ved min kære mand
Preben Becks

bisættelse.
En særlig tak skal lyde til:
Hjemmesygeplejen Fjord

Afd. 41 Sønderborg sygehus
Palliativ team

Peter Teglgård, kir 2 Åbenrå sygehus
Hospice Sønderjylland.

Belinda Beck

Dødsfald

Vores kære mor, svigermor, mormor, 
bedstemor og oldemor 

Anne Christine Thomsen
* 26. september 1927    † 17. januar 2019

er stille sovet ind

På familiens vegne

Anne Marie, Hans Christian og Meta 

Begravelsen finder sted fra Ullerup Kirke
torsdag den 31. januar kl. 11.00

Min kære mand, vor kære far, svigerfar og farfar

Kurt Hansen
* 22. juni 1945

er stille sovet ind efter lang tids sygdom
Rinkenæs, den 26. januar 2019

I stille sorg

Tove
Torben, Mogens og Mette

børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Rinkenæs Korskirke
fredag den 1. februar kl. 13.00

Højtideligheden slutter ved kirken

Mindeord

Janum satte sine fingeraftryk i Gråsten
Den pensionerede major, 
Svend Aage Janum, 
Gråsten, er død, 91 år.
Han var født i Asaa i 
Nordjylland, men vok-
sede op i Tåstrup ved 
København.
Han fi k en lang karriere 
i Forsvaret. Han gjorde 
blandt andet tjeneste 
i Randers, Aalborg og 
Haderslev.

Sv. Aage Janum fl yttede i 
1952 til Gråsten. I mange 
år var han kun hjemme 
i weekenderne, mens 
hustruen stod for opdra-
gelsen af de tre børn, Ulla, 
Svend Aage og Henrik.

Eft er pensioneringen i 
1987 engagerede han sig i 
politik. Han sad i Gråsten 
Byråd i 12 år, valgt af Det 
Konservative Folkeparti. 
Han var formand for 
Havneudvalget og 

Kulturudvalget - i hvert af 
udvalgene en periode.

Janum havde en bred 
berøringsfl ade og utallige 
er de foreninger, han har 
siddet for bordenden for.

Han var blandt andet 
i en årrække formand 
for Gråsten Boldklub, 
Ældre Sagen i Gråsten, 
De Samvirkende 
Idrætsforeninger 
i Gråsten, Den 
Konservative 
Vælgerforening, 
Ældrerådet i Gråsten og 
Gråsten Keglecenter.

I 2002 blev han enke-
mand og var selv i et par 
år. Siden 2004 dannede 
han par med Annemi 
Christesen, som også var 
aktiv i foreningslivet..

Han var Ridder af 
Dannebrogsordenen.

Bisættelsen fi nder 
sted lørdag den 2. fe-
bruar kl. 11.00 fra Gråsten 
Kapel. ■

Sv. Aage. Janum var i 12 år medlem af Gråsten Byråd. Arkiv foto

Blå bog
Svend Aage Janum 
blev født 11. decem-
ber 1927 i Asaa, der 
ligger i Vendsyssel. 
Skolegangen foregik 
på Sjælland. Han blev 
udlært murer i sin 
fars fi rma. Han var 
soldat på Ryvangens 
kaserne i København 
fra 1948-1950. Han blev 
kornet og hjemsendt 
som sekundløjtnant. 
Ved omskoling i foråret 
1951 blev han opfordret 
til at blive i Forsvaret. 
Han kom til Jyske 
Ingeniørregiment i 
Nymindegab. Senere 
kom han til Randers 
Kaserne, hvor han blev 
udnævnt til løjtnant 
af reserven. Fra 1952 
fi k han specialopgaven 
at uddanne hjemme-
værnsfolk i Jylland og 
på Fyn i sprængnings-
tjeneste. Det var med 
180 rejsedage om året. 
Janum kom siden til 2. 
Jyske Brigade i Aalborg 
og sluttede af som ma-
jor ved 3. Jyske Brigade 
i Haderslev i 1987.

Solvej Nissen, 
Egernsund, er død, 59 år. ■

Inger Jørgensen, 
Tørsbøl, er død, 80 år. ■

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Helge Ravn Christensens
bisættelse i Broager Kirke.

Mange tak for blomster og varme ord.
Også en tak til sognepræst Stefan Klit Søndergaard 

og til bedemand Gitte Kristensen.
På familiens vegne

Maja

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

1 1



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 16

Tak fordi du handler lokalt 

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

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. 

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

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Biogasanlæg generer landbefolkningen
Onsdag den 16. ja-
nuar havde Sønderborg 
Kommune inviteret til 
borgermøde på Kværs 
Kro. Et stort fremmøde 
med forventning om 
saglig information fra 
kommune og bygherre, 
Nature Energy.
Fra kommunens tekni-
ske forvaltning fi k vi en 
orientering om hvilke un-
dersøgelser og hensyn, der 
nu skulle indarbejdes i det 
videre forløb, herunder 
trafi kforhold og natur.

Fra politikerne (formand 
for teknisk udvalg Aase 
Nygaard, og borgmester 
Erik Lauritsen) fi k vi at 
vide, at det var et godt 
projekt og det lugtede næ-

sten ikke. At politikerne 
gerne pudser deres hellige 
CO2-neutrale glorie på 
bekostning af landbefolk-
ningen. Det bekræft ede 
aft enens kommentarer.

Dette er ikke sagt, fordi 
vi ikke kærer os om vores 
fremtid, men vi er fru-
strerede over at tilskuds-
ordninger og politiske 
fordrejninger er medvir-
kende til at ødelægge den 
fi ne natur, vi har valgt at 
leve i på landet. Og at vi 
gang på gang skal trynes, 
alene fordi vi ikke er 
mange nok.

At vi så samtidig af for-
manden for teknisk ud-
valg fi k at vide at nu skulle 
vi jo ikke bekymre os 

for tidligt, til trods for at 
første høringsrunde slut-
ter 30. januar. Det sætter 
yderligere et stort spørgs-
målstegn ved politikernes 
objektivitet. 

Lugtgener
Fra bygherren (Nature 
Energy v/ Morten 
Gyllenborg) fi k vi, natur-
ligt nok, en salgstale om 
hvor fantastisk, bæredyg-
tigt og miljørigtigt bio-
gasprojektet var, og at der 
er rigtig mange tilskuds-
kroner. Der blev nævnt 90 
lasbiler om dagen (tallet 
fra tilsvarende anlæg 
(Korskro) er 320 trans-
porter pr. dag), og hvis det 
lugtede lidt mere end godt 

er, ville Nature Energy 
gøre alt hvad de kunne for 
at reducere lugten. Men 
hvad hvis det ikke er nok 
at gøre, alt hvad de kan, 
hvad hvis der lugter fælt, 
eller bare lugter lidt hele 
tiden.

