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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLEREHULMURSISOLEREHULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice
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- din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Kuota Kryon
fra kr.

21.999,-

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

FRIT VALG 

Pr. pk.

10,-
* Maks. 5 pk. pr. kunde pr. dag

Delikatessen tilbyder
SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

Smør
200-250 g, fl ere varianter.

FREDAGSTILBUD 
FRA KL. 10.00

Pr. stk.

20,-

GRÅSTEN · PADBORG

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk

2770207_visitkort.indd   1 25-01-2019   09:56:41

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

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Fredag d. 29/03 2019
KL. 18:00-22:30

KÆRESTE
WELLNESS AFTEN

Fra349
Start med en 2 retters 

menu fra kl. 18.15-19.30 
og gå derefter i wellness
og få en fantastisk aften
med din eneste ene...

Fredag d. 05/04 2019
KL. 18:00-22:30
THAI

WELLNESS AFTEN

Fra299
Smag på en samling af 
kolde og varme retter 
fra Thailand. +3 timers

wellness med bl.a. 
spabad, saunaer,
dampbade m.m. 

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Stifte et selskab

Ejeraftaler

Omstrukturering af selskaber

Egernsund: 7444 2343 – Ulsnæs Centret: 5179 2343

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

Vi 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

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 13 26. marts 2019 11. årgang



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

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

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
1/1 Kartoffelspegepølse
1/1 kogt sardel

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød
med 3 slags pålæg & ost

SLAGTEREN TILBYDER
½ Svinekam 
med svær og ridset
ca. 1,8-2,0 kg

Pr.

110,-

Pr. ½ kg

29 95

FRIT VALG

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

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

Pr. lag

10,-

Pr. pk.

30,-

Pr. stk.

30,-

Pr. stk.

79,-

SLAGTEREN TILBYDER
Tykstegsbøffer
2 stk. á ca. 150 g

SLAGTEREN TILBYDER
Oksebov

DELIKATESSEN TILBYDER
Friskafskåret pålæg
mange slags

Vi fejrer FØDSELSDAG. Kom og vær med!

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

Pr. 100 g

795
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Det gode rugbrød
Solsikke, Schulstad

Buko smøreost
250 g
vælg mellem reje, skinke eller champignon

Aqua D’or klar
100 cl 
fl ere varianter

Pr. stk.

15,-

Erika lyng eller 
tete a tete 
(minipåskelilje)

Stedmoder
 lille eller stor blomstrende

FRIT VALG

FRIT VALG
FLERE FARVER

Wasa knækbrød
85-285 g 
fl ere varianter

Ta’ 5 stk.

20,-

Pr. stk.

9,-

Mangofrugt
Peru, kl. 1

Pr. pk.

9,-

Coop pålæg
70-125 g
fl ere varianter

Pr. flaske

5,-
Ta’ 6 flasker

299,-

Why Not? rødvin
Apulien, Italien
6 x 75 cl

Ta’ 2 stk.

25,-

* Ekskl. pant

* Maks. 5 stk. pr. kunde pr. dag

* Maks. 4 pk. pr. kunde pr. dag

Pr. stk.

2,-
Pr. stk.

5,-

Løs frugt
vælg mellem bananer, æbler, 

pærer, blommer, appelsiner, kiwi, 
Kl. 1

Fast 
lavpris 

FRIT VALG

Spar

475-,

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Pr. pk.

10,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 26. marts til og med lørdag den 30. marts 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VALG
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Gudstjenester og aktiviteter i marts
Onsdag den 27. marts ...... kl. 19.00 .......Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Søndag den 31. marts ...... kl. 9.30 .........Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 31. marts ...... kl. 11.00 .......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Menighedsrådsmøder er offentlige og alle er velkomne til at overvære dem.

Hvis du vil følge med i vores arbejde, men ikke har mulighed for, at komme til møderne, så 
ligger vores mødereferater på vores hjemmeside.

På hjemmesiden � nder du i øvrigt forskellige relevante oplysninger; hvem sidder i 
menighedsrådet, hvem bestrider de forskellige poster og hvilke udvalg har vi.

Du kan læse om vores aktiviteter, � nde en kalenderoversigt og meget, meget mere. 

Kirkekontoret kan svare på alt (næsten). Du er velkommen til at ringe eller henvende dig 
personligt i åbningstiden.

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

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

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: 13.430 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

Cyklede tværs 
gennem USA
Af Erling Nissen

Ældre Sagen i Gråsten 
havde forleden besøg af 
Peter Møller fra  Ishøj.

Han gav et spændende 
foredrag om "Fra kræftsyg 
til ekstremidræt".

Peter Møller fortalte om 
udfordringerne ved at 
gennemleve en alvorlig 
sygdom, komme styrket 

ud på den anden side 
og udleve en vild dren-
gedrøm om at cykle tværs 
over Amerika fra San 
Francisco til New York. ■

Tilhørerne i Ahlmannsparken 
lyttede til fortælling om at 
cykle fra San Francisco til 
New York.

Bestem dig for lykken hver dag
Af Gunnar Hat tesen

TV-værten og direktør 
Pernille Aalund tog 
kegler på Kvindemessen 
med et inspirerende 
foredrag. 

"Bestem dig for lykken 
hver dag", lød hendes bud-
skab til de 315 kvinder i 
Ahlmannsparken.

"Vi skal arbejde for at 
opnå lykke. Alt starter 
med tanken. Det liv vi 
lever, er det liv, vi får", 
fastslog den 57-årige er-
hvervskvinde, som mener, 
at der er rum for forbed-
ringer hos de fleste.

"Der er nogle, der er 
vokset op hos forældre, 
som ikke har forvaltet 
deres opgave ordentligt. 
Men hvis man forvalter 

sit liv ordentligt, er dem 
over 70 år nogle af de 
lykkeligste mennesker", 
sagde Pernille Aalund, 

som pegede på, at vi 
bliver bedre til at tackle 
livet, hvis vi kan aktivere 
taknemmelighed. ■

Pernille Aalund nævnte, hun har haft en fantastisk barndom. 
Forældre, der gav plads til hende, som hun var.
 Foto Signe Svane Kryger
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Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Fårhus Forsamlingshus

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

Bloms Zoneterapi

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

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

TØM BUTIKKEN

OPHØRSOPHØRS
SALGEFTER 43 ÅR

Vi giver rabat på alt 
i hele butikken

Dog ikke tilbud og i 
forvejen nedsatte varer

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

SPAR30%
40%

50%

Biogasanlæg ved Kværs på vej i høring
Af Herdis Thomsen

Planen for et biogas-
anlæg ved Kværs er nu 
så vidt, at forslaget til 
lokalplan for området 
og miljørapporten for 
projektet er på vej i 
høring.
Dermed giver Teknik- og 
Miljøudvalget borgere og 
andre interessenter mu-
lighed for at kommentere 
projektet. Anlægget vil 
kunne opvarme 17.000 
husstande.

Processen for etable-
ringen af et biogasanlæg 
tager tid, og høringen er 

blot ét af mange skridt på 
vejen.

NGF Nature Energy har 
arbejdet med planerne 
i mange måneder, in-
den man sammen med 
Sønderborg Kommune 
holdt en forhøring og et 
borgermøde i januar.

21 høringssvar
Eft erfølgende er der 
kommet 21 skrift lige 
høringssvar, hvoraf fl ere 
havde mange afsendere. 
Høringssvarene er indar-
bejdet i den miljørapport 
og det lokalplanfor-
slag, som Teknik- og 
Miljøudvalget netop har 
besluttet at sende i høring.

"Jeg synes, NGF Nature 
Energy har udført et godt 
forarbejde og foreslået en 
placering af anlægget, så 
der er mest mulig afstand 
til naboer. God infra-
struktur og nærheden til 
leverandører er der tænkt 
på, og så ligger det godt i 
forhold til muligheden for 
at koble sig på naturgas-
nettet. Anlægget passer 
perfekt ind i vores vision 
om at blive CO2-neutrale 
i 2029, og så er det med 
til at fastholde arbejds-
pladser i landbruget", siger 
Teknik- og Miljøudvalgets 
formand, Aase Nyegaard 
(Fælleslisten).

Lastbiler på Felstedvej
Biomassen til anlægget vil 
primært være husdyrgød-
ning, men med tiden kan 
der også ligge et potentiale 
i afgrøder, kildesorteret 
organisk dagrenovati-
on og fx restaff ald fra 
fødevareindustri.

"I projekteringen er der 
tænkt meget på at undgå 
støj og trafi kgener. Man 
foreslår således, at last-
biler skal køre til og fra 
via Felstedvej i områdets 
nordlige ende, og at der 
foretages undersøgelser 
for at kortlægge et evt. 
behov for tiltag rettet mod 
cyklister og andre bløde 
trafi kanter. Med tiden vil 

beplantning skærme for 
en stor del af bygnings-
massen, og luft en renses 
inden udledning. Alt i alt 
synes vi, at projektejerne 
anstrenger sig meget for 
at minimere evt. gener. 
Og da det samfunds- og 
klimamæssigt er en ge-
vinst, håber vi på positiv 
lydhørhed over for pro-
jektet", supplerer udvalget 
næstformand, Stefan 
Lydal (DF).

Borgermøde 
Projektområdet er på 
11,8 hektar, hvoraf godt 
7 hektar bebygges med 
administrationsbygning, 
læssehaller, procesbyg-

ning med bl.a. tanke og 
gasbehandlingsanlæg.

NGF Nature Energy 
regner med at behandle 
ca. 600.000 tons biomas-
se i begyndelsen, men 
anlægget normeres til at 
kunne øge produktionen 
til 800.000 tons.

Den årlige produktion 
vil være ca. 24 mio. kubik-
meter bionaturgas svaren-
de til opvarmning af ca. 
17.000 boliger.

Der er planlagt endnu et 
borgermøde onsdag den 
3. april, når den otte ugers 
høringsperiode er ind-
ledt. Her vil NGF Nature 
Energy og deres rådgivere 
orientere om projektet 
og dets virkninger på 
miljøet. ■
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Nybolig
Gråsten

Nygade 11 ·· ·6300 Gråsten
6300@nybolig.dk ·· ·www.nybolig.dk ·· ·Tlf: 73115180

Gråsten - Emmas Have 8

NYHED

Kontantpris: 448.000
Ejerudgift pr. md: 1.649
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.315/1.878

Vil du også opføre et helt nyt hus ved havnen i Gråsten?
Så er det ved at være nu, hvis du vil sikre dig en velbelig-
gende grund i Emmas Have. Emmas have ligger op ad

hyggeligt lille havnemiljø med restaurant, havnepro-
menade, kort afstand til skov og det rekreative område
omkring Marina Fiskenæs.

Sag 201591 Grund 327

Skal du have solgt i 2019?
Hos Nybolig Gråsten er vi klar til at
hjælpe dig, hvis du går med salgstan-
ker.

Hos os giver vi dig muligheden for, at
have dit hus til salg i to butikker - du
får altså to mæglere for én pris. Samti-
dig annoncerer vi dit hus til salg i Tysk-

land. Kombineret giver dette flest mu-
lige købere muligheden for at se lige
netop dit hus. Interesseret?

Ring til os på 73 11 51 80 - vi giver en
gratis salgsvurdering.

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Quorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

Søndag: Efter endt opsamling kører vi med passende pauser undervejs til Leipzig- området, 
hvor vi skal overnatte på Hotel Merseburger Hof. Der vil være aftensmad ca. kl. 18:30.

