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

Troels Petersen
2092 3397

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger 

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
2989 5161

Din garanti for godt håndværk

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 
TLF. 74 44 16 57

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transportAlt i transport
• Sand og grusSand og grus
• KranvogneKranvogne
• NedbrydningNedbrydning
• KnusningKnusning
• Beton og teglBeton og tegl
• VinterbekæmpelserVinterbekæmpelser
• Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver
• Træfældning/Topkapning med kranTræfældning/Topkapning med kran

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

Har du husket ?
at reservere/

bestille mad til 
kon�rmation.

Ring eller skriv til

GRÅSTEN

ÅBNINGSTIDER Telefon 73 65 26 00
SuperBrugsen Gråsten Delikatesse: 73 65 26 09

Alle dage kl. 7.00 - 20.00 Slagter: 73 65 26 10

* Maks. 8 ps. 
pr. kunde pr. dag

Kaffe 103
rød
400 g

Ta' 4 ps. kun

100,-
Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk

Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

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

Sct. Pauli 28, 6310 Broager  •  Mobil 40 79 16 47

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET 
Onsdag til søndag kl. 12-17
jan@broagerantik.dk

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

Strik 
100% bomuld

700,-

FOR BØRN KL. 19-21
Tirsdag d. 11. feb. 

og torsdag d. 13. feb. 

POOL 
PARTY

barn50 kr.

Diskolys, røgmaskine, 
sodavand & masser 
af vand-sjov! Inkl. 

en sodavand
  

FOR VOKSNE KL. 19-21
Tirsdag d. 11. feb. 

og torsdag d. 13. feb. 

WELLNESS 
& SAUNAGUS

Hygge med masser af stearinlys. 
Der serveres frisk frugt samt 

et glas bobler.  Kl. 19.00 - 19.20
er der saunagus...

Voksne125 kr.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Pr.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt
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Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Gråsten · Telefon 2080 7170 mandag-torsdag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk 

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter i februar

Onsdag den 12. februar kl. 14.30 Sangeftermiddag i Gråsten Præstegård

Søndag den 16. februar kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 16. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag onsdag den 12. februar i Gråsten Præstegård, 
hvor vores Kirke- kulturmedarbejder binder et par hyggelige timer sammen med 
fortællinger, fællessang og kaffe. Det koster 50,- for kaffe og kage.

Eftermiddagens gæst er Asta Flyvholm Kjær, der kommer for at synge sammen 
med os og fortælle sønderjyske historier og anekdoter. Alle er velkomne!

“Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. 
Men størst af dem er kærligheden”
1. korintherbrev kap. 13

Ja, størst af alt er kærligheden. Men hvor blev den af i bunkerne af vasketøj, regninger, arbejde og børn,
 der skal hentes og bringes alle mulige steder? 

Og hvad så, når børnene er � øjet fra reden: kan vi så � nde ud af tosomheden igen?

Vi har måske lovet hinanden at elske og ære, men nogle gange kan det være svært at holde liv i gnisten, når hverdagen tager over.

Gråsten-Adsbøl pastorat vil derfor gerne invitere dig og din partner til Valentinarrangement
fredag den 21. februar kl. 18.30.

Vi starter med en kort andagt i Slotskirken, og går derefter over i præstegården, hvor sexolog og parterapeut Else Iseling vil holde fordraget 
“Gå efter guldet i parforholdet − et foredrag med fokus på kærlighed, kommunikation og sex”.

Pris: kr. 50 pr. person inkl. ost og rødvin.

Tilmelding senest 17. februar på sms 20807172 eller mail: kirkekultur.gakirker@gmail.com

Grafisk  
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.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

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Reporter
Timm Bøttger

Telefon 28 97 93 03

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: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00 
 onsdag og torsdag  kl. 13.00 - 15.00 
 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
Lisbeth Schiønning

Telefon 31 40 03 61

ls@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Grafisk  
tilrettelæggelse 
Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

Reporter
Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

Generalforsamling med foredrag
Dansk-Tysk 
Venskabsforening for 
kirkeligt samarbejde af-
holder den årlige gene-
ralforsamling 11. marts.
På denne aften kan 
man høre et spæn-
dende foredrag af Lars N. 
Henningsen, historiker 
og i mange år leder af 
Forskningsafdelingen 
og arkivet ved Dansk 
Centralbibliotek for 
Sydslesvig (1989-2012) og 

desuden forfatter til tal-
rige artikler og bøger om 
Sønderjyllands historie.