Tilladte lugtbidrag på 
landet 10 lugtenheder, 
hvorimod de tilladte 
lugtbidrag i byzone 5 er 
lugtenheder. I opstartsfa-
sens første 6 måneder er 
der ingen grænseværdier 
for lugt.

Det er tankevækkende 
at der på landet må lugte 
med 10 lugtenheder, mens 
der i byerne kun må 
lugte med 5 lugtenheder. 
Det er trods alt fra by-

erne det meste forurening 
kommer.

Der blev spurgt til kon-
krete tal på transport, 
lugtproblemer, hvor lang 
opstartsfase mm. Fakta 
som ganske nøje kendes 
fra et tilsvarende anlæg 
ved Korskro, bygget af 
samme bygherre i 2016 - 
17. Det kendte hr. Morten 
Gyllenborg ikke noget til. 
Det var så utroværdigt, at 
man ikke kan andet end 
miste tilliden.

Der er store lugtpro-
blemer ved Korskro-
anlægget, og der er endnu 
større lugtproblemer 
ved et biogasanlæg ved 
Kalundborg.

I stedet for konstruktive 

svar blev der henvist til 
en bustur til et meget 
mindre anlæg på Fyn. Det 
fremgik ikke at det anlæg, 
man skulle se på Fyn, er 
under halvt så stort som 
det påtænkte biogasanlæg 
i Kværs, ej heller at anlæg-
get ved Kværs er det stør-
ste anlæg indtil dato som 
Nature Energy skal bygge.

Ved at lægge et så stort 
biogasanlæg ved Kværs, 
vil transporterne til og 
fra anlægget kun kunne 
foregå ad mindre lande-
veje gennem de små lokal-
samfund i pendulfart fra 
kl. 6.00 til kl. 20.00 hele 
året rundt.

Hans Jørgen Vaarbjerg

Felstedvej 40

Gråsten

Læserbrev
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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  

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT
Sognepræst
Helle D. Asmussen
Telefon 74 65 92 50
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn 
Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail kirkegaardene@gmail.com

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 74 65 94 25
Mail bollmann@bbsyd.dk

GUDSTJENESTER 
I KVÆRS KIRKE:
Søndag den 10. februar kl. 09.30
5. søndag eft er Helligtrekonger
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 24.februar kl. 09.30 
v/ Helle Domino Asmussen

Søndag den 10.marts kl. 09.30 
v/ Helle Domino Asmussen

AKTIVITETER:
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 21.februar kl.19.00
Mødelokale Kværs Præstegård

Briterne og Brexit
Kom til foredrag ved Matt Qvortrup
Onsdag den 30.januar 2019 kl. 19.00
på Damms Gård i Felsted.
Et arrangement Kværs og Felsted menighedsråd 
arrangerer i fællesskab

KYNDELMISSE 2. FEBRUAR

I folkemunde kaldtes dagen førhen også for Kjørmes Knud. Kyndelmisse betyder 
lysmesse og markeres som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. 
november og den 1. maj er gået, nemlig den 2. februar.

I en kristen tradition kaldes kyndelmisse også Marias renselsesdag - eller Mariæ 
renselsesdag. Dagen har fået sin religiøse betydning fra historien om jomfru Maria, 
der 40 dage eft er Jesu fødsel tog ham med i templet. Den historie kan man læse om 
i Lukasevangeliet kapitel 2, vers 22-40.

Traditionen med kyndelmisse hænger for mange stadig uløseligt sammen med små 
eller mindre madgilder, hvor man markerer midvinteren. Eksempelvis har fl ere 
danskere tradition for at spise pandekager den 2. februar. Nationalmuseet foreslår 
nogle helt særlige bygmelspandekager. 

Opskrift en er som følger: 
20 g gær - 6 dl mælk - 500 g bygmel - 2 piskede æg - 
1 spsk. puddersukker - ½ tsk. stødt kanel

Fremgangsmåde: 
Rør gæren ud i den lunkne mælk. Tilsæt hereft er bygmel, æg, puddersukker og 
½ tsk. stødt kanel i dejen. Rør det hele sammen og stil det til hævning et lunt sted 
i 2 timer. Eft er hævning bages pandekagerne på en varm pande i svinefedt til de er 
sprøde.

E� ersyn af lydanlæg i Kværs kirke
Kværs kirke har en aft ale om at lydanlægget bliver 
kontrolleret af et fi rma, en gang årligt, dette sker i 
begyndelsen af februar. 

Vi har haft  fl ere henvendelser på, at det kan være 
vanskeligt at høre Helle i kirken, dette vil vi forsøge 
at fi nde en løsning for i forbindelse med kontrollen.

Aktivitetsudvalg
Menighedsrådet har på sit møde i januar 
besluttet at nedsætte et udvalg der skal lave det 
forberedende til arrangementer.  Udvalget består 
af Helle D. Asmussen, Helga Nehrkorn, Joan Voss 
Jørgensen og Lilian Jensen.
Du er meget velkommen til at komme med forslag 
til aktiviteter.  

Menighedsrådsmødet i februar
På menighedsrådsmødet i februar gennemgår vi 
regnskabet for 2018.

Husk menighedsrådsmøderne er off entlige, så du er 
altid velkommen.

Gråsten Venstre går i 
off ensiven
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Venstre vil 
skrue op for aktivitetsni-
veauet i 2019, hvor der er 
valg til både Folketinget 
og Europa-Parlamentet.
I sin beretning nævnte 
formanden, Sten Holm, 

at Venstre havde fået afsat 
100.000 kr. på 2019-bud-
gettet til rapport om tra-
fi ksituationen i Adsbøl.

I debatten bekla-
gede fl ere, at et fl ertal 
i Sønderborg Byråd 
vil overtage Dalsmark 
Plejehjem. 

Eft er 40 år i bestyrelsen, 
blandt andet som formand 
gennem nogle år, ønskede 
Nis Iversen ikke genvalg.

Sten Holm blev genvalgt 
som formand, mens 
Ingrid Johannsen blev 
nyvalgt til bestyrelsen. ■

Gråsten Venstre holdt generalforsamling på Den Gamle Kro. 
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B R O A G E R

Tak fordi du 
handler lokalt

Forfatter fortalte om 
krig og kærlighed
Af Erik Krogh 

85 tilhørere fik forleden 
på Broagerhus et 
interessant foredrag af 
forfatteren Karsten Skov, 
som har udgivet bøgerne 
Knacker og Enkeland.

Karsten Skov havde ikke 
lang vej til Broagerhu,s for 
han bor kun 200 meter fra 
huset, så han er også en 
kendt person i Broager.

Filmen ”I Krig og 
Kærlighed” er baseret 
på Karsten Skovs bog 
Knacker, og han fortalte 
meget medlevende om-
kring hele forløbet. Lige 
fra den dag han blev 
ringet op af produceren 
Fritjof Film og frem til 
11.11.2018, hvor fi lmen 
havde galla-premiere lan-
det over.