Mandag: Morgenmad fra kl. 07:00. Herefter kører vi mod den østrigske grænse og videre ind i Salzburgerland 
til Gasthof Kirchenwirt. Efter indkvartering er der aftensmad på hotellet kl. 18:30, samt infoaften.

Tirsdag: Morgenmad fra kl. 07:00. Kl. ca. 10:00 kører vi til Gut Aiderbichl, en dyrepark, der har 
specialiseret i at redde udsatte dyr. Belligende midt i et flot uberørt landskab, hvor rigtig mange 
af dyrene løber frit rundt. Vi kører retur kl. ca. 16.00. Aftensmad på hotellet kl. 18.30.

Onsdag: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 09:30 Turen går til Sankt Gilgen, hvor der venter en fantastisk 
flot sejltur på Wolfgangsee, der fører én videre til Sankt Wolfgang,med mulighed for at få en byvandring og 
frokost. Ønskes en sejltur i stedet for, tages sejlbanen op i St. Gilgen. Aftensmad på hotellet kl. 18:30.

Torsdag: Morgenmad fra kl. 07:00. Kl. 10.00 er der udflugt til Trattberg Panoramastraße, med udsigt til de 
flotte bjerge. Herefter går turen til Christl Alm, hvor der igen er mulighed for at nyde en fantastisk udsigt 
samt frokost. Efter nogle sjove og hyggelige timer kører vi retur til Puch. Aftensmad på hotellet kl. 18:30.

Fredag: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 10:00. Vi tager til Schloss 
Hellbrun, der oprindeligt var sommerresidens for ærkebiskoppen 
af Salzburg. Der er mulighed for en audio rundvisning på slottet 
og en rundvisning ved vandspillet, hvis man ønsker det. Eller 
gå rundt i de omkringliggende smukke haver. Eller besøge Zoo, 
som ligger op til slotsparken. Der er mulighed for frokost både i 
parken, ved slottet og i Zoo. Når vi er mætte af dagens indtryk, 
kører vi tilbage hotellet, hvor der er aftensmad kl. 18:30.

Lørdag: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 9.00 mod Leipzig, hvor 
vi overnatter på Hotel Merseburger Hof. Aftensmad kl. 18.30.

Søndag: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 08:30 
mod Zur Grünen Eiche - Behringen Eiche, hvor vi 
spiser en sen frokost, inden turen går hjem.

Tilmelding på tlf. 74 65 08 50 eller mail@quorpsbusser.dk

Østrig Puch bei 
Hallein

Alt dette for

kr. 5200,- 
pr. person

Tillæg for enkeltværelse kr. 600,-

Prisen inkluderer bus, hotel med 
halvpension, overnatning på udturen 

og udflugter. Dog ikke entréer.

Søndag 22. september til søndag den 29. september

Genvalg i Ældre Sagen
Af Erling Nissen

På årsmødet i Ældre Sagen 
i Gråstens var der genvalg 
til bestyrelsesmedlem-
merne Bente Kragh, Anne 

Køcks, Orla Kulby og  
Anne Nygaard.

Suppleanten Margrethe 
Steff ensen blev også gen-
valgt, medens suppleanten 
John Beck Christensen 

ikke ønskede at fortsætte. 
Som ny suppleant blev 
valgt Bente Nedergaard, 
der i forvejen er IT pro-
blemløser for Ældre Sagen 
i Gråsten. ■

Travlhed med at uddele 
smagsprøver
Af Ingrid Johannsen

Restaurant Værft et fra 
Marina Minde havde lan-
ge køer foran standen på 
Kvindemessen.

Køkkenchef Nanna 
Langelund Christensen 
havde gang i friture og 
kniv hele aft enen alt imens 
værtsparret Susanne og 
Th omas Jacobsson for-

kælede messedeltagerne 
med skønne bobler i 
champagneglas. ■

Gæsterne nød smagsprøverne på Værftets stand. Foto Signe Svane Kryger
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag...........................9.30 - 18.00
Lørdag...........................9.00 - 16.00
Søndag........................10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag  9.30-17.30
Fredag ...............  9.30-18.00
Lørdag ...............  9.00-13.00

Slotsgade 7 · 6300 Gråsten · Tlf.: 74 65 30 31 · www.toejeksperten.dk

ALLE JAKKER
OG BLAZERE

÷20%
ALLE

HABITTER

÷30%
GÆLDER UGE 13 OG 14

GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

Klasselotteriet-Rådhus Kiosken Gråsten-Gråsten-Ordrenr417874Klasselotteriet-Rådhus Kiosken Gråsten-Gråsten-Ordrenr417874

Spil med i Klasselotteriet hos:

Rådhus Kiosken Gråsten
Torvet 9

6300 Gråsten

Klasselotteriet
Du kan også vinde i

Genvælg dit lokale
    folketingsmedlem

ElleniFolketinget.dk

• Mere end 400 statslige arbejdspladser
på Augustenborg Slot

• Nye uddannelser på Alsion

• Ny planlov, der sikrer ferieressort på Nordals

• Mulighed for at Sønderjyske erhvervsskole-
elever kan tage praktik i Slesvig-Holsten

• Fået løst problemerne med reglerne
for sejlads over Flensborg   ord

• Bedre lægedækning og moderne
sundheds og lægehuse

Resultater for hele
Sønderborg kommune

G I ’  F R E M T I D E N  E N  S T E M M E

ELLEN TRANE NØRBY

Farvel til to æresmedlemmer
På generalforsamlingen 
i Gråsten Boldklub 
mindedes formanden, 
Mogens Hansen, klub-
bens sidste to æresmed-
lemmer, som var afgået 
ved døden i årets løb.
"I maj 2018 afgik en af 
klubbens mangeårige for-
mænd, Børge Hansen, ved 
døden og i januar 2019  

sagde vi farvel til Sven 
Aage Janum. 

Det var to mennesker, 
som vi alle skylder en  

stor tak for deres store 
arbejde for klubben op 
gennem 60’erne, 70’erne 
og begyndelsen af 80’erne. 

De spillede selv i deres 
unge dage, men det  

var som træner, ledere og 
formænd, at de gjorde en 
usædvanlig stor  

indsats i mange, mange 
år. 

Uanset om man var eni-
ge med dem i deres syn på 
fodbold, så var de begge 
to nogle ordentlige men-
nesker, som  ikke gjorde 
noget for egen vindings 
skyld, men udelukkende 
for de mange børn og 
voksne, der spillede fod-
bold i GB", sagde Mogens 
Hansen. ■
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BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

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

Heldagsud� ugt til

So� ero
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 30. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

BORGERINFORMATION

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

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

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

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

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

Biogasanlæg ved Kværs
Lokalplanforslag og udkast til tilladelse i høring
Sønderborg Kommune har offentliggjort et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 
for biogasanlæg nær Kværs ved Snur-Om, samt tilhørende miljørapport 
indeholdende miljøvurdering af plangrundlaget og projektet. Lokalplanen har nr. 
7.4-3. Endvidere har Sønderborg Kommune offentliggjort ansøgning samt udkast til 
tilladelse til biogasanlægget. Du har mulighed for at se høringsmaterialet på www.
sonderborgkommune.dk under Borger - Høringer og afgørelser fra den 20. marts 
2019. Her kan du også læse om mulighederne for at indsende bemærkninger.

Borgermøde om biogasanlægget
Anlæggets naboer inviteres til borgermøde, hvor vi vil fortælle 
om planerne for biogasanlægget. Mødet afholdes: 

Onsdag den 3. april 2019 kl. 17-19
på Kværs Kro, Kværsgade 9, 6300 Gråsten.
NGF Nature Energy, Niras 
og Sønderborg Kommune 
præsenterer projektet og dets 
virkninger på miljøet, forklarer om 
myndighedsbehandlingen og svarer 
gerne på jeres spørgsmål vedrørende 
projektet og det videre forløb. 

Borgermødet er en del af 
2. offentlighedsfase for 
biogasanlægget, som Teknik- og 
Miljøudvalget har besluttet, at 
der skal arbejdes videre med. 

BORGERINFORMATION

Biogasanlæg ved Kværs – bustur
I forbindelse med planlægningen af et biogasanlæg ved 
Kværs arrangerer NGF Nature Energy en samlet bustur til 
deres eksisterende biogasanlæg i Holsted og Korskro.

Lørdag den 30. marts 2019
Turen forventes at tage ca. 6 timer, med afgang 
fra Kværs Idrætsfriskole kl. 09.00.

Du kan tilmelde dig turen via denne mailadresse: 
hr-afd@natureenergy.dk og angive, hvor mange du tilmelder turen.

BORGERINFORMATION

Gråstens unge iværksætter
Af Esben Cronbach

Lokalet, der primært 
består af et kontorland-
skab, et mødelokale, 
en opholdsstue og et 
dedikeret kontor til 
Nearcrowd, udstråler 
en charmerende 
hjemlighed.
De gamle behagelige læ-
nestole i det mødelokale, 
hvor Jacob Boutrup sidder 
med én af de to kopper 
kaff e, han har hentet, 
bidrager til den varme 
følelse.

Jacob er 20 år gammel, 
og medstift er af virk-
somheden Nearcrowd, 
der sælger elektroniske 
visitkort, som gør det end-
nu nemmere at dele sine 
kontaktoplysninger med 
andre. 

I hverdagen på 
Nearcrowd står Jacob 
Boutrup for design og ud-
vikling af hjemmesiden og 
det elektroniske visitkort, 
kaldet Onecard. 

Han har desuden tidlige-
re erfaring med marketing 

fra deltidsjobs, som han 
har haft  alt imens han har 
gået i gymnasiet og drevet 
virksomheden.

Lange arbejdsdage
Den 20-årige gråsteners 

arbejdsliv er stadig højt 
prioriteret.

”Jeg arbejder først med 
Byro & Co., og dernæst 
med Nearcrowd indtil ved 
18-tiden. Eft erfølgende 
tager jeg i fi tness, og så 
sover jeg”, fortæller Jacob 
Boutrup.

I den smule fritid, Jacob 
har ved siden af de daglige 
gøremål, har han lært sig 
selv at lave hjemmesider, 
hvilket senere har ført til, 
at han også har udviklet 

selve teknologien bag 
virksomhedens Onecard.