Emnet er aktuelt i 
dette år, hvor 100-året 
for Sønderjyllands 
Genforening fejres, nem-
lig “Nordschleswigsche 
Gemeinde og Dansk Kirke 
i Sydslesvig – en overra-
skende alliance”. 

Den kirkelige genfor-
ening blev ikke gennem-
ført med et snuptag, men 
tog i realiteten mange år.

“Lars N. Henningsen har 
stor indsigt i og viden om 

emnet, og vi er glade for, 
at det er lykkedes at enga-
gere ham til denne aften”, 
siger formanden Bodil 
Glenthøj.

Alle er velkomne. Det 
er gratis, men man kan 
melde sig ind i foreningen 
for 100 kr. årligt.

Foreningens formål er at 
styrke den venskabelige 
relation mellem de danske 
og den tyske menighed i 
Gråsten og omegn – fra 
Bov til Nordborg. ■

Lars N. Henningsen taler i Gråsten. Arkiv foto
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00 Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 11. februar til og med lørdag den 15. februar 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

TIRDAGS-
TILBUD

TILBUD 
GÆLDER 

KUN 
FREDAG

Spar

1985

FRIT VALG

½
pris

Pr. stk.

20,-

Pr. pk.

10,-

GÆLDER KUN 

FREDAG

FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

DELIKATESSEN TILBYDER
Kød-, jagt-, chili-, oksekød- eller 
Madagaskarpølse fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
3-lags sandwich
fl ere slags

Fastelavnsboller  Løs vægt slik

Matilde kakaomælk
1 liter

* Gerne mod forudbestilling

Gluten Flour eller 
AMO hvedemel
2 kg

Ta’ 3 liter

25,-

GRÅSTEN

4 stk. 

20,-
Pr. 100 g 

7 95

SLAGTEREN TILBYDER
Benløse fugle, gullasch 
eller stroganoff
600 g

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket blandet fars
1 kg

600 g

50,-

Pr. stk.

49 95

1 kg

50,-

FRIT VALG

Pr. stk.

15,-
Änglamark mælk 
vælg mellem let, 
mini eller 
skummet. 

1 liter

*Maks. 6 liter per kunde. 
*Tilbud gælder hele februar måned.

Ta’ 3 liter

15,-
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Pris 395,- som dækker festmiddag og intimkoncert med � omas Eje.

BovAvis

Fredag den 6. marts  kl. 19.00

Intimkoncert med skuespiller, musiker og entertainer

på Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, Gråsten

Thomas Eje
PROGRAM:

Kl. 19.00 Festmenu:
 Beuf af oksemørbrad,
 pommes Anna og garniture
 ka� e og kage

Kl. 20.00 � omas Eje går på scenen 
 og giver intimkoncert

395,-

Rykind hos 2dreams

Af Lisbeth Schiønning

Der var stort rykind hos 
2dreams, da tøjbutikken 
fejrede Jonna Seemanns 
50 års fødselsdag.

En stor del af varer-
ne var sat helt ned til 
100 kr. pr. stk.

Fra dørene gik op, var 
der allerede en del kun-
der, der hurtigt fandt 
en masse smart tøj på 

de mange tilbudshylder, 
borde og reoler. 

Der var til anledningen 
blevet bagt masser af ka-
ger, men kunderne havde 
i starten slet ikke tid til 
at stoppe op og smage på 
det sønderjyske kaffebord, 
da de havde travlt med 
at finde varer. Ligeledes 

opstod der hurtigt kø ved 
prøverummene.

“Jeg har virkelig glædet 
mig til at fejre min runde 
fødselsdag”, fortæller 
Jonna Seemann, som sid-
ste år fyldte 50 år.

2dreams har simpelthen 
ikke haft tid til at fejre 
fødselsdagen før nu. 