Tilhørerne fi k et indblik 
i, hvordan en fi lm bliver 
til. Der er mange forbe-
redelser, kulisser, anima-
tioner, op- tagelsesdesti-
nationer og meget mere, 
inden man til sidst ser det 
færdig resultat.

Karsten Skov nævnte 
blandt andet, at en enkelt 

scene på 3 minutters va-
righed kostede 1,6 mill. 
kr., så derfor kan man 
bedre forstå, at fi lmpro-
duktioner er dyre!

Det næste af "de 5 ons-
dage" foregår onsdag den 
23. februar, som drejer 
sig om ølsmagning og 
underholdning. ■

Foran 85 tilhørere fortalte forfatteren Karsten Skov om tilblivelsen af filmen "I krig og 
kærlighed".

25 års jubilæum
Dorthe Hansen kan den 
1. februar 2019 fejre sit 
25 års jubilæum. Dorthe 

er ansat ved Broager 
Distrikt Sydals under Job 
og Velfærd. ■BovAvisTilmelding på

tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

En anderledes tur til 
Vestslesvig

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

OPSAMLINGSSTEDER

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

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

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

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

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

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

Torsdag den 9. maj
med Torben Ølholm

Politisk debat på 
Broager Skole
Af Julius Bock

Grundet denne uges 
skolevalg var fem af 
ungdomspartierne 
mandag på besøg på 
Broager Skole.

Repræsentanter for 
Venstres Ungdom, 
Radikal Ungdom, 
Danmarks socialdemo-
kratiske Ungdom Liberal 

Alliances Ungdom 
og Dansk Folkepartis 
Ungdom debatterede med 
hinanden og de unge på 9. 
årgang. 

Hovedtemaerne for 
debatten var aktiv 
dødshjælp, kortere 
skoledage og afskaf-
felse af karakterkrav på 
ungdomsuddannelserne. 
Folketingsmedlem Benny 
Engelbrecht (S) var også 

med for at overvære de-
batten.
Eleverne fra Broager Skole 
fi k løbende lov til at stille 
partierne spørgsmål, og 
give deres egne meninger 
tilkende. 
Besøget af ungdomsparti-
erne skabte en konstruktiv 
debat blandt eleverne 
og de unge politikere 
imellem. 

Debatten varede i halv-
anden time, og selvom 
at der var stor enighed, 
var der også plads til 
andre meninger og 
overbevisninger. ■

Repræsentanter for de politiske ungdomsorganisationer debatterede med elever på Broager 
Skole.
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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 29. januar til og med lørdag den 2. februar 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

UNDER 
HALV PRIS

SPAR 60,00

Engelsk bøf 
af tyksteg
5-6 stk

1 KG

10000

PR. STK.

5995
15 STK.

2000

Karat 
kaffe

Knorr pasta og risretter
Mange forskellige

Gullasch
Benløse fugle 
Stroganoff
(Velegnet til
kong Fidde)

400 G

1995

PR. STK.

1200
1 KG

8995

Hørup kartoffelspegepølse 
eller kogt sardel

Mjelsmark æg
Str. M

SPAR 14,95 SPAR 19,00

PR. STK.

2000 SÆLGES FRA 
KL.10.00

Luksus smørrebrød

HVER FREDAG KUN FREDAG

PR. STK.

600

Kagemarked 
Mange
forskellige

SÆLGES FRA 
KL.11.00

Broager
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Grænseforeningen Sønderborg
Foreningen Norden

Broager Nationale Udvalg

Søndag den 10. februar 
kl. 14.00 i Broager-Hallen

Regionsrådsmedlem og 
tidligere borgmester i Broager 
Jørn Lehmann Petersen taler 

om demokrati i Danmark 
og i Mellemamerika.

Alssund-orkestret underholder.

Foredrag og kaffe kr. 80,-
Alle er velkomne

AFSTEMNINGSFEST
I BROAGER

EGERNSUND 
BORGERFORENING

afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30

i DGS’s lokaler på Den gamle skole.
Dagsorden i� g. vedtægterne:

Bestyrelsen

Sogneeftermiddag
Torsdag den 7. februar

kl. 14 - 16
i præstegården

Tilmelding til
Lone 51 23 05 04

60 til søndagscafé på Broagerhus
Af Walther Jacobsen

Godt 60 mennesker 
mødte op til søndags-
café på Broagerhus 
med skipperlabskovs på 
menuen og foredrag om 
tyverisikring. 

Det var Michael Skaarup 
fra Syd- og Sønderjyllands 
Politi, som fortalte om 
tyverisikring af bolig samt 
tricktyveri.

Det var et meget givtigt 
og interessant foredrag 
om, hvad man kan gøre 
for at sikre sin bolig. Det 
behøver ikke at koste en 
formue. Som Michael 

Skaarup understregede, 
så kan man komme langt 
med sund fornuft , for 
eksempel når man er 
bortrejst, at få nabo til at 
tømme postkasse, fylde 
skrald i skraldespand, 
lade naboen parkere bil i 
indkørslen. I det hele taget 
gøre ting, så ens bolig ser 
ud, som om der er nogen 

hjemme, når man nu ikke 
er hjemme og tage bil-
leder, værdigenstande som 
smykker, og mærke pć er, 
iPhone, iPad med DNA-
væske, så de kan spores 
tilbage til rette ejer. 

Næste søndagscafé er 
søndag 24. februar 2019 
kl. 12.00 på Broagerhus, 
hvor Claus og Brian 
fra Moberg Køreskole 
vil fortælle om de nye 
færdselsregler. ■

Der blev lyttet, mens Michael 
Skaarup fra Syd- og 
Sønderjyllands Politi fortalte 
om, hvordan man kan sikre 
sin bolig.

Udvekslingsstudent 
nyder ophold i Broager
Af Julius Bock

15-årige Luis Gomez 
kommer fra Chiapas i 
det sydlige Mexico. For 
tiden er han udveks-
lingsstudent på Broager 
Skole, og skal være det 
til sommer.
Luiz Gomez kom til 
Danmark gennem Youth 
For Understanding, YFU, 
som er en organisation 
som blandt andet sørger 
for, at unge kan opleve 
Danmark. 

Under sit ophold i 

Broager bor Luis Gomez 
hos familien Vetter.

”Meningen med mit op-
hold er, at jeg skal opleve 
kulturen i et andet land, 
og forbedre mine sprog-
lige evner”, fortæller Luis 
Gomez.

Rummeligt land

”I forhold til Mexico er 
Danmark et meget rum-
meligt land. Her kan man 
selv bestemme, hvilken 
religion, man vil følge, 
eller hvilket tøj man vil gå 
i”, fortæller Luis Gomez, 
som peger på, at det dan-
ske skolesystem er også 
meget anderledes end det i 
Mexico.