Initiativpris
Jacob Boutrup har sam-

men med sine partnere i 
Nearcrowd vundet BHJ 
Fondens Initiativpris 2018, 
da det elektroniske kort 
muliggør brugen af bare ét 
enkelt plastikkort i stedet 
for de utallige papirskort, 
der er sædvanen.
Jacob og partnerne, Tobias 
Lindhardt Jensen og 
Sebastian Solander-Bruus, 
stopper selvfølgelig ikke 
der: ”Lige nu kan vi un-
derstøtte 10.000 brugere, 
men det er klart, at det 
ikke holder evigt,” konsta-
terer Jacob Boutrup, som 
en selvfølge og helt uden 
at fortrække en mine. ■

En hyggelig atmosfære 
fornemmes straks, når man 
træder ind på fælleskontoret 
Leftfield, hvor Jacob Boutrup 
og Nearcrowd hører til.
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TORSDAG DEN 28. MARTS 
KL. 1015

Det Gamle Rådhus
Torvet 8

GRÅSTEN

FREDAG DEN 29. MARTS 
KL. 1012

Broager Hallen 
Skolevej 15

BROAGER

FREDAG DEN 29. MARTS 
KL. 1316

Grænsehallerne
Harkærvej 3

KRUSÅ

SØNDAG DEN 31. MARTS 
KL. 1216

Det gamle Rådhus
Torvet 8

GRÅSTEN 

VI
KØBER

DIT
GAMLE 
GULD

&
SØLV

SØLVSKOV
TLF. 3055 4998
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

AUTO ANDERSEN
Indehaver Morten Holmboe Andersen

Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten
tlf. 2711 8460 / mha@autoandersen.dk

Velkommen til nyt

Autoværksted
i Kværs

REPARATION AF ALLE BILTYPER

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

Ringer du inden kl. 10.00 kommer vi samme dag

7466 1323  -  7441 5005
sydjysk-hvidevareservice.dk

sydjysk-hvidevareservice@mail.dk

Salg og service af hvidevarer i hele Sønderjylland

Sydjysk Hvidevarerservice

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Kosmoshus Træfældning
Alt I træfældningAlt I træfældning

• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og

rodfræsning

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

– Kort fortalt, vi fælder alt –

BJÆRGNING TIL LANDS, PÅ VEJEN
– OG HELT UD I VILDMARKEN

ER DU KØRT FAST I MARKARBEJDET!!
– SÅ KOMMER VI OG FRITRÆKKER DIG

RING PÅ
7020 7349

KVÆRSGADE 15, 6300 GRÅSTEN 

601@REDNINGDANMARKSYD.DK

WWW.REDNINGDANMARKSYD.DK
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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.
Flot og spændende tur i Sønderho ad de små 
stræder til Sønderho Havn. Vi ser også Sønderho 
Kirke, der rummer 22 kirkeskibe. Byen byder på 
charmerende huse, hvor � ere end 50 huse er fredet. 
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, to-retters menu og eftermiddagska� e.
Forventet hjemkomst kl. 19.00.

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

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

BovAvis

Minikrydstogt på 
KielerkanalenKielerkanalenKielerkanalen
2. pinsedag mandag 
den 10. juni

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

695,-

Det er en ud� ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 

1887-1895, den er 98 km lang og her 
sejler ca. 50.000 skibe igennem om året. 
Efter opsamling kører vi direkte til Kiel. 

Her går vi ombord på skibet. Kursen 
sættes mod Rendsborg, hvor vi undervejs 

skal nyde en dejlig bu� et. Vores 
spændende sejltur tager knap. 4 timer. 

Vores bus venter på os i Rendsborg, 
hvor vi får en guidet rundvisning.

Mæt af dagens indtryk kører vi over 
Slesvig og er hjemme ved 18-tiden.

Pris kr. 695,- som dækker bus, 
guide, sejltur og bu� et.

Torsdag den 4. april kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Gråsten

General 
forsamling

Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

Gæst i år 

Anne Hjernøe

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
(Forslag skal skriftligt meddeles 
formanden 14 dage før 
generalforsamlingen)

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er vært med kaffe og kage.

Efter generalforsamling foredrag 
ved Anne Hjernøe

Gråsten Boldklub har 
brug for nye indtægter
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Boldklub har de 
seneste par år haft en 
anstrengt økonomi.
Selv om underskuddet i 
2018 er halveret i forhold 
til året forinden, er der 
brug for, at klubben får 
nye indtægter.

Det sagde forman-
den, Mogens Hansen, 
på boldklubbens 
generalforsamling.

Han forventer dog, at GB 

kommer ud af 2019 med et 
mindre overskud.

”Men det kræver, at 
alle er med til at passe på 
vores materialer – også 
boldene – så vi kan spare 
på den udgift . Vores stør-
ste udfordring er stadig, 
at få fl ere hold tilbage til 
Sønderjyllands Cuppen. 
For med 15-20 hold mere, 
vil overskuddet komme op 
på det niveau, vi tidligere 
har haft ”, sagde Mogens 
Hansen, som også berørte 
tøjsponsorer.

”Det er stadig ikke 
lykkes for os at fi nde en 
sponsor til vores to senior-
hold. Vores ungdomshold 
er gode til selv at fi nde 
tøjsponsorer, men hvis vi 
kunne fi nde nogle men-
nesker, som ikke lavede 
andet end at fi nde nogle 
sponsorer til tøj, skilte, 
udskift ningsbokse og 
bolde, vil det hele se ly-
sere og bedre ud”, nævnte 
Mogens Hansen. ■

Formand for Gråsten 
Boldklub, Mogens 
Hansen, appellerer til, 
at medlemmerne passer 
bedre på klubbens materiale.
 Foto Jimmy Christensen
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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

Tak fordi du handler lokalt 

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 31. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 31. marts kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 31. marts

VI henviser til nabokirker

BROAGER KIRKE
Søndag den 31. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 31. marts

Vi henviser til nabokirker

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 31. marts kl. 10.30 

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 31. marts kl. 10.30

ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 31. marts kl. 9.00

ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 31. marts

Vi henviser til nabokirker

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 31. März  16 Uhr

Gottesdienst in
der Kirche zu Broacker

GUDSTJENESTER

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

Billetpriser kr. 70,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

”Glasmenageriet”
Af Tennessee Williams Instruktør Svend Aage Wolff 

Tirsdag den  2. april kl. 19.30
Fredag den  5. april kl. 19.30
Lørdag den  6. april kl. 19.30
Søndag den  7. april kl. 15.00
Tirsdag den  9. april kl. 19.30
Torsdag den 11. april kl. 19.30

Der mulighed for at bestille 3 teatersnitter med kaff e
Kr. 80,- spisning starter kl. 18.30 excl. søndag eftermiddag

THE GLASS MENAGERIE af TENNESSE WILLIAMS
Dansk oversættelse af: Emmet Feigenberg. 

THE GLASS MENAGERIE is presented through special arrangement 
with the University of The South, Sewanee, Tennessee.

Forlag: Nordiska Aps / Dansk Teaterforlag.
Originalrettigheder hos Nordiska Aps.

Hvad er konsekvenserne for EU-samarbejdet?
Hvad er konsekvenserne for Danmark og danskerne?

Hvad er konsekvenserne for dansk erhvervsliv?
Hvordan er England endt i denne parlamentariske blindgyde?

Hvordan � nder de og vi en vej ud af den aktuelle krise?

Den tidligere danske EU-ambassadør og danske 
ambassadør i London Claus Grube fortæller om Brexit, 

og alle de problemer der knytter sig hertil.

Claus Grube var ambassadør i London, da Brexit 
afstemningen fandt sted, og har arbejdet intenst 

med de problemer som Brexit har skabt.

Entre: kr. 100,- inkl. kaffe og kage.
Tilmelding på mail: info@benniksgaardhotel.dk  

Tilmelding nødvendig

Arrangør:

GRÅSTEN ROTARY KLUB

BREXIT
– Et europæisk drama
Mandag den 15. april kl. 19.00

på Benniksgård Anneks,
Sejersvej, Rinkenæs.

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening
afholder

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 9. 4. 2019 KL. 19.00

I MØDELOKALET HOS SYDBANK I GRÅSTEN
Dagsorden er i� g. vedtægterne

Indkomne forslag skal være formanden
Lillian Kaad i hænde senest den 2. april

Kom og hør hvordan året er gået

Alle er velkomne

Besøg Sønderborg Gardens 
Loppemarked

Lørdag d. 6. april 
kl. 9-16

i Hønsehuset
Dybbøl Bygade 2d

Besøg Sønderborg Gardens 
Gråsten

Nu sker det udenfor
Krolf - Krolf - Krolf

Starter torsdag den 4. april kl. 14.30 
i Ahlmannsparken, Gråsten.

Krolf for alle på tirsdage kl. 9.30 
og på torsdage kl. 14.30.

Bare mød op – udstyr kan lånes.
Årsgebyr kr. 150,- ude og inde 

skal betales inden den 1. maj 2019.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT 
ORLA KULBY, TLF. 21 22 87 76

Kære Oskar
Vi ønsker dig et stort tillykke med 

din 60 års fødselsdag. 
Vi glæder os til at fejre dig.

Mange kærlige hilsner fra
Susanne, Brian, Sara, 
Martin og lille Ellen

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

FORÅRSSANG
OG FORTÆLLING

Onsdag den 3. april kl. 19.00
I Rinkenæs Korskirkes konfi rmandstue

ved organist Lisbeth Bomose og sognepræst 
Marianne Østergård.

En forårsaft en med masser af sang og 
en god fortælling foruden et godt 

kaff ebord.
Med hilsen fra 

Lisbeth, Marianne og 
menighedsrådet.

1 2



Læserbrev

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

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

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

Eksam. bedemænd 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Ved du, hvordan du ønsker dit sidste farvel? 
Måske vil du gerne bisættes fra et sted eller en kirke, 
der har haft særlig betydning for dit liv. Måske ønsker 
du at få din aske spredt over havet eller at blive 
begravet ved en stille højtidelighed i en personlig 
udsmykket kiste. Valget er dit. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
bistået ved planlægningen af det sidste farvel. 
Kontakt os for en uforpligtende personlig samtale eller 
find 'Min sidste vilje' på www.helmichbegravelse.dk 

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

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

Jytte Rasmussen 

Dødsfald
Anders Hede Mortensen, 
Rinkenæs, er død, 78 år. ■

Anna Louise Johansen, 
Broager, er død, 89 år. ■

Nej tak til biogasanlæg ved Kværs
Er jordens klimapåvirk-
ninger og ændringer 
menneskeskabt eller 
ikke. Min opfattelse er, at 
et nyt biogasanlæg ved 
Kværs til reduktion af 
CO2 udledningen, kun vil 
give promiller i forhold 
til den globale udledning 
og i forhold til naturens 
egne kræfter. Jeg synes 
derfor, at Sønderborg 
Kommunes bør stoppe 
planlægningen.
Jordens rotationsakse i 
forhold til solen svinger 
mellem 22,1 og 24,5 
grader. Det tager ca. 
41.000 år, fra det ene 
ydrepunkt til det anden 
og tilbage igen. Lige nu 
er vinklen 24,44 grader, 
altså tæt på sit højeste. 
En stor vinkel giver en 
større solindstråling og 
varmepåvirkning, som 
fører til klimaændringer 
både lokalt og globalt. Det 
bevirker at temperaturen 
stiger og at permafrosten 
forsvinder i store områder 
i Canada, Alaska, Lapland 
og Sibirien (Arktisk 
område). Der er store 
naturkræft er, der er på spil 
her, som vi ikke har ind-
fl ydelse på og går i panik, 

når der er noget, som vi 
ikke kan styre. 

Udledningen af driv-
husgasser stiger kraft ig i 
takt med at jordbunden 
tør op. Der frigives store 
mængder af bunden CO2, 
CH4 (metan, som er ca. 22 
gange kraft igere end CO2) 
og N2O (dinitrogenoxid, 
som er ca. 300 gange 
kraft igere enCO2) altså 
ikke en menneskeskabt 
drivehus eff ekt. 

Mange vil lide under gener
Hvor mange tons CO2 
ryger der ikke ind på 
kontoen for at fremstille 
og opføre et biogasanlæg, 
plus transport af biomasse 
til og fra anlægget. 

Vi er mange, der vil 
komme til at lide under 
trafi k-, støj- og lugtgener. 
Biogassen i Danmark får 
tilskud på 2 mia. kr. pr. år 
fra energistyrelsen. 