“Vi er så taknemmelige 
for, at Gråsten og omegns 
borgere har støttet os så 
godt, at vi ikke har kunnet 

finde tid før nu”, fortæller 
Jonna Semann.

Og lige om lidt kommer 
de mange forårsvarer i 
butikken.

“Vi slog to fluer med 
ét smæk og fejrer derfor 
både min fødselsdag, samt 
giver et ekstra godt tilbud 
på de resterende vinter-
varer”, siger en glad Jonna 
Seemann fra 2dreams. ■

Jonna Seemann havde travlt med at ekspedere kunder, da hun fejrede sin 50 års  
fødselsdag. Foto Lisbeth Schiønning

Sæsonen for cykelsalg 
går snart i gang 

Af Timm Bøt tger

Foråret er på vej. Det 
betyder, at der kommer 
gang i salget af cykler. 

Især elcykler og moun-
tainbikes hitter.

Torben Nielsen, som er 

butikschef i Fri BikeShop, 
i Gråsten, har haft butik-
ken siden november 1991.

Sæsonen for salg af cyk-
ler er blevet længere i takt 
med, at sommeren føles 
længere. 

Flere og flere vil have fat 
i en elcykel eller moun-

tainbike, og det kan man 
mærke i Fri BikeShop.

“Når man skal kigge på 
en ny cykel, er det vigtigt 
med den rigtige rådgiv-
ning. Vi spørger, hvad 
kundes kørselsbehov er”, 
sige Torben Nielsen, som 
tilføjer, at hvis man kun 
skal cykle ned til bageren 
lørdag og søndag, er der 
ikke brug for en elcykel, 
som kan holde til 100 km 
på en opladning.

Derfor er det vigtigt at 
kigge på kørselsbehov, da 
der her kan spares mange 
penge. I Fri BikeShop 
bestræber de sig for at give 
den rigtige rådgivning 

“Vi vil gerne undgå, at 
folk fortryder den cykel 
de har købt”, siger Torben 
Nielsen. ■

Torben Nielsen, Fri Bikeshop i 
Gråsten, er parat til sæson 
for cykelsalg. Arkiv foto
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Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge deres 
fusser når de kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-fi rma-skole og koncertkørsel

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

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

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Forfatter fortalte om Genforeningsroman 
Af Erling Nissen

Den lokale forfatter Linda 
Lassen samlede fuldt hus 
på Marina Fiskenæs til 
Ældre Sagen i Gråstens 
onsdags arrangement. 

Linda Lassen fortalte 
om sin seneste roman 
“Jens og Marie”, som er en 
Genforeningsroman. ■

Forfatteren Linda Lassen 
fortalte om sin nyeste roman 
Jens og Marie, som handler 

om redaktør Jens Jessen 
på Flensborg Avis og 

hans kone Marie.
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord  ...................................................................................  125,-
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .....................................................................................  150,-
 Udover 25 ord 1,-  pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
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

TILLYKKETILLYKKE

Tak fordi du handler lokalt 

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 16. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 16. februar kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 16. februar kl. 16.00

ved Mette Carlsen

BROAGER KIRKE
Søndag den 16. februar kl. 9.00

ved Esbern Gaur Vernersen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 16. februar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 16. februar kl. 9.30

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 16. februar

Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Sottrup Kirke.

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 16. februar kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 16. februar kl. 10.30

ved Charlotte R. Pedersen

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr 

Gottesdienst in Holebüll

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Søndag den 16. februar 2020
Kl. 10.00 – 15.00

Kræftens Bekæmpelse Gråsten 
- afholder igen i år

Loppemarked
- 80 stande i Ahlmannsparken.

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

Sönnichsen Ure og Smykker

Slotsgade 7, 6300 Gråsten

Kræftens Bekæmpelse
Lokaludvalget for Gråsten og Omegn

Standgebyr går ubeskåret til:

Kære LailaKære Laila
Et KÆMPE stort tillykke med Et KÆMPE stort tillykke med 

de 50 år den 24. februar.de 50 år den 24. februar.
Vi håber du får en dejlig dag. Vi håber du får en dejlig dag. 