I Danmark er forholdet 
mellem elev og lærer mere 
afslappet, og man har også 
mere kontrol over ens 
egen uddannelse’’, siger 
Luis Gomez, som har fået 
en ny yndlingsret.

”Det bedste måltid jeg 
har fået her i Danmark, 
har helt klart været tar-
teletter”, siger den unge 
mexicaner. ■

Ild i container
En mand i Iller smed for-
leden glødende aske i en 
plastikcontainer.

Det udløste en mindre 
brand. og en bøde til den 
ubetænksomme mand. ■

Luis Gomez er i et år udveks-
lingsstudent på Broager 
Skole. Foto Anja Lie Tetreault

Sproget som værktøj

Sognecaféen i Sognehuset i Broager samlede 40 mennesker, som hørte en veloplagt sogne-
præst Stefan Klit Søndergaard fortælle om sproget som værktøj i sine prædikener.
Der blev sunget flere sange af Kim Larsen, og tilhørerne havde en hyggelig eftermiddag.
 Fotos Jimmy Christensen
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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

Går du med salgstanker, så start året med en gratis salgsvurdering!

SOLGT
Gråsten
Dyrhøj 51
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HELÅRSGRUND

Kontantpris 199.000
Ejerudgifter pr. md. 465
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 975/794
Sag: 703-01225 Tlf: 74441698

Gråsten
Gl Aabenraavej

Stor byggegrund i godt område
Her er en stor 1188m2 helårs-byggegrund,
beliggende i udkanten af Gråsten, dog
meget bynært. Grunden har indtil forny-
ligt været bebygget af en villa.

NY PRIS
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VILLA

Kontantpris 2.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.583
Udbetaling 150.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 13.106/11.229
Sag: 703-01282 Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrhøj

Flot familievilla på 190m2
Super flot og velholdt familievilla med ef-
tertragtet beliggenhed ud til fælles græs-
område, i den nyere udstykning Dyrhøj.
Villaen, der byder på 190 m2 bolig, er op-
ført i 2008 af Søgård Byg
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VILLA

Kontantpris 2.395.000
Ejerudgifter pr. md. 1.478
Udbetaling 120.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.495/8.991
Sag: 703-01330 Tlf: 74441698

Gråsten
Felstedvej

Gennemrenoveret villa
Her er en flot villa, der i nyere tid har gen-
nemgået en nydelig og gennemgående
renovering! der gør at ejendommen står
virkelig smukt i sit udtryk
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LEJLIGHED

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 4.482
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.754/7.498
Sag: 703-01165 Tlf: 74441698

Gråsten
Slotsgade

Ny ejerlejlighed med kongelig udsigt til
Slotssøen og slottet
På Slotsgade i Gråsten, i første parket til
Slotssøen, ligger denne store lejlighed i et
super flot nybyggeri, der i sin moderne og
stilrene arkitektur.
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S U N D E V E D

Vermund på stemmejagt
Nye Borgerliges partifor-
mand, Pernille Vermund, 
mødte onsdag aft en 
på Forsamlingsgården 

Sundeved, hvor 125 af de 
danskere, som hun håber, 
vil stemme på hende ved 

det kommende folketings-
valg, var mødt op.

På mødet nævnte den 
43-årige national konser-

vative politiker, at partiet 
under ingen omstændig-
heder vil fravige de tre 
ufravigelige krav om asyl-
stop, udvisning af krimi-
nelle udlændinge og stop 
for off entlig forsørgelse til 
udlændinge.

Nye Borgerlige blev 
stift et i 2015 og har i dag 
4.600 medlemmer. ■

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Sundeved afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 
i Sognehuset, Vester Sottrup

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er Røde Kors Sundeved vært ved kaffe og tilbehør.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 12. februar.

Vel mødt
Bestyrelsen

Alle er velkommen!

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Årsberetning.
4. Fremlæggelse af reviderede 

regnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af forslag til budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg ifølge lovene.
8. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal 
være bestyrelsen i hænde senest en uge 
før generalforsamlingens afholdelse. 

Alle, der har betalt kontingent for 2019 – kr. 50,- 
pr. person – har adgang til generalforsamlingen, 
hvor bestyrelsen er vært ved et let traktement. 

Du kan stadig nå at blive medlem: 
Indbetal kr. 50,- på konto 5953-8039922 

eller mobilepay 53208.

Husk navn

Forsamlingsgaarden 
Sundeved

Generalforsamling
Onsdag den 27. februar kl. 19.30

Foreningen for Forsamlingsgaarden Sundeved

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i Fodboldklubben BNS
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling,
mandag den 25. februar 2019 kl. 19 i BNS’ klubhus,
Skolevej 21C i Vester Sottrup.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter, som kan ses på 
www.BNS-fodbold.dk under ”Om BNS”.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Fodboldklubben BNS
Bestyrelsen

www.BNS-fodbold.dk

Partiformand Pernille 
Vermund talte i Vester 
Sottrup.

Forsamlings gården skal 
finde ny formand
Af Gunnar Hat tesen

Eft er halvandet år 
som formand for 

Forsamlingsgården 
Sundeved har 57-årige 
Mogens Dinsen besluttet, 
at han ikke genopstiller, 

når forsamlingshuset hol-
der generalforsamling 27. 
februar.

"Jeg har været vældig 
glad for at være formand, 
men det er min læge, som 
har anbefalet mig, at jeg 
skal trække mig, for at få 
lidt mere ro i livet", siger 
Mogens Dinsen. ■

Røg hash 
i Blans
En fl ok unge røg forleden 
hash i en bil ved tennis-
klubben i Blans.

Da politiet kom til stedet 
var der en enkelt bil med 
fi re fyre i alderen 17-18 år.

Føreren blev sigtet for 
narkokørsel, og han måtte 
afl evere en blodprøve.

Der blev også fundet små 
mængder hash i bilen. ■

Mogens Dinsen. Arkiv foto
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Seniorer strømmede til 
skydning i Gråsten
Opbakningen var stor, 
da DGI Sønderjylland 
for første gang invite-
rede til seniortræf for 
skytter hos Gråsten 
Skytteforening.
Der var samlet godt 60 
deltagere til seniortræff et, 
hvilket betød fuldt hus i 
det hyggelige skyttelokale.

Gråsten Skytteforening 
har tidligere haft  deres 
egne træf i samarbejde 
med Ældre Sagen.

”Vi mødes typisk 30 
medlemmer hver tirsdag. 
Folk kommer for at skyde, 
men det sociale er også 
vigtigt. Så bliver man 
siddende i klublokalet og 
drikke en kop kaff e og 
snakker med de andre”, 

fortæller formand for 
Gråsten Skytteforening 
Iver Clausen.

Denne gang blev med-
lemmer af andre skyt-
teforeninger under DGI 
Sønderjylland invitereret. 
Det tilbud blev godt mod-
taget hos Grænseegnens 
Skytteforening i Kruså og 
Sønderborg Skyttekreds, 

hvorfra fl ere skytter 
mødte op i Gråsten.