Hvis ideen er så god, så 
lad forbrugerne betale alle 
omkostninger. Tilskud er 
skattekroner og vi kom-
mer til at sidde tilbage 
med værdiforringelse af 
vores ejendomme. Hvem 
er det lige, der har den 
store hånd nede i pen-
gekassen, udenlandske 

selskaber! 25 procent af 
energistyrelsens midler, 
som bruges til vedvarende 
energi går til biogas, som 
nedbringer CO2 med godt 
10 procent, er det en god 
balance i fordelingen?

Baltic Pipe, en gasled-
ning fra Nordsøen, tværs 
over Danmark og til 
Polen, for at forsyne dem 
med Norsk naturgas, som 
ikke er CO2 neutral, men 
dog bedre end kul. Her 
bliver der så lige puttet 
6,3 mia. danske kroner i 
en rørledning, til fordel 
for hvem? Polen skal 
hjælpes, til ikke at være 
afh ængig af gasleveranger 
fra Rusland. Samtidig 
etableres der en gasled-
ning (Nord Stream 2) 
fra Rusland til Tyskland! 
Så er der vist gået stor-
politik i skidtet. Mon alt 
dette er forenelig med 
Parisaft alen, som USA for 
øvrigt har meldt sig ud af, 
hvorfor, klimaet er trods 
alt globalt.

Lobbyister
Jeg fornemmer at vi har 
med lobbyister og inve-
storer at gøre, som har 
opfunden et menneske 
skabt miljøspøgelse og 

skræmmebilleder. Hvad 
er begrundelsen for, at 
Sønderborg Kommune vil 
være duks i denne sag?

Resten af Danmark og 
EU har en målsætning 
om at være CO2 neutral 
i 2050, men i Sønderborg 
2029.

Brug pengene på mere 
forskning i vedvarende 
energi. Herunder lagring 
af solens varme, den 
energi der rammer jorden 
pr. m2 pr. år svarer til 100 
l olie, det er da alligevel en 
del. Mere solvarmeanlæg 
og solceller, de larmer og 
lugter ikke og kræver ikke 
daglig tung trafi k. Strøm, 
kan bruges til spaltning 
af vand til brint og ilt, 
som så kan bruges eft er 
behov. Mere udbygning af 
tidevand og bølge energi. 
Plant fl ere træer, specielt 
langs med motorvejene. 
Et krav kunne være, at 
der blev etableret et bælte 
på 20 m på begge sider af 
vejene til træer, det er jo 
her den store synder er 
med hensyn til CO2.

Er der biomasse nok?
Der opføres et anlæg ved 
Augustenborg, et ved 
Kliplev, et ved Tønder og 

et er i drift  ved Bevtoft . 
Vil der være biomasse 
nok til alle anlæg, hvis der 
opføres et ved Kværs?

Med en cirkel rundt om 
hver anlæg med en radius 
på 25 km. bliver den syd-
lige del af Sønderjylland 

dækket ind både 2 og 3 
gange, plus at der også er 
etableret fl ere gårdanlæg 
til biogas, i området.

Hans Peter Brunsgaard

Felstedvej 30

Gråsten

300 bøger blev uddelt

På 2Dreams stand på Kvindemessen blev der gratis uddelt 300 bøger. Bogen var om det 
berømte modepar Margit og Erik Brandt. Foto Signe Svane Kryger
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B R O A G E R

25 års jubilæum for Per 
10 års jubilæum for Lars

I den anledning vil det glæde os at se alle til 

ÅBENT HUS
Den 1. april fra kl. 12.00 til 17.00 

Brovej 90, 6310 Broager,

Med venlig hilsen

Per og Lars

25 års jubilæum for Per 

Den ældste elev i klassen
Af Julius Bock

Selv om Annedora 
Andersen i Broager 
fyldte 91 år i begyndel-
sen af året, betyder det 
ikke, at hun ikke kan 
blive ved med at lære. 

Siden Annedora Andersen 
var 10 år gammel har hun 
spillet klaver. Hun gik 
på Aabenraa Statsskole 
under besættelsen, og da 
hun var 23 år, overtog hun 
sammen med sin mand en 
gård ved Gammelgab.

Da hendes mand døde 
for 14 år siden, valgte hun, 
at der skulle ske noget nyt.

’’Mine børn var begyndt 
at være bedre til sprog end 
mig selv’’, siger Annedora 
Andersen, som valgte at 
tage en HF-eksamen på 
VUC Syd.

Hun var til eksamen i 
dansk, tysk, fransk og en-
gelsk litteratur.

’’Jeg var i hvert fald den 
ældste elev i min klasse’’ 
fortæller Annedora 
Andersen, som stadig 

nyder at spille klaver, høre 
musik og sine daglige ture.

’’Der er så mange, der 
ikke vil op af deres stol og 
ud at gå, men jeg vil gerne 
holde mig i gang’’, fortæl-
ler Annedora Andersen. ■

Annedora Andersen spiller 
klaver, hører musik og går 
dagligt en tur. Foto Julius Bock

Solen ringes op 
i Egernsund
Af Leif Møller Jensen

Egernsund Kirke har fået 
installeret automatisk 
klokkeringning, så nu 
ringes solen atter op og 
ned i Egernsund.

Samtidig er hammeren 

udskift et til en ny, der er 
lavet af et andet materiale, 
så kirkeklokken har fået 
en bedre lyd.

Anlægget blev taget i 
brug onsdag d. 20 marts. 
Solen ringes op kl. 8 og 
ned kl. 18 om sommeren 
og kl. 16 om vinteren. ■

45 til seniorfest
Af Lena Stennholdt Hansen

Egernsund Seniorer 
holdt søndag seniorfest 
på Den Gamle Skole.

45 mennesker var mødt 
op til festligt samvær. 
Maden blev leveret fra 
Holbøl Landbohjem. 

Det var en lækker buff et, 
som fald i god jord hos 
deltagerne. 

I baren var det Hans 
Jørn Conrad, der agerede 
bartender og langede 
drikkevarer over disken 
sammen med forman-
den, Kaj Andersen, og 
Else Clausen. ■

Egernsund Seniorer havde 
festligt samvær på Den 
Gamle3 Skole.
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VILLA

Kontantpris 645.000
Ejerudgifter pr. md. 1.240
Udbetaling 35.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 2.809/2.402
Sag: 703-01397 Tlf: 74441698

Gråsten - Kværs
Nørretoft

Pæn rødstensvilla
Her er nydelig villa i Kværs med gode
rammer for både børnefamilien eller før-
stegangskøberen.
Villaen bærer præg af at være fint vedli-
geholdt løbende.

NYHED
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VILLA

Kontantpris 2.395.000
Ejerudgifter pr. md. 1.478
Udbetaling 120.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.733/9.049
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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VILLA

Kontantpris 1.195.000
Ejerudgifter pr. md. 1.894
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.172/4.425
Sag: 703-01245 Tlf: 74441698

Gråsten
Stjerneparken

Stor familievenlig villa
Her er en god og rummelig familievilla, i
det rolige kvarter "Stjerneparken" tæt på
skov og vand. Villaen har en meget for-
nuftig indretning med samtlige værelser
og badeværelse + toilet
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VILLA

Kontantpris 1.545.000
Ejerudgifter pr. md. 2.343
Udbetaling 80.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.135/6.011
Sag: 703-01071 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Bækbjerg

Spændende udsigtsvilla i attraktivt bolig-
kvarter
På "Bækbjerg" i Rinkenæs med den ene
flotte udsigtsvilla efter den anden, kan vi
her præsentere denne villa på 228 m2
fordelt i spændende 1½ plan.
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LANDEJENDOM

Kontantpris 3.495.000
Ejerudgifter pr. md. 2.921
Udbetaling 185.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 16.453/13.866
Sag: 703-01197 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Fjordvejen

Stuehuset færdigrenoveret i 2014
Her er en sjældent udbudt ejendom i her-
lige naturrige omgivelser. En ejendom,
der har utallige anvendelsesmuligheder,
alt efter kreativitet. Ejendommen er belig-
gende på Fjordvejen i Rinkenæs
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VILLA

Kontantpris 745.000
Ejerudgifter pr. md. 1.794
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.595/3.027
Sag: 703-01268 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Vårhøj

En villa med rolig beliggenhed
På en rolig villavej i Rinkenæs er denne
villa beliggende. Villaen, der er på 149 m2
bolig, er opført i 1963 og ombygget i 1987

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

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Her er et udvalg af vores fine boliger - se mere på home.dk...
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Sogneeftermiddag
med påskefrokost

Torsdag den 4. april
kl. 13–16 i præstegården

Bindende tilmelding 
senest 31. marts

Tilmelding til
Lone: 51 23 05 04

Tysk gudstjeneste med 
Frode Lehmann
Hvad har bæredygtighed 
og næstekærlighed 
tilfælles?

Landmand Frode 
Lehmann på Broagerland 
er overbevist om, at det 
ene er grundlag for det 
andet.

Frode Lehmann, der 
begyndte med konventio-
nelt landbrug, mener, at 
det økologiske landbrug er 

mest i overensstemmelse 
med naturen - og at man 
ikke kan og bør gå mod 
naturen. Tværtimod: man 
skal kende naturen og 
dens mangfoldighed for at 
kunne få gavn af den. 

Da han i 6. generation 
på gården stillede om til 
økologi mødte han også 
modstand. Nu er  det 
økologiske landbrug aner-
kendt, og Frode Lehmann 

har længe været formand 
for mejeriet Naturmælk. 

Den tyske menighed 
i Gråsten har inviteret 
Frode Lehmann til at tale 
om hans bud på bæredyg-
tighed og næstekærlighed 
i gudstjenesten den 31. 
marts kl. 16 i Broager 
Kirke, sammen med den 
tyske præst Cornelia 
Simon. ■

BUI Fodbold er klar til 
sæsonstart

Af Esben Cronbach

Broagerlands Ungdoms- 
og Idrætsforenings 
fodboldbaner har fået en 
opgradering i form af en 
ny måltavle, der vil stå 
klar til sæsonens første 
kampe i foråret. 
Sammen med point-
tavlen, er der ved siden af 

banen opført et nyt skur, 
så adgangen til redskaber 
som bolde og kegler, bliver 
nemmere. Øl og sodavand 
vil også få sin plads her, så 
man eft er en hård kamp 
kan nyde en kold drink i 
fællesskab. 

Udover forbedringer af 
kampbanen, er planerne 
om en vinterbane, der skal 
erstatte den nuværende 

grusbane, i fuld gang. 
Vinterbanen vil være af 
naturligt græs i stedet 
for kunstgræs, som ek-
sempelvis vinterbanen på 
Årsbjerg består af.

”En af fordelene er, at 
det er mere skånsomt for 
miljøet,” påpeger Preben 
Holm Nielsen, der er 
ungdomsformand og 
målmandstræner i BUI 
Fodbold. 

Grunden herfor er, at 
mikroplast over tid kan 
udledes af kunstgræs-
banen, hvoreft er banens 
dræn vil føre dette videre 
ud i den nærliggende å. 
Det er desuden markant 
billigere at opføre en 
vinterbane, der vil koste 
klubben ca. 800 tusinde 
kr., mens en kunstgræs-
bane ligger på ca. 3 millio-
ner kr. – altså næsten fi re 
gange så meget.