Udover selve skydekon-
kurrencen på 15 meter 
banen, var der masser af 
tid til hyggesnak over en 
kop kaff e – og dagen blev 
sluttet godt af med smør-
rebrød til deltagerne. ■

Hørt i byen
Frisør Susanne 
Vesperini havde en af 
sit livs store oplevelser, 
da hun søndag aften 
i Boxen i Herning 
overværede VM-
finalekampen mellem 
Danmark og Norge.

Chr. Hansen A/S, 
der har en afdeling i 
Gråsten, har modta-
get en prestigefyldt 
titel som verdens mest 
bæredygtige virk-
somhed foran 7.500 
virksomheder.

De er næsten færdige 
med at lægge nyt tag på 
Gråsten Missionshus 
til stor glæde for 
fællesskabet.

Borgmester Erik 
Lauritzen (S) er for ti-
den på ferie i Tanzania, 
og fra hotellet kan 
han nyde udsigten til 
Afrikas højeste bjerg, 
Kilimanjaro.

En gammel kending 
af politiet var natten 
til søndag på arbejde 
på Nygade i Gråsten, 
hvor han brød ind i 
Den Gamle Skomager. 
Her ødelagde han to 
spilleautomater og løb 
væk med et beløb i 
kontanter. Politiet fik 
dog fat i ham, og den 
anholdte blev kørt til 
Retten i Sønder borg, 
hvor han blev fremstil-
let i grundlovsforhør.

Uddeler Jesper 
Thomsen har været på 
tur i Australien for at 
smage på australske 
vine.

Teglstenbranchens 
grand old man, 
Christian Petersen, 
Petersen Tegl, har 
deltaget i den interna-
tionale byggemesse, 
BAU, i München. Der 
var 2.250 udstillere 
fra 45 lande og udstil-
lingen havde 2.500.000 
besøgende. ■

Nysgerrig omkring din 
boligs værdi, så kontakt os 
for 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

Boliger

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

Kurt Hansen, er død, 75 år
Kurt Hansen, Rinkenæs, 
Rinkenæs, er død, 75 år.
Han var husmandssøn fra 
Kliplev, hvor han også gik 
i skole. 

Eft er 7. klasse kom 
han i lære som klein-
smed i Avnbøl, hvor 
han boede hos mester. 
Uddannelsen blev sup-
pleret med fl ere kurser på 
Håndværkerhøjskolen i 
Ollerup.

Kurt Hansen arbejdede 
i 37 år som smed hos Sten 
& Mayland og gik på ef-
terløn som 60-årig.

Han blev i 1968 gift  med 
Tove, der stammer fra 
Bjerndrup. Parret bosatte 
sig i Sønderborg, men i 
1976 blev lejligheden for 
lille, og de byggede hus på 
Højmark 7 i Rinkenæs, 
godt hjulpet af venner og 
bekendte.

Parret fi k to drenge, 
Torben og Mogens. 
Torben er uddannet 
tømrer og nu servicemed-
arbejder på Lyreskov-
skolen og bosat i Padborg. 
Mogens bor på Hvede-
marken i Rinke næs, og 

arbejder som shipping 
planner hos Siemens.

Gennem mange år var 
Kurt Hansen i som-
merhalvåret optaget af 
ringridning i de fl este 
sønderjyske byer sammen 
med hesten Flicka som de 
sidste mange år var hans 
tro følgesvend. Kurt blev 
konge i både Sønder borg 
og Gråsten, og i tidens løb 
hjembragte han mange 
fl otte præmier til hjemmet 
i Rinkenæs.

I 2015 havde Kurt 

Hansen 50 års jubilæum i 
Gråsten Ringridning.

Pensionisttilværelsen 
bød på kortspil med ven-
ner fra ungdomsårene og 
en række ferieture. Først 
med busture med gode 
venner, siden med fl y til 
mange forskellige desti-
nationer under varmere 
himmelstrøg.

Kurt Hansen eft erlader 
sig hustruen, Tove, to 
børn, og seks børnebørn. ■

Dødsfald

Kurt Hansen var i sommer-
halvåret optaget af ringrid-
ning. Arkiv foto

Egnsspil søger 
skuespillere
Det Lille Teater i 
Ladegård holder søndag 
den 10. februar kl. 10.00 
informationsmøde 
om dette års egnspil, 
som bliver om "Den 
onde Herremand på 
Ladegård".
Teatret mangler 40-50 
skuespillere - voksne, 
unge og børn - til årets 
egnsspil, der bliver en ny 
fortolkning af "Den onde 
Herremand på Ladegård".

Det er et af Det Lille 
Teaters egnsspil, der første 
gang blev opført i 2009. 

Egnsspillet er skrevet 
af Sten Vestergård Kruså 
og Dorthe Fjeldgaard. 
Instruktionen er lagt 
i hænderne på Kim 
Asmussen fra Randers.

Egnspillet, der foregår i 
1762, er en grum historie 
med både voldtægt, bræn-
dende kærlighed og mord. 

Fæstebønder
På det tidspunkt rejste 16 
livegne fæstebønder under 
Grøngrøft  Gods klage 
imod deres herskab, her-
remanden på Ladegård, 
hvilket førte til, at 18 
bønder i Tumbøl, eft er 
et oprør og eft erfølgende 
retssal i Flensborg, købte 
sig fri for livegenskab og 
hoveri og fi k deres gårde 
til fri ejendom.

Alle, der har lyst til 
at medvirke, indbydes 
til informationsmødet 
på Det Lille Teater i 
Ladegårdskov, hvor Kim 
Asmussen vil fortælle om 
stykket.

Sommerspillet får premi-
ere den 14. juni og spiller 
seks gange på den uden-
dørs spilleplads ved Det 
Lille Teater. ■

Det Lille Teater opfører egnsspillet "Den onde Herremand på 
Ladegårdskov. Arkiv foto
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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  29. Hamborgryg med fl ødekartofl er og salat

ONSDAG den  30. Fynsk gullash med mos

TORSDAG den  31. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  01. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den  02. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  03. Burger med pommes frites

MANDAG den 04. Kødsovs med pasta

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

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

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Kaj Johannsen slæbte 
VM-guldet hjem
Af Frederik Johannsen

Jublen var total, da de 
danske håndboldherrer 
for første gang nogen-
sinde vandt VM-guld. 
58-årige Kaj Johannsen 
fra Kollund var med i den 
danske guldtriumf.
"Det er det største, jeg 
nogensinde har oplevet", 
lyder det jublende glad fra 
Kaj Johannsen, der har 
været holdleder for det 
danske herrelandshold 
siden 2006. 

Kaj Johannsen er den 
energiske mand, der slæ-
ber på tunge tasker, sam-
ler bolde og hjælper alle de 
andre i VM-lejren.

Han er født i Flensborg 
og har hele sit liv tilhørt 

det danske mindretal i 
Sydslesvig.

Først for 10 år siden � k 
Kaj Johannsen sit danske 
statsborgerskab, men han 
er pæredansk. Og de 10 
VM-kampe viste, at der 
banker et dansk hånd-
boldhjerte inde i hans 
krop.

Kaj Johannsen spillede i 
sine yngre dage håndbold, 
men aldrig på eliteplan. I 
begyndelsen spillede han 
for if Stjernen og DGF 
Flensborg. Han nåede til 
den tyske Bezirksliga. 

Til sidst spillede hånd-
bold på hyggeplan og slut-
tede i Bov IF.

Det var her han mødte 
formand for Dansk 
Håndbold Forbund, Per 

Berthelsen. Han nævnte 
for ham, at hvis han 
kunne hjælpe med noget i 
DHF-regi, kunne han da 
bare sige til. Han ringede 
dagen e� er og sagde: "Vi 
skal køre i morgen".

Kaj Johannsen er 
pædagoguddannet og 
var i 30 år pædagog på 
Rønshoved Skolehjem.

Kaj Johannsen har 
mange rejsedage, men har 
stor opbakning hjemme-
fra af sin kone, Berit, og de 

to børn, Lasse og Lena, er 
� øjet fra reden.

"Jeg har nydt at være 
sammen med landsholds-
spillerne. Det er en � ok 

dejlige fyre, der aldrig er 
bange for at slæbe en kuf-
fert eller gøre noget for 
andre. Det er spillere med 
format, og der er aldrig 

noget brok med dem. Det 
er bare nogle glade drenge, 
og det er en fornøjelse at 
være sammen med dem", 
siger Kaj Johannsen. ■

Kaj Johannsen har været 
holdleder for herrehåndbold-
holdet siden 2006. Søndag 
aften var han med til at vinde 
VM-guld.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 05 29. 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 3. februar kl. 11.00
Kyndelmissegudstjeneste 
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 3. februar kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 3. februar kl. 10.00 
ved Kristian Ditlev Jensen 
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Du kan ringe alle 
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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

Taksigelser
Tusind tak

for alle blomster og til alle der deltog ved vores mors
Anna Gade Hansens

bisættelse.
Tak til præsten for en � n afsked i kirken og til 

især Gabrielle og Claudia for kærlig pleje.
På familiens vegne

Pia og Jan

Ketty Thomsen, Padborgvej 
10 B, Padborg, er død, 
89 år. ■

Inspirationsaften 
for konfirmander
Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Shopping invite-
rer torsdag den 7. februar 
til inspirationsa� en for 

kon� rmander og deres 
forældre.

Det � nder sted hos 
Klokke blomsten i 
Padborg, og skal give 
forældre og kommende 

kon� rmander den bedst 
tænkelige start på forbere-
delserne til den store dag.

"Vi glæder os rigtigt 
meget til at vise en 
masse lækkerier frem 
og få en hyggelig a� en", 
fortæller en af initiativ-
tagerne, Bitten Haase, fra 
Jensen-ure-guld-sølv.

Inspirationsa� enen 
byder på et bredt udvalg 

af smykker, ure, tøj, bord-
dekorationer, bordpynt, 
hudplejeprodukter, kager 
samt mad.

"Vi er specielt meget 
glade for at have fået 
Nyform med på idéen 
med en inspirationsa� en. 
De vil vise 2. dags tøj til de 
unge piger", tilføjer Bitten 
Haase.

Herrebutikken Palle 
stiller en bod op i Klokke-
blomsten for at inspirere 
drengene. Derudover vil 
butikken være åben denne 
a� en, så der er mulighed 
for at prøve tøj og handle.

Præmier
Der udloddes præmier på 
indgangsbilletten fra de 

deltagende butikker. Det 
er kun kon� rmanderne, 
der skal indløse en billet 
til 50 kr. Forældre kom-
mer gratis med. Der serve-
res en let anretning til alle. 

Billetsalget er allerede 
godt i gang, og i Padborg 
Shopping forventer, at få 
udsolgt. ■

Gæstfrit hjem i Holbøl
Helga Pørksen Schmidt, 
Holbøl, fylder mandag 
den 4. februar 70 år.
Hun er født i Bolderslev, 
og havde sin opvækst med 
to andre søskende.

Hun havde som ung � ere 
forskellige pladser i huset 

inden hun mødte Frederik 
Schmidt fra Hønsnap, 
som hun blev gi�  med

Parret bosatte sig i et 
a� ægtshus i Høn s nap, og 
overtog i 1977 slægtsgår-
den, som de drev som et 
mønsterlandbrug.

Helga Pørksen Schmidt 
skabte et meget hjem, 
hvor der altid var ka� e på 
kanden.

Udover at passe hus og 
hjem og stå for opdra-
gelsen af de � re børn, 
Bettina, Doris, Henrik og 
� omas, arbejdede hun i 
en årrække både hos Rita i 
Kruså og Nielsens Bageri i 
Padborg.

Slægtsgården blev i 2009 
solgt til sønnen, Henrik, 
og parret byggede villa på 
Rug marken i Holbøl, Hun 
havde den sorg at miste 
sin mand i 2014.   

Helga Pørksen Schmidt 
er familiens samlings-
punkt, og hendes barne-
barn, Johan, er hendes et 
og alt. 

Hun går til krolf og har 
altid tid og overskud til at 
hjælpe andre. ■Følgende forretninger deltager i arrangementet:

Kom og lad jer inspirere 
til årets konfirmationer. 

Butikkerne inspirerer med alt fra mad, tøj, 
smykker, blomster, gaver, borddækning mm. 

Billetprisen er kr. 50,- pr. konfirmand. 
Forældre deltager gratis. 

Der serveres en let anretning til alle deltagere. 
Desuden trækkes der lod om 

fede præmier på aftenen. 
Billetter kan købes ved Klokkeblomsten, 
Matas og Jan Jensen fra den 15. januar.

Padborg

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Farvehexen Kruså

SPORT- OG FRITIDSTØJ TIL HELE FAMILIEN

Konfi rmandmesse
i Padborg Shopping

Torsdag den 7. februar kl. 19

Arrangementet afholdes i 
Klokkeblomstens lokaler.
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Vi præsenterer nyt logo

Vi er stolte og glade for løbende at kunne præsentere jer for vores 
nye tiltag indenfor bæredygtighed og omtanke for miljøet, samt 
vores nye logo: N for Nielsens og Natur ...

Vi tror ganske enkelt på omtanke og gode naturlige råvarer. 

Og hold godt øje med vores Facebook-side. Der fortæller vi, når 
vores spritnye hjemmeside er klar ...!