Finansieringen af ba-
nen muliggøres primært 
gennem indtægterne, 
foreningen får fra de ar-
rangementer, der afh oldes 
i løbet af året. ■

Med en ny måltavle og endnu 
flere planer i pipeline, tegner 
2019 sig som et godt år for 
BUI.

Nyvalg i Ældre Sagen Broager
Af Kristian Pallesen

Flere end 100 medlemmer 
deltog på Broagerhus i 
årsmøde i Ældre Sagen i 
Broager, hvor der udover 
beretning, regnskab, 
blomster og gaver var bil-
led-fremvisning fra årets 
arrangementer. Og selv-
følgelig en pause til kaff e 
med boller, før dirigenten, 
Tage Jørgensen, gik videre. 
En times tid hurtigere 
end planlagt kunne han 
afslutte mødet – og Mona 
Rathje varsle suppe til alle, 
før de gik hjem.

En god økonomi
Ældre Sagen i Broager har 
en solid økonomi – uden 
at være prangende. Og det 
er ikke kontingentet fra 

1.300 medlemmer, der fyl-
der mest. Af medlemskon-
tingent fi k lokalafdelingen 
nemlig kun beskedne 
28.804 kr. til arbejdet 
i Broager. Langt mere 
på indtægtssiden er ar-
rangementsindtægter fra 
medlemmerne, 305.193 kr. 
Af andre større poster kan 
nævnes i alt. 56.500 kr. i 
tilskud fra kommunen. 
Samlet har indtægterne 
været på 464.229 kr og ud-
gift erne på 455.171 kr., så 
2018 sluttede med et over-
skud på 9.059 kr. eft er et 
underskud året før på godt 
37.000 kr. Egenkapitalen 
er på 72.526 kr.

Navnlig navne
Årsmødet nyvalgte Grethe 
Bischke til bestyrelsen, og 

de to suppleanter rykkede 
op som bestyrelsesmed-
lemmer. Det er Kirsten 
Petersen og Jan Schwartz.

Som nye suppleanter 
valgtes Glendi Hvidkilde 
og Jytte Paulsen.

Valgene skete med 
baggrund i, at Emma 
Becker og Mona Rathje 
ikke genopstillede – og 
at der skulle ske nyvalg 
i stedet for afdøde Helge 
Christensen.

En tak til nu tidligere formand
Kaj Larsen, kasserer i 
Ældre Sagen i Broager, 
udtrykte takken til den 
afgåede formand, Mona 
Rathje. Og det gjorde han 
med ordene:

"Du har været formand, 
forkvinde, i otte år og væ-

ret meget engageret i dit 
arbejde som formand. Du 
er rummelig, omsorgs-
fuld, opmærksom, be-
stemt, haft  gode visioner 
og holdninger, er ikke gået 
på kompromis med noget, 
og du har forstået kunsten 
at samarbejde med os alle 
i bestyrelsen og i Ældre 
Sagen centralt.

Hvis bestyrelsen ikke 
har kunnet blive enige om 
et emne, var det Mona der 

sikrede, at vi nåede frem 
til en konklusion. Du har 
evnet, at vi alle fi k ind-
fl ydelse og ansvar. Du vil 
altid sikre dig, at tingene 
er ok, og at tingene er i 
orden. Havde overskud til 
at hilse og tage imod de 
medlemmer, der mødte 
op. Kendte dem ved navn. 
Du satte en ære i at tage 
imod tilmeldinger til 
arrangementerne. Altid 
bød du velkommen på en 
kærlig måde. Ja, du kunne 
endog være humoristisk. 
Du satte en ære i, at vi var 

repræsenteret, når der var 
møder centralt.

Bestyrelsen ønsker dig 
en god rejse i din nye pen-
sionisttid, og bestyrelsen 
lover at fortsætte arbejdet. 
Vi er glade for, at du vil 
hjælpe os på vejen. Du er 
den person, jeg kender 
i Ældre Sagens regi, der 
har påtaget sig det største 
ansvar og arbejde. Men 
andre ord, du er en vigtig 
grundpille for lokalsagen 
i Broager", sagde Kaj 
Larsen. ■
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S U N D E V E D

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

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

FYRAFTENSSANG
Tirsdag den 2. april 

kl. 17 – 18

Fyraftenssangen bliver ledet af piger 
fra Sønderjyske Pigekor.

Vi serverer et glas rose og vand.

Med venlig hilsen menighedsrådet 
ved Sottrup Kirke

Jens Lei skal tegne fremtidens 
landbrug i Danmark
Den 44-årige Jens Lei, 
Ballegaard ved Blans, 
er udvalgt som en af 
24 særligt innovative 
landmænd, der skal give 
deres bud på fremtidens 
landbrug i Danmark.
Sammen med sin bror, 
Carl-Christian Lei, dri-
ver de et konventionelt 
landbrug med produkti-
onsgårde i Blans, Avnbøl, 
Bojskov og Broballe på 
Als.

Han producerer 36.000 
slagtesvin om året, bedrif-
ten er på knap 500 hektar 
og beskæft iger 6 ansatte.

Jens Lei er en åben sjæl, 
der ikke ser økologien 
som hele løsningen, men 
på den anden side har stor 
respekt for dem.

Jens Lei bruger tekno-
logien til et økonomisk 
mere rentabelt landbrug, 
der samtidig er godt for 
miljøet.

Computer styret
Han har eft erhånden en 
del års erfaring med præ-
cisionsteknologier på mar-
kerne. Ved hjælp af GPS 
og computer styrer han 
udsæd, gødning og sprøj-
temidler, så han akkurat 
bruger det, der skal til for 
at optimere udbyttet. 

Det er den slags, han skal 
lave en opgave om. For 
et par måneder siden var 
han samlet med 23 andre 
yngre og innovative land-
mænd på Møldrup Gods 

på Djursland. Godset 
var rammen om en helt 
ny eft eruddannelse for 
landmænd. Målet er, at 
udvikle landmændenes 
lederevner, styrke deres 
kendskab til nye teknolo-
gier, bedre dataanvendelse 
og forretningsudvikling, 
så dansk landbrug bevarer 
en frontposition i den glo-
bale konkurrence indenfor 
fødevareproduktion. ■

Gårdejer Lens Lei, Ballegaard, 
deltager i den nye efterud-
dannelse for unge ejere eller 
driftsledere i landbruget.

Rettelse
Det er Sønderborg 
Kommunes træningsen-
hed i Nybøl, der er fl yttet 
ind i det nye Sundhedshus 
i Gråsten. Klinik for 
Fysioterapi har fortsat 
adresse i  Nybøl.

Vi beklager fejlen. ■

Diamant konfirmation 
i Egernsund

Gensynsglæden var stor, da 8 diamantkonfirmander søndag 
mødtes i Egernsund Kirke. De blev konfirmeret i 1959.
Til stede var Otto Andersen, Ib Funder-Nielsen, Erik Mohr, 
Norbert Carstensen, Birgit Jensen, Marga Thermansen, Lilli 
Matthiesen, Bodil Christensen.
Præsten er Vibeke Von Oldenburg

Havemøbler, pølser og skarpe priser
Af Esben Cronbach

I weekenden blev der 
ved Campen Auktioner 
afholdt et stort lagersalg 
af havemøbler, der 
inkluderede alt fra stole 
og borde til parasoller 
og grille. 
Lars Berthelsen stod for 
lagersalget, der bestod af 
ca. 3-400 sæt havemøbler. 
Det blev en travl formid-
dag, da det hurtigt viste 
sig, at lagersalget havde til-
trukket sig en vis mængde 
opmærksomhed. De første 
besøgende kom endog 
lidt før tid, hvoreft er folk 
strømmede ind i løbet af 
hele formiddagen.

“Jeg forventede en stille 
formiddag, hvor folk ville 

komme i løbet af dagen. 
Det er gået over mine for-
ventninger – der har alle-
rede været nogle hundrede 
på et par timer,” siger Lars 
Berthelsen, der selvsagt 
har haft  sig en travl dag.

Blandt de mange besø-
gende var Gitte Teichert 
Jensen og Jørn Jensen, der 
drog afsted for at hente 
havemøbler og grill til 
døtrene, der netop har 
slået sig ned, og derfor 

kunne få stor glæde af 
den grill, parret var i fuld 
gang med at montere på 
traileren. “I dag er vi her 
bare som chauff ører”, 
siger Gitte Teichert Jensen 
grinende. “Vi så annoncen 
i avisen – og så bor vi lige 
ved siden af, så vi kunne 
næsten ikke overse det,” 
tilføjer hun. 

Smartphones
Udover havemøbler, 

var der også 150 smart-
phones til skarpe priser, 
der blandt andet havde 
til formål at tiltrække 
nogle fl ere besøgende. 
Om de besøgende kom for 
havemøbler, smart phones 
eller de lækre ringridere 
vides ikke. Én ting er dog 
sikkert: Det ikke er sidste 
gang, Campen Auktioner 
afh older et lagersalg som 
dette:

“Vi vil bestræbe os på 
at afh olde fl ere lagersalg 
som dette, f.eks. med 
elektronik, møbler eller 
hvidevarer,” siger Lars 
Berthelsen. ■

Folk strømmede til Møllegade 
18 i Broager for at få fingrene 
i nye havemøbler
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Højsvej 1, Ullerup •  6400 Sønderborg  •  Tlf.  33 68 53 85

HAR DU 
LOPPER!!

Så kom og sælg dem på 
lørdag kl. 9 – 13 til vores forårsdag.

Tilbuddene gælder lørdag den 30. marts. 
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder lørdag den 30. marts. 

Ponytræk
fra

kl. 10.00-12.00
Eget bord medbringes.

Tilmelding på 
tlf. 3368 5385 

eller på facebook.
Der sælges pølser og 

hotdogs fra pølsevognen.
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Hørt i byen
På et bestyrelsesmøde i 
Ældre Sagen i Gråsten 
har man konstitueret 
sig med Ebbe Johansen 
som formand, Birgitte 
Jensen som næstfor-
mand, Anne Nygaard 
som kasserer og Bente 
Kragh som sekretær.

Keramiker Lajla Hartig 
fra Ø-huset har hen-
over weekenden lavet 
ekstra stor branding af 
hendes kendte “Gråsten 
Æbler”.

Sara Breede og Martin 
Christensen er blevet 
forældre til en sund og 
velskabt pige.

Mette Jochimsen, der 
sidder i bestyrelsen 
i Gråsten Idræts- og 
Gymnastik forening, 
fejrede i weekenden sin 
50 års fødselsdag for 
familie og venner.

Anette og Richard 
Jespersen, Ullerup, 
har fejret deres 40 års 
bryllupsdag.

Gråsten Boldklub 
barsler med en bierfest 
i Ahlmannsparken i 
februar 2020. De � este 
ambassadører er på 
plads og musikken er 
også bestilt.

John Nielsens ud-
stilling på Gråsten 
Bibliotek af sine 
humoristiske bøger 
har mange låneres 
interesse.

Gråsten Badminton-
klub er blevet kåret 
som årets forening i 
Sønderborg Kommune. 
De modtog en gave-
check på 5.000 kr. Der 
var mange foreninger, 
der var indstillet, så 
det er en stolt klub, 
der kan glæde sig over 
ombygningen ved 
“Bobbelhallen”, der 
især er til gavn for for-
eningens spillere. ■ 

Stillingsannoncer

KIRKESANGER
TIL EGERNSUND OG KVÆRS KIRKER
Kirkesangerstillingen ved Egernsund og Kværs 
kirker er ledig og ønskes besat snarest.
Stillingen udgør på årlig basis ca. 325 timer kan deles.
I Egernsund har vi gudstjeneste de tre første søndage 
i måneden og i Kværs kirke hver anden søndag.
Ansøgningsfrist er den 22. april 2019.
Prøvesang og samtale vil foregå i uge 18.
Yderligere oplysninger kan fås hos 
Organist Hanne Bruus Storm på mail 
HBS@egernsund-kirke.dk
Du kan se hele stillingsopslaget på begge 
kirkers hjemmesider www.egernsund-kirke.dk 
og www.sogn.dk/kvaers

Egernsund og Kværs Menighedsråd

PENSIONERET SNEDKER
tilbyder liming af stole, afslibning 
og lakering af møbler, polstring af 

stolesæder, samt andre små opgaver, 
du mangler at få lavet i hjemmet.

HENVENDELSE PÅ TLF. 5071 6258
TRÆFFES BEDST MELLEM 17.00-19.00

PENSIONERET SNEDKER

HENVENDELSE PÅ TLF. 5071 6258

55 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 55 medlemmer til kluba� en i 
Ahlmannsparken.

1. runde
1. Finn Lorenzen,
Gråsten 1440 point
2. Wolfgang Grünewald
Flensborg 1408 point
3. Klaus G. Petersen
Broager 1324 point
4. Werner Clausen
Felsted 1207 point
5. Ejnar Marquart
Gråsten 1084 point
6. Frede Jørgensen
Gråsten 1076 point

2. runde
1. Herbert Jürgensen
Broager 1271 point
2. Ejnar Marquart
Gråsten 1230 point
3. Jens Fredi Schulz
Gråsten 1200 point
4. Jürgen Krüger
Sønderborg 1110 point
5. Konrad Hesse
Padborg 1097 point
6. Knud Hansen
Gråsten 1081 point

Nye kræfter i 
Gråsten Venstre
Af Signe Svane Kryger

Gråsten Venstre har på 
en ekstraordinær gene-
ralforsamling valgt ny 
formand. Det blev Ingrid 
Johannsen. Hun afløser 
Sten Holm, Adsbøl.
Ingrid Johannsen er 48 år, 
bor i Gråsten og har en 
baggrund med en far, der 
var formand for Venstre i 
Rødding. Hun er uddan-
net salgsassistent i Aarhus, 
har åbnet � ere butikker, 
og derudover har hun sans 
for ledelse og udvikling, 

idet hun har en bachelor i 
ledelse. 

”De tætte kontakter 
til vores politikere vil 
jeg bruge på, at vi aktivt 
skaber resultater for 
Gråsten. Og så vil jeg 
gerne værne om de gamle 
værdier”, fortæller Ingrid 
Johannsen.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Per Beierholm, Han 
er 46 år, bor i Gråsten 
og har tidligere siddet i 
Holbæk Byråd for Venstre. 

”Jeg kan bidrage med 
erhvervs- og byrådser-

faring”, fortæller Per 
Beierholm, der er ud-
deler i SuperBrugsen i 
Augustenborg.

Desuden blev 44-årige 
Solveig Schwarz fra 
Rinkenæs valgt ind som 
suppleant. Hun er medlem 
af skolebestyrelsen på 
Förde-Schule og har siden 
hun var barn været aktiv 
indenfor lokalsporten i 
Gråsten, hvor hun har 
dyrket idræt. 

”En masse energi, idéer 
og tanker er, hvad jeg 
håber at bidrage med til 
Gråsten Venstre. Jeg er 
opvokset i Sønderhav, 
men jeg har altid været 
en Gråsten-pige og holder 
meget af byen”, fortæller 
Solveig Schwarz. ■

Fra vestre Ingrid Johannsen, Johannes Nielsen, Per Beierholm, Jens Peter Thomsen, 
og Solveig Schwarz. Foto Signe Svane Kryger 

80 år
Jytte Petersen, Bryggen 11, 
Gråsten, fylder fredag den 
29.marts 80 år.

Hun er ikke hjemme 
på dagen men den runde 
fødselsdag bliver senere 
fejret af familie og børn. ■

GB skal hjælpe 
ved koncert
Gråsten Boldklub skal til 
sommer hjælpe til ved 
Bon Jovi koncerten 11. 
juni i Sønderborg.
”Klubben har mulighed 
for at få en ekstra ind-
tjening, hvis vi kan stille 
med hjælpere, og der ud-
bydes opgaver af enhver 
slags”, nævnte formand 

for Gråsten Boldklub, 
Mogens Hansen, på klub-
bens generalforsamling.

Bestyrelsen har brugt 
megen tid på, at få helt 
styr på medlemslisterne 
og komme skyldig kontin-
gent til livs eller afskrive 
skyldig kontingent, som 

det ikke er realistisk at få 
hjem.

Mogens Hansen glæder 
sig over indførelsen af 
spillerpas. 

”Spillerpassene har gjort, 
at vi nu har et nøjagtigt 
overblik over vores aktive 
spillere, og da kontin-
gentopkrævningen nu 
kører automatisk via DBU, 
Jyllands økonomisystem, 
vil vi i fremtiden undgå 
diskussioner med spillere 
og forældre om skyldig 
kontingent. Det kommer 
til at betyde en stor let-
telse for kassereren”, sagde 
Mogens Hansen. ■

Medlemmerne af Gråsten 
Boldklub skal hjælpe 
ved Bon Jovi koncert.
 Foto Jimmy Christensen 
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

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

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 26. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

ONSDAG den 27. Fynsk gullasch med mos

TORSDAG den 28. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 29. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den 30. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 31. Burger med pommes frites

MANDAG den  1. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

Kun 69,-

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

SuperBrugsen i Padborg får atter pænt overskud
Af Dit te Vennits Nielsen

Når Padborg og Omegns 
Brugsforening holder 
generalforsamling 
onsdag, bliver medlem-
mer præsenteret for et 
overskud. 
"Vi afleverer et pænt regn-
skab med et overskud, der 
tangerer forrige års resul-
tat. Det kan vi være stolte 
over", fortæller Vibeke 
Kristensen, som for første 
gang skal aflægge beret-
ning i SuperBrugsens lo-
kaler i Padborg. Hun blev 
valgt som ny formand ved 
sidste års generalforsam-
ling efter Hans Henrik 
Galle.

Elin Fischer har valgt 
ikke at genopstille til be-
styrelsen, så der skal væl-
ges et nyt medlem samt to 
nye suppleanter.

"Vi har en masse nye og 
spændende tiltag og ar-
rangementer her i foråret, 
og så afholder vi naturlig-
vis familiedag igen. Det 
var nemlig en kæmpe suc-
ces sidste år med sæbekas-
seløb, fiskedam, klappedyr 
og grillpølser", fortæller 
Vibeke Kristensen. 

Blandt de nye tiltag 
bliver foredrag om bære-
dygtighed, for i Coop går 
ansvarlighed og forretning 
hånd i hånd. ■

Vibeke Kristensen skal holde sin første beretning som formand for Padborg og Omegns Brugsforening Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 13 26. marts 2019 11. årgang



KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 31. marts
Vi henviser til Kollund Kirke

Søndag den 31. marts kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 31. marts kl. 10.00

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov
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FK Distribution

TRYK:

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

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

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

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Brugerråd og husråd fusionerer på Valdemarshus
Af Dit te Vennits Nielsen

DSI Valdemarshus har 
bestået af ikke mindre 
end tre bestyrelser, 
nemlig den såkaldte 
hovedbestyrelse, bru-
gerrådet og husrådet. 
Bestyrelsen har ønsket 
at slå brugerråd og 
husråd sammen til ét, da 
de alligevel altid holder 
bestyrelsesmøderne 
samlet. Forslaget blev 
vedtaget på generalfor-
samlingen, hvor der var 
108 medlemmer til stede.

Formanden for Social- 
og Sundhedsudvalget, 
Karsten Meyer Olesen (S) 
var ordstyrer. 

Carlo Jensen aflagde for-
mandsberetning, hvor han 
fortalte om året der gik 
og om de nye spændende 
arrangementer, der er på 
vej. Han takkede bestyrel-
sen for godt samarbejde 
og takkede Aabenraa 
Kommune for et tilskud 
på 100.000 kroner til et 
nyt skur.

Genvalg
I bestyrelsen for DSI 
Valdemarshus var Kaj 
Kästner og Benta Tønder 
på valg. Begge blev gen-
valgt. Bestyrelsen består 
af formand Carlo Jensen, 
Erik Nielsen samt Anne-
Marie Larsen. Suppleanter 
blev Elin Fischer og Bente 
Rasmusen.

Det mangeårige be-
styrelsesmedlem, Anni 
Czepluch, ønskede ikke 
genvalg til husrådet, og 
John Toldsted trak sig som 

suppleant. Begge modtog 
en fin gave for deres virke.

Ny bestyrelse
Efter at husrådet og bru-
gerrådet er slået sammen, 

kom bestyrelsen til at se 
således ud:

Karin Andersen, Conni 
Hansen, Renata Oltrop, 
Marthe Knudsen, Hans 
Hansen, Linda Seberg, 
Carlo Jensen, Arthur 

Beuschau, Heinz Paulsen, 
Giesela Paulsen, Merete 
V. Nielsen og Henning 
Jakobsen. Som supple-
ant blev Bodil Clement 
valgt. ■

Bestyrelsen i DSI 
Valdemarshus.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen

Dødsfald
Min elskede hustru,

vor elskede mor og min kære søster

Henny Moltzen
* 25. juli 1943

er stille sovet ind

Fårhus, den 24. marts 2019

Hermann
Pia, Jan og Kamma

Bisættelsen har fundet sted

Har set det meste af Europa
En lind strøm af gratu-
lanter kiggede mandag 
forbi Bent Eskildsen i 
Kollund for at lykønske 
ham med sin 70 års 
fødselsdag.
Bent Eskildsen er i fin 
form, og kan se tilbage 
på et virksomt liv. Han er 
født på en gård i Draved 
ved Løgumkloster, og 
gik først i Ellum Skole og 
senere på Løgumkloster 
Skole.

Han blev i 1968 udlært 
som kommis i Bylderup-
Bov, og fortsatte i Brugsen 
i Augustenborg. Efter 
aftjening af sin værnepligt 

på Tønder Kaserne flytte-
de han i 1970 til Kollund. 
Først var han ansat hos en 
købmand i Kruså, men i 
1971 kom han ind i spedi-
tionsbranchen. Han blev 
ansat hos Johan Lage i 
Kiskelund, som eksporte-

rede grus til Tyskland. To 
år senere kom han til K.E. 
Christesen, hvor han var 
ansat i 8 år.  

Siden var han 8 år hos 
Eurotrans og kom senere 
til Kollund Møbler. I 20 år 
kørte han bus for Leif 
Kiesbye. Som buschauf-
før så han det meste af 
Europa, og det var især 
Østrig, han kørte meget 

til. I nogle år drev han sit 
eget taxifirma.

Han har brugt mange 
kræfter på foreningslivet. 
Han er medlem af besty-
relsen i Ældre Sagen i Bov. 
Tidligere har han været 
formand for Kollund 
Tennisklub, formand 
for Kollund Borger- og 
Ungdomsforening og i 
10 år var han engageret i 
Vesterbæk Motorcoross 
Klub, som var hans hjer-
tevarm, Han er en habil 
skatspiller. 