Hos Nielsens bageri tror vi på

• Brød bagt med ægte surdej og lange liggetider smager bedre

• De bedste naturlige råvarer og dansk naturmel der ikke er 
sprøjtet med nedsivningsmidler og stråforkortere

• Bionedbrydelig emballage – for miljøet og fremtiden

• Glade medarbejdere yder en bedre service for vores kunder

• God ka� e laves på friskmalede bønner 
og en god portion kærlighed

N I E L S E N S 

BAGERI

www.nielsensbageri.dk
Padborg | Bovvej 9 | DK-6330 Padborg | Tlf. +45 74673334 

Åbningstider Mandag - fredag kl. 06.00 - 17.30 | Lørdag / søndag kl. 06.00 - 16.00

Vi fejrer det 
naturligvis med 

en nyhed

Karto� elbrød
(langtidshævet)

30% fuldkorn 
naturhvedemel, lavet på 

fuldkornshvede sur,
naturlige karto� elfl ager

Gælder onsdag-lørdag

naturligvis med 

naturhvedemel, lavet på 
fuldkornshvede sur,

25,-
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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

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider  Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

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

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

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

Ny afdelingsleder på 
Lyreskovskolen

Af Dit te Vennits Nielsen

43-årige Sascha Fuchs, 
der til dagligt bor i 
Flensborg, er blevet 
konstitueret afdelings-
leder i indskolingen på 
Lyreskovskolen. Han af-
løser  Morten Heilmann 
Sørensen. 
Sascha Fuchs tog e� er 
12 år i militæret uddan-
nelsen som pædagog 
og han har siden 2013 
været ansat som AKT-
koordinator - adfærd-
kontakt-trivsel - på 
Lyreskovskolen.

Indtil videre løber stillin-
gen til sommerferien. ■

Sacha Fuchs er konstitueret adelingsleder.

Den 18. & 19. februar – Kl. 18.30-21.30

Gratis deltagelse – Værdi 160 kr. 

2 retter mad, kaffe & sanghæfte

HUSK BORDBESTILLING! Først til mølle!

NB! Da det er gratis at deltage og vi ønsker at give så 
mange som muligt chance for at deltage opkræver vi 

kr. 200,- pr. plads der ikke benyttes. Dette opkræves 
samme aften ved den bordansvarlige. 

Afbud indtil 15. februar kl. 20.00 accepteres.

Fredagsbuffet
en aften i børnehøjde

Fredag den 1. februar kl. 18.00
Fredag den 1. marts kl. 18.00 

Temabuffet · “Lidt for alle” buffet 
Børnebuffet & Salatbuffet

Kl. 19.00 finder vi sækkestolene 
frem til Disneysjov og fredagsslik.

75 kr. for børn 3-10 år · Børn 0-2 år gratis

Stegt flæsk
Hver onsdag i februar fra kl. 18.00
Stegt flæsk m. kartofler, kålrabi og persillesovs.

Holbøl Landbohjem · Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83

Følg os på 
facebook!

Jubilæums al-sang

GRATIS
deltagelse

Pr. kuvert kr.

125,-

Pr. kuvert kr.

125,-
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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

SIDSTE ÅBNINGSDAG
TORSDAG DEN 31. JANUAR KL. 10-18

Vi tilbyder

Vi takker for 3 fantastiske år 
sammen med jer kære kunder …

og lidt godt til ganen
– Det har været en fornøjelse –

rabat
hele

dagen80%

Udsalget slutter 2. februar

HUSK VI HAR ÅBENT HELE UGEN
MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 10

6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

Alle udsalgsvarer er nu nedsat med

70%
af normalprisen

Fra mandag den 28. januar

SLUTSPURT

Bovvej 9, 6330 Padborg · Telefon 74 67 31 36
Åben alle dage kl. 7.00-19.00

BESTILLING PR. ENHED ANTAL PAKKER

3 kg hakket svinesmåkød
8-12% fedt 100,-
2 kg hakket oksesmåkød
8-12% fedt 100,-
2,5 kg blandet fars
8-12% fedt 100,-
3 kg hjemmelavet medister 100,-
2,5 kg koteletter 100,-
2 kg skinkeschnitzler 100,-
20 stk paneret kalkun
m/ skinke og ost 100,-
10 stk marinerede 
kyllingebryst 100,-
4 stk tykstegsbøffer
800 g 100,-
1,5 kg gammeldags oksesteg 100,-
4 stk kalveschnitzler
800 g 100,-
2 stk hamburgerryg
a 1-1,3 kg 100,-
10 stk bag-selv leverpostej 100,-

Bestilling senest fredag den 1. februar. 
Udleveres tirsdag den 5. februar og onsdag den 6. februar. 

Navn:

Adresse:

Telefon:

Email:

Kødfest
Frit valg 

100,-
pr. enhed

Konkurrence 
Alle som afl everer bestillingsseddelen, er med 
i lodtrækningen om en menu to-go for to 
personer fra vores betjente fredagsdisk.

Padborg

Klip ud og afl ever i butikken
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Hørt ved Lyren
Nielsens Bageri har fået 
mange positive tilken-
degivelser for deres nye 
tiltag omkring bære-
dygtighed. Kunderne 
giver dem mange 
"thums up" og roser 
indehaverne Mette 
og Henrik Nielsen for 
deres fremsynethed.

Restaurant Bind har 
opnået en � ot 3. plads 
på årets top 10 restau-
ranter, som er mest 
elsket af gæster i hele 
Jylland - og de er nr. 1 i 
Sønderjylland.

Padborg Shopping 
har lysene tændt i 
træerne om a� enen i 
Torvecentret. Det ser 
både smukt og imøde-
kommende ud. 

Der gik rygter om, 
at det tomme lo-
kale, som sidst husede 
Klokkeblomsten, var 
udlejet. Skiltet "Til leje" 
er dog igen i vinduet. 
Lokalet var bare blevet 
renoveret, og derfor var 
der aktivitet i lokalet. 

Der er etableret en 
nørkleklub i Fårhus 
Forsamlingshus, som 
mødes første gang søn-
dag den 3. februar. 

Hermann & Sögaard 
har været glade for 
det gode naboskab 
i Torvecentret. Det 
kommer de til at savne, 
når dametøjsbutikken 
lukker torsdag. 

Indehaveren af det 
tidligere pizzeria 
Neighbours, der sidst 
lå på Nørregade, har 
startet et nyt pizzeria 
op - bare med et nyt 
navn - på Okselundvej.

Beboerne i Vejbæk så 
VM-� nalen i håndbold 
på storskærm i den 
gamle brandstation. ■

Tak fordi du 
handler lokalt

NY 
DATO!

Indkalder hermed til

General forsamling
Fredag den 15. februar kl. 14:00

på Valdemarshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden Flemming Jørgensen,

Stagehøjvej 16, 6330 Padborg
Tlf. 2190 0125

skriftligt i hænde senest onsdag den 8. februar.

Efter generalforsamlingen er foreningen
vært ved en kop kaffe med kage.