Han har siden 1973 
været gift med Hanne, og 
i det gæstfrie hjem er op-
vokset to børn. Lotte bor 
i Kollund, mens Morten 
bor i København. ■

Bent Eskildsen er i fuld vigør.
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Nybolig
Padborg

Torvegade 1
6330 Padborg
6330@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 74671902

Lena Dahlgaard

Skal jeg også sælge din bo-
lig?
 
Jeg har kontakt til mange kø-
bere både nord og syd for
grænsen.

Kontakt Nybolig Padborg på tlf. 7467 1902

En tur til

En forblø� ende ø 
med Torben Ølholm
Torsdag den 6. juni

Vadehavsøen Rømø er på mange måder forblø� ende.
Og når turen går der ud, bliver det med beretninger og museumsbesøg 
om en nærmest umulig sejlads, en barsk kultur omkring hvalfangst, 

Jugendstil-sommerhuse, et sælsomt dæmningsprojekt og meget andet.
På turen fortæller Torben Ølholm om det hele – eller i hvert 

fald noget af det. For der er så meget at fortælle på Rømø.
Vi får også historien om de mange 

punch-afskeder. Og vi drikker selv farvel i en 
helt speciel en af dem: Drachmanns Punch, 
som vi let og elegant � ytter fra Skagen til 

punch-øen Rømø. Vi mindes også et par slag 
ved Lister Dyb, en doktor med cognac i dunken 

og en stærk slægt, der holdt fast ved øen.
Der er mange historier på Rømø. Og dem får 
I så på en helt speciel tur dertil. Selvfølgelig 

er der lidt at spise undervejs. Og ikke mindst 
et solidt hvalfangermåltid, der som en særlig 

service serveres i læ. Og i modsætning til 
hvalfangstens tider, kommer alle hjem igen.

Pris kr. 695,- som inkl. bus, guide 
Torben Ølholm, servering af 

mad og drikke og entreer.

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

BovAvis

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

695,-

Danmarks hurtigste olieskift

– til Danmarks bedste pris
Flensborgvej 4 . 6340 Kruså

Tlf. 40 95 18 33 
www.krusaa-auto-service.dk

facebook.com/KrusaaAutoService
Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14

Danmarks hurtigste olieskift

– til Danmarks bedste prisDanmarks hurtigste olieskift

– til Danmarks bedste pris
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: www.optik-hallmann.com
   Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70        Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70        Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00

Tilbuddet gælder t.o.m. d.31.05.2019. * Ved køb af et mærkestel med progressive glas fra kr. 2.900,– eller enkeltstyrkeglas fra kr. 1.500,– får du en Vienna Design brille gratis med i pakken. Ekstrabrillen bliver monteret med den samme styrke 
og udleveres samtidig med den købte brille. Alle monterede glas er inklusive superantirefleksbehandling, hærdning og clean-coat. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21, 6500 Vojens

TILBUD 2 FOR 1
i din styrke

  1.500,–fra

kr.

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ............................ 100 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 125 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

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

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

Sang og Musik på Birkelund 
Plejehjem
Af Mogens Thrane

Birkelunds Venner havde 
forleden arrangeret en 
hyggelig eftermiddag for 
beboere og pårørende 
på Birkelund Plejehjem i 
Kollund.
Frøslev Mandskor un-
derholdt under ledelse af 
Froya Gildberg, og koret 
deltog også i det efter-
følgende kaffebord med 
fællessang. ■

Dykker druknet
En 53-årig mand, der 
har tilknytning til 
Tyskland, men har bopæl i 
Danmark, blev søndag ved 
13-tiden fundet druknet 
i Flensborg Fjord ud for 
Kollund Mole.

Årsagen til ulykken er 
ukendt. Politiet undersø-
ger, om manden har fået 
et ildebefindende eller om 
der var fejl i det dykker-
udstyr, som manden har 
brugt. ■

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

Frøslev Mandskor underholdt på Birkelund Plejehjem i Kollund.
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Som et led i processen for afklaring af fremtiden for 
Store Okseø inviteres til borgermøde 
Tirsdag 2. april kl. 19.00 på Rønshoved Højskole

Her vil Naturstyrelsen, der ejer øen, og Aabenraa Kommune fortælle om planlagte 

fællesopgaver, der skal udføres i den kommende tid. Der er også mulighed for at 

komme med idéer og input til udviklingsmuligheder for øen, som bidrag inden der 

eventuelt træffes nye beslutninger om den fremtidige anvendelse og drift.

Borgermøde
om Store Okseø

Borgermøde
om Store Okseø

Vejarbejde i Frøslev

I Frøslev bliver et skilt genbrugt til at vise, at der i en periode er 

højresving forbudt på grund af vejarbejde på Kådnermarksvej.

Borgermøde om fremtiden 
for Store Okseø
Naturstyrelsen og 
Aabenraa Kommune 
holder borgermøde tirs-
dag den 2. april kl. 19.00 
på Rønshoved Højskole 
om fremtiden for Store 
Okseø.
Hvad skal der ske med 
Store Oksesø, der lig-
ger ud for Sønderhav i 
Flensborg Fjord?

Det vil Aabenraa 
Kommune og 

Naturstyrelsen gerne have 
idéer til fra borgerne selv, 
og derfor inviterer par-
terne alle interesserede til 
borgermøde..

På borgermødet vil 
Naturstyrelsen, som 
ejer øen, og kommunen 
samtidig fortælle om op-
rydningen af øen og den 
efterfølgende opsætning 
af enkelte faciliteter som 
for eksempel muldtoilet, 

shelters, bålplads og 
pontonbro.

Til mødet vil borgmester 
Thomas Andresen (V) 
være til stede sammen 
med repræsentanter fra 
forvaltningen, Teknik- 
og Miljøudvalget, 
Vækstudvalget for Land 
og By og Naturstyrelsen. ■

Kirketårnet på 
Bov Kirke
Fugerne i kirketårnet er 
eroderet. Det betyder at 
tårnet helt eller delvist 
skal fuges op igen. 
"Vi kender endnu ikke 
omfanget, men forventer 
at få endelig klarhed ved 

det kommende provstesyn 
i maj måned.
Det er dog ingen tvivl 
om at det bliver en stor 
og bekostelig opgave", 
siger formand for Bov 
Sogns Menighedsråd, Kaj 
Christensen. ■

Bov Sogn hjælper med 
tøj og mad
Af Dit te Vennits Nielsen

Betrængte familier kan 
nu søge om hjælp hos 
Bov Sogn.
"Det er typisk tøj og mad, 
som familierne mangler. 
Der er stor velvilje til at 
hjælpe i sognet".

Det sagde formand for 
Bov Sogns Menighedsråd, 
Kaj Christensen, på det 
seneste menighedsråds-

møde, hvor medlemmer af 
Folkekirken var inviteret 
til fællesspisning i kirkela-
den i Bov. Det blev en hyg-
gelig aften, hvor der deltog 
30 mennesker.

Sorggruppe
Kaj Christensen nævnte, 
at der er oprettet en 
sorggruppe, hvor men-
nesker, der har mistet en 
ægtefælle kan deltage. 

Desuden vil demensramte 
bliver inviteret til en årlig 
julegudstjeneste, hvor der 
bliver taget godt hånd om 
dem i samarbejde med 
hjemmehjælpen. ■
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Hørt ved Lyren
Fårhus Forsamlingshus 
holder fællesspisning 
den 2. april, hvor 
Kaalhovedet laver mad. 

Søndag den 31. marts 
afholdes der Ren By i 
Frøslev-Padborg. Bag 
arrangementet står den 
nye lokalforening, som 
står for indsamling af 
skrald. Kruså holder 
ligeledes Ren by med 
start ved Rema.

Bov Kro er blevet 
kåret til "Årets 
højdespringer" ved 
Small Danish Hotels 
generalforsamling. 

Tirsdag den 2. april 
kommer "RulleMarie 
- pigen med knogler af 
glas" og holder foredrag 
i Grænsehallerne. Tina 
Bred har udloddet 
4 gratis billetter til 
foredraget. 

Aase Grøndal Troelsen 
fejrede forleden 25 års 
jubilæum på Rønshave 
Plejehjem.

Holbøl Landbohjem 
deltog i weekenden 
på Transportmessen i 
Herning med et stort 
og flot sønderjysk 
kagebord.

Bov Menighedsråd har 
sørget for vildsvinesik-
rede skraldespande i 
kirkens skove.

Der deltog 20 med-
lemmer til Padborg 
Friluftsscenes gene-
ralforsamling, hvor 
Ronald Mossom Band 
underholdt.

Kreditbanken har holdt 
generalforsamling i 
Arena Aabenraa med 
1677 aktionærer. I be-
styrelsen sidder Andy 
Andersen, Kruså. ■

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.

Ring og få en gratis salgsvurdering.

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

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

Invitation til

Informations- og 
Instruktionsdag
Onsdag den 10. april kl. 14.00 

i Grænsehallerne, Harkærvej, Kruså
På informations-og Instruktionsdagen vil der blive 
orienteret om at spille Bowls - Curling og Floorball.

Hvis interessen for denne form for motion er tilstede, vil 
der være opstart den første onsdag i august 2019, og så 

fremdeles hver onsdag indtil juleferien i december.

Alle kan deltage også kørestolsbrugere

Der er ingen tilmelding, bare mød op og hør 
om mulighederne for at deltage.

Nærmere information Kai Jürgensen 23 63 33 56.

Høreapparat styret 
via en app på din 

smartphone
En gennemgang af mulighederne og en praktisk 

demo ”live” ved hjælp af en iPhone.

Tirsdag den 02. april kl. 14.00-16.00
Bov bibliotek, Bovvej, Padborg (i kælderen)

1. Tekniske forhold for et høreapparats 
samspil med din smartphone.

2. Visning af funktionerne, som f.eks, 
kan bruges via din smartphone.

3. Tilslutning til Teleslynge/Lyd til fjernsyn.

4. Fremtidens brug af tilbehør til høreapparatet.

Der er mange forskellige høreapparater, og der er mange 
forskellige måder til at ”styre” dine høreapparater, men her 

kan du få en praktisk gennemgang af nogle af mulighederne.

Gennemgangen sker af John Lorenzen, med live demo af appen.
Kom og få gode ideer til ”fremtiden”

Alle er velkomne.

Ingen tilmelding bare mød op kr. 20,- 
inkl. kaffe/the i pausen

Lyreskov Krolf, Bov,
sæson 2019

Tirsdage kl. 09:30 - 11:30
Startdato: tirsdag den 02. april
på banerne ved Lyreskovskolen, 

indkørsel Hærvejen 46, Bov.
Så er starten på Udendørssæsonen for Krolf fastlagt til 

tirsdag den 02. april kl. 9.30 - 11.30. og fremdeles hver tirsdag.

Alle kan deltage, bare mød op, har du ikke spillet tidligere 
kan du få råd, vejledning og evt. låne grej til første spilledag.

Kom og prøv, alle er velkomne.
Spillere som har spillet i 2018, bedes medbringe navneskilt.

Kontingentet for sæsonen er kr. 150,00,- 
Nærmere information Kai Jürgensen 23 63 33 56.

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

Bov lokalafdeling

REN BY
I FÅRHUS OG OMEGN

Lørdag den 30. marts kl. 10.00 – 13.00
ved Fårhus Forsamlingshus

Mød blot op ved Forsamlingshuset, med praktisk 
fodtøj og varmt tøj, efter en kort bree� ng, sendes 

alle ud på gader, veje og pladser for at gøre 
forårsrent i grøfter og vejsider, på sports- og 

parkeringspladsen omkring Fårhus Forsamlingshus.

Der udleveres sække og handsker.

12.00 sluttes af med
gratis grillpølser, vand og
øl ved Forsamlingshuset

Vi opfordrer alle til at møde op, jo � ere der 
er med jo sjovere og lettere går det og det er 

en god lejlighed til at få lidt frisk luft.

Fårhus Borger & ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus i/s

www.faarhus.com

Boliger

PADBORG
Dejligt hus og have udlejes efter aftale stor kælder / 

lille garage tæt til indkøb, bus og bane.
Leje kr. 5.400,00 pr. mdr. forbrug

3 mdr. depositum
Der må ikke holdes husdyr

TLF. 0045 2910 6663

Petanque
Bov IF Petanque har holdt 
præmiepetanque på ba-
nerne i Padborg, hvor 22 
deltagere dyster om vin i 
det flotte forårsvejr.

Følgende kunne tage en 
flaske med hjem:  Jytte 
Matthiessen, Herbert 
Johansen, Bodil Jensen, 
Mie Petersen, Birthe 
Sørensen, Tove Bred, 
Anne Marie Christiansen, 
Svend Helge Christensen, 
Andreas Clausen og Ruth 
Stubberup. ■

Valg i 
Holbøl
På generalforsamlingen i 
Holbøl Ringriderforening 
blev følgende valgt 
til bestyrelsen: Arne 
Hansen, Torben Hansen, 
Annegrethe Christensen, 
Hans Hermann Petersen, 
Ulla Petersen, Alice 
Andresen og Irene 
Wilkens.

Generalforsamlingen 
samlede 10 deltagere. ■

Kirkens værdier skal bevares
Af Dit te Vennits Nielsen

Den nye 400 kW høj-
spændingsledning fra 
Kassø til grænsen går 
lige igennem Bov Sogns 
skove.
" Lige nu er der ryd-
det et meget bredt spor, 

hvor masterne skal 
placeres. Det er klart at 
skovenes herligheds-
værdi falder stærkt med 
højspændingsledninger 
gennem skovene", sagde 
formand for menigheds-
rådet, Kaj Christensen, på 
menighedsrådsmødet.

Han nævnte, at det er 
Bov Sogns Menighedsråds 
beslutning, at den er-
statning man har fået 
for el-ledningerne, skal 
geninvesteres i skovene på 
en sådan måde ,at kirkens 
værdier bevares bedst 
mulig. ■

Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30
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Tak fordi du 
handler lokalt

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

…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

• 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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

 Nyhed

 PH 3/2 
 Metalliseret Messing
 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

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60 H.S. Gardiner & Tæpper 
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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
inviterer sine medlemmer til besøg hos

Klokkeblomsten Padborg
Torvegade 5

Mandag den 8. april 2019 kl. 18.00
Mødested: Foran butikken.

Pris: kr. 20,-
Tilmelding til Birgith Lindengren på mobil 
nr. 2467 6146 fra torsdag den 28. marts 
kl. 12.00 til mandag den 1. april 2019.

På bestyrelsens vegne
Giesela Paulsen

Stillingsannoncer
VI LEDER EFTER EN

NY OPERATØR
TIL BISTROEN I

BINGOHALLEN KRUSÅ
Hvis I skulle være interesseret bedes I henvende jer til 

MOBIL NR. 0049 17 36 20 05 25

22 spillede skat
Padborg Skatklub samlede 22 skatspillere til klubaften 
på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Morten Wollesen, 
Padborg 1324 point
Nr 2 Kris Nissen,  
Bov 1311 point
Nr 3 Gynther Bonnichsen,  
Bov 1028 point
Nr 4 Svend Aage Thielsen,  
Holbøl 913 point

2. runde
Nr 1 Jan Petersen,  
Fårhus 1130 point
Nr 2 Morten Wollesen,  
Padborg 1093 point
Nr 3 Vagn Christiansen,  
Aabenraa 996 point
Nr 4 Kris Nissen,  
Bov 878 point

Bagerbil med 
nyt logo

Nielsens Bageri har fået nyt logo på bagerbilen, som signale-
rer bagerforretningens engagement i bæredygtighed.

30 besøgte 
Matas
Kruså 
Husmoderforening 
samlede 30 medlemmer 
til et besøg hos Matas i 
Padborg. 
De besøgende blev sat 
grundigt ind i produk-

terne fra Pharma Nord og 
Nilens Jord. 

Et af medlemmerne fik 
lagt en flot og klædelig 
makeup. 

Der blev serveret cham-
pagne, vand, godter og 
kaffe. ■
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Kroatisk restaurant med speciale i balkan
- og middelhavsretter samt pasta- vegetar

- og årstidsbestemte retter

FRI SALATBAR

Åbent: Tirs- Søndag kl.17.00 - 22.30
 & Søndage kl.12.00 - 14.30

MARTSTILBUD
GOURMETTELLER
Kotelet, frikadelle, Cevapcici, 

paneret svineschnitzel 
med tatarsauce, feta dertil 

pommes frites og djuvec ris
Normal pris 15 €
Nu kun 12 €

Siden 2001

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141

www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

Aperander Str. 37  •  24939 Flensburg  •  tlf. 0049 151 246 342 56

w w w.b a l l o ons-more .de
ÅBNINGSTIDER: Mandag, onsdag og fredag kl. 13.00-18.00 
  Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 10.00-13.00 Vi modtager dankort 

Ballonarrangementer 
til enhver anledning!LUMAS SHOP 

BALLOONS
& MORE

Vi sælger:
heliumflasker, alle slags folieballoner - f.eks.

tal og diverse figurer ballonguirlander 
og meget andet.

Kvalitet og eksklusivitet til rimelige priser.

Partytilbehør, dekoration og events

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

Lille flok flygtninge 
gjorde Danmark nervøs

Af Torben Ølholm

Når Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne 
torsdag den 4. april 
kl. 19.00 holder general-
forsamling, vil det være 

med et foredrag, der sæt-
ter lys på et glemt kapitel 
i historien om danskerne, 
grænsen og flygtninge.

Det er beretningen om, 
hvordan Danmark for 
første gang deltog i et fæl-

les europæisk forsøg på 
at løse en flygtningekrise. 
Og hvordan landet stiftede 
bekendtskab med begrebet 
“kvoteflygtninge”.

Det er historikeren 
Troels Rasmussen der 
fortæller om “München-
forliget, flygtningekrisen 
og presset på den dansk-
tyske grænse”.

Og dermed er scenen 
sat for beretningen om, 
hvorledes Hitlers over-
tagelse af Sudeterlandet 

i 1938 betød, at tre mil-
lioner tysksindede kom 
“hjem til riget”. Men hvor 
der samtidig var 30.000 
sudetertyskere, der ikke 
var så velkommen. Det 
var folk, der havde været 
på kant med nazismen. 
Og sammen med op mod 
200.000 tjekker flyg-
tede de til det resterende 
Tjekkoslovakiet. Ca. 5.500 
af disse sudetertyskere 
blev siden modtaget i an-
dre europæiske lande. Og 
Danmarks kvote var på 
beskedne 163 personer.

Troels Rasmussen kan 
fortælle om, hvorledes 
vi udvalgte og tog imod 
denne lille flygtninge-
gruppe. Hvordan det 
påvirkede forholdet til det 
store naboland, Tyskland. 
Og hvordan der under 
overfladen lurede en 
skræk for tyske krav om 
en grænseflytning.

Troels Rasmussen har 
været forsker ved det 
tidligere Institut for 
Grænseregionsforskning 
i Aabenraa. I dag er han 
virksomhedshistoriker 
ved Velux koncernen.

Generalforsamlingen i 
Historisk Forening finder 
traditionen tro sted på 
Museet Oldemorstoft”. Og 
der er ligeledes i sikker 
pagt med traditionen kaffe 
og kage. ■

Danmark måtte i 1938 tage 
imod 163 sudetertyske 
flygtninge.

Johanna Gallus er bidt af heste
Af Dit te Vennits Nielsen

21-årige Johanna 
Gallus har stor succes 
som springrytter. Hun 
begyndte allerede med 
at ride, da hun var 5 år 
gammel
Jeg fik min egen pony, 
da jeg var 13 år, men den 
måtte desværre aflives ½ 
år efter på grund af en 
knæskade", fortæller en 
smilende Johanna Gallus, 
som fik udbetalt en forsik-
ringssum, så hun kunne 
købe en ny pony.

På det tidspunkt red 
Johanna Gallus i Tinglev 
Rideskole. Her fik de øj-
nene op for hendes store 
talent som springrytter. 
Da træneren flyttede til 

Aabenraa,valgte Johanna 
at flytte med, og hun fik 
en mere intensiv træning. 

I 2013 voksede Johanna 
Gallus fra sin pony. Den 
blev byttet ud med en ung 
hest på 4 år, som hun har 
været med til at træne 
op til at blive en dygtig 
springhest.

I 2016 investerede hun i 
endnu en hest, som hun 
netop er i gang med at 
træne op. Hesten skal se-
nere sælges. 

Dyr sport
Johanna Gallus har i 
løbet af få år drevet det 
vidt. Hun er flere gange 
blevet Sydjyskmester for 
både hold og individuelt. 
Desuden har hun vundet 

utallige konkurrencer. 
Senest var hun udtaget til 
Kraft Tour Of Amatours i 
Herning, hvor hun opnå-
ede en flot 6. plads ud af 
200 ryttere. 

"Ridning er en meget dyr 
sport, men det er vores et 
og alt. Jeg har altid kørt 
med Johanna rundt til 
stævner, og det er blevet 
en helt livsstil", fortæller 

moderen Merete Primdal 
Gallus. 

Mor og datter har det 
super dejligt og nyder 
hinandens selskab, når 
de deltager i store stæv-
ner i Jylland og på Fyn. 
Johanna har selv taget 

trailerkørekort, men mo-
deren tager stadig gerne 
med.

Johanna Gallus har et 
stort talent, og det bliver 
spændende at se, hvor 
langt hun kommer med 
talent. ■

Johanna Gallus har vundet mange præmier i ridebanespring-
ning. Foto Dit te Vennits Nielsen

Johanna Gallus stammer 
fra familien Isaack på St. 
Okseø,
Hans Chr. Isaack var 
Johannas morfar.
Johanna studerer 
finansøkonomi på 
Erhvervakademi Sydvest 
i Sønderborg og bor sam-
men med sin kæreste. 
Hun er butiksassistent 
hos Nyform i fritiden.
Moderen Merete, 
der er social- og 
sundhedshjælper
på Dalsmark Plejecenter 

i Rinkenæs, er 
hovedsponsor.
Broderen Christopher 
hjælper både økonomisk
og som mekaniker på 
hestetraileren.
Kæresten Jacob har aldrig 
før interesseret sig for 
heste men har nu købt 
en bil, der kan trække 
hestetraileren.
Johanna trænes i dag af 
den professionelle Robin 
Grauff-Jacobsen
fra Branderup, som er en 
berømt springrytter.
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