Efter kaffen 
spiller vi et lille 

bankospil.

Vel mødt
Venlig hilsen
Bestyrelsen 

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

Syng sammen 
Torsdag den 07. februar kl. 14.30 
og så igen første torsdag i marts.

i Kirkeladen, Kirkevej, Bov.
I samarbejde med Bov Menighedsråd, vi synger 

vinteren ud og byder foråret velkommen.

Menighedsrådet laver kaffe, medbring selv kage. 

Alle kan deltage, bare mød op.

Bov lokalafdeling

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne

inviterer igen i år til markering af

Afstemningsdagen 1920
Søndag den 10. februar kl. 19.00

på Frøslev Kro
Forfatteren Linda Lassen, Gråsten 

vil fortælle om sin bog

”Men sko må jeg ha" ” – en historisk 
roman om vandrelærerinden 

Henriette Gubi og gårdmandssønnen Knud, 
der skjulte sig på sin fars gård i 20 år. 

Alle er velkomne
Foredrag og kaffe/te med brød kr. 60,-

TRÆNINGSOPSTART
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 
Torben Ryberg Christensen på 2146 3477

eller Karsten Soll 2624 5519

Husk det er fedt at spille fodbold i Bov IF!

Med sportslig hilsen
Frank Thietje, formand

SÆSON 2019 ER I GANG!

Rønshaves Venner
ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00

i cafeen på Rønshave Plejecenter
Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest tirsdag den 12. februar 2019.

På vegne af Rønshaves Venner
Formand Jonna Skau

Lindholmvej 17, 6330 Padborg

GENERALFORSAMLING
I RØDE KORS PADBORG
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.00

Røde Kors Butikken,
Nørregade 30, Padborg

Dagorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde senest 
10 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive budt på kaffe og en bid brød.

Generalforsamling starter med:
“Regional udviklingskonsulent hos Røde Kors, 

Niels Baarvig giver en status på Røde Kors lige nu:
Højdepunkter nationalt og internationalt 

i 2018 og ambitionerne for 2019.”

Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til 
formand Morten Berdiin, tlf. 30256340 eller i butikken.

Vel mødt
Bestyrelsen

Alle er velkomne - dog har kun medlemmer stemmeret

Skatkort 
på bordet
Padborg Skatklub samlede 
20 skatspillere til klubaf-
ten på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Arthur Beuschau, 
Kollund,  1115 point
Nr 2 A. C. Petersen, 
Padborg,  979 point
Nr 3 Torben Jørgensen, 
Padborg,  946 point
Nr 4 Kaj Hansen, 
Kollund,  850 point

2. runde
Nr 1 Kurt Nielsen, 
Padborg,  1169 point
Nr 2 Manfred Klein, 
Padborg,  1064 point
Nr 3 Svend Aage � ielsen, 
 992 point
Nr 4 Hans Bonde, 
Bov,  973 point
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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,  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

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

KRUSÅ HUSMODERFORENING
indkalder til den årlige

Generalforsamling
Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00

i Grænsehallernes Multisal
Dagsorden i� g. vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe.

Derefter er der lottospil til medbragte
gevinster til ca. kr. 35,-

På bestyrelsens vegne
Giesela PaulsenMøllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

Bov IF på jagt efter 
bestyrelsesmedlemmer
Af Dit te Vennits Nielsen

Det er højsæson for 
generalforsamlinger i 
de forskellige afdelinger 
under Bov IF. 
Generelt mangler der 
forældre, der er villige til 
at gøre et stykke arbejde 
for de unge i stort set alle 
afdelinger.

"Vi er udfordrede i, 
at der i � ere afdelinger 
mangler folk til bestyrel-
sen. Det gælder blandt 
andet i både håndbold- og 
svømmeafdelingerne", 
fortæller formand for Bov 
IF hovedbestyrelse Betina 
Jessen.

Nye kræfter
I håndboldafdelingen træ-
der den mangeårige for-
mand, Dorte Soll, tilbage. 
Også kassereren Connie 
Moldt, har valgt at stoppe.

Desuden mangler svøm-
meafdelingen at få posten 
som formand besat, da Jan 

Christensen også har valgt 
at gå af e� er mange år i 
ledelsen. 

"Det er næsten altid 

Tordenskjolds tinsolda-
ter, der tager det tunge 
arbejde. Men der er brug 
for nye kræ� er, som kan 
tilføre Bov IF noget godt. 
Det behøver ikke at være 
mange timer, man skal 
investere. Jo � ere folk, jo 
mindre arbejde til den 
enkelte", siger Betina 
Jessen, som også mang-
ler en næstformand i 
hovedbestyrelsen.

De seneste år har Betina 
Jessen ha�  posten som 
formand og Yvonne 
Jespersen som kasserer. 

De to har klaret hovedbe-
styrelsens opgaver, men 
det er nødvendigt med en 
næstformand også.

"Vi er en rigtig god 
forening og har mange 
tilbud til børnene og de 
unge. Det skal vi gerne 
blive ved med, men det 
kræver frivillige kræ� er, 
som vil være med til at 

lø� e i � ok", forklarer 
Betina Jessen, som håber, 
mange lokale vil bakke 
op om de forskellige 
generalforsamlinger. 

Den første løber af sta-
blen tirsdag den 29. januar 
i gymnastikafdelingen. 
Bov IF holder generalfor-
samling onsdag den 27. 
marts. ■

Formand for Bov IF, Betina 
Jessen.
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Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520 www.essen-in-flensburg.de / .dk

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

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
Lørdag 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

Elever og forældre fik rundvisning
Af Dit te Vennits Nielsen

Lyreskovskolen invite-
rede forleden de kom-
mende skoleelever i 0. 
klasse og deres forældre 
til åbent hus. Her fik de 
rundvisning og mulighed 
for at indskrive sig til 0 
klasse.
Trappen i indskolingen 
var så godt som fyldt op. 

De små poder sad spændte 
og lyttede til skoleleder 
Jon Sønderbys tale, som 
blev indledt med skolens 
sang, som Jon Sønderby 
akkompagnerede på sin 
guitar.

Here� er hilste børn 
og forældre på lærere, 
pædagoger og administra-
tionen, som har med 0. 
klasse at gøre. 

Skolens principper blev 
gennemgået, hvore� er 
SFO-lederen Lars Zeuthen 
fortalte om pasningstil-
buddet udenfor skoletid, 
som har åbent hverdage 
fra kl. 7.00 til 17.00. 

Et par ældre elever havde 
lavet en appetitvækker om 
skolen. På rundvisningen 
viste børnene stor inte-
resse for klasseværelserne 
med akvarie� sk. Skolen 
bød på sa� evand og 
småkager. ■

Trappen i indskolingen var fuld af kommende elever med 
deres forældre. Fotos Dit te Vennits Nielsen

Et par ældre elever fortalte om deres video om 
Lyreskovskolen.
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