Ønskes af Yngve, Martin, Clara og DitteØnskes af Yngve, Martin, Clara og Ditte
PS: Der er åbent hus i PS: Der er åbent hus i 

Spejderhytten, Møllevej 3, Nybøl Spejderhytten, Møllevej 3, Nybøl 
lørdag den 22. februar kl. 11-16 lørdag den 22. februar kl. 11-16 

Alle er velkommenAlle er velkommen

FODBOLD– live– live
GENERALFORSAMLING

Gråsten Boldklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 20. februar kl. 19.45
Klublokalet på Årsbjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. punkter der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal indsendes til formanden senest fredag den 14. februar 

til fl g. mailadresse: mogens_hansen@outlook.com. 

Vi håber at se mange forældre, trænere og seniorspillere denne aften.

Bestyrelsen

Hjertelig takHjertelig tak
For den store opmærksomhed For den store opmærksomhed 

på min 90 års fødselsdag.på min 90 års fødselsdag.

Helene JensenHelene Jensen
Ringgården 14, GråstenRinggården 14, Gråsten

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

AFTENSANG
I RINKENÆS KORSKIRKE 

Onsdag den 19. februar kl. 17
A� ensangen er tænkt, som et pauserum 
i vintermånederne, hvor vi standser op, 

synger sammen, hører en ganske kort 
historie og lytter til musik.

Vel mødt.
Menighedsrådet 

LØBBINDING ved Anne-Marie Beyer, Samsø. Vi afholder det 
spændende kursus om, hvordan man bygger en smuk kurv op ved 
hjælp af ”pølseteknik”, en gammel smukt håndarbejdsform.
Rinkenæs skole, lørdag den 29. februar og søndag den 1. marts 
kl. 9-15. Et vanedannende og hyggeligt håndarbejde .................775,-

SPANSK ved Lucero Amparo Benal, Gråsten. Kurset er for 
begyndere og let øvede og foregår på Rinkenæs skole.
Start torsdag den 5. marts kl. 16.45-17.55 – 10 gange ............720,-.
 Der kommer en udgift til en spansk læsebog, som du selv betaler.

OSTEOPOROSE ved fysioterapeut Daniel Marco Christensen, 
Sundhedshuset. Lider du af osteopoose er Daniel klar til at give 
dig nogle gode øvelser. Vi starter i Sundhuset i Gråsten
Fredag den 28. februar kl. 10-10.50.  .....................10 gange - 940,-
 Lokalelejen er inkluderet i prisen.

VANDGYMNASTIK ved fysioterapeut Inger Stavgaard, Alnor. 
Vi tilbyder 31 grader varmt vand i Fjordskolens terapibassin i Kruså. 
Vi starter onsdag den 26. februar kl. 18 og kl. 19. Har du besvær 
med eller ondt i dit bevægeapparat, er dette kursus lige noget 
for dig. – 10 gange. .....................................Pr. hold. pr. person. 710,-
 Leje af bassinet er inkluderet i prisen.

VANDGYMNASTIK ved fysioterapeut Inger Stavgaard, Alnor. 
Så er der kommet vand i bassinet på det nye Gigthospital i 
Sønderborg. Vi starter lørdag den 7. marts kl. 9, kl. 10 eller kl. 11. 
– 10 gange ................................................ Pr. hold. pr. person. 940,-
 Leje af bassinet er inkluderet i prisen.

BABYSVØMNING ved Karina Staniok Thomsen, Sønderborg. 
Vi starter søndag den 8. marts kl. 10, kl. 10.30, kl. 11 og kl. 11.30. 
– 10 gange før sommerferien. pr. hold pr. mor/barn.  ................720,-. 
 Der er max 7 børn på hvert hold.

TILMELDELSE nødvendigt på post@aftenskolerne.com 
eller på tlf. 74 65 11 87.

Rinkenæs Aftenskole

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

FORTRÆNING TIL 
ROYAL RUN

OG STAFET 2020
Kom og vær med – vi træner 

hver tirsdag og torsdag kl. 17.00
fra Ahlmannsparken i Gråsten. 

Første gang tirsdag den 18. februar.

Det er gratis at være med.

Bare duk op, det kræver ingen tilmelding. 
Vi glæder os til at se dig.

Ved spørgsmål kontakt
Mette Jochimsen på
mobil 28 90 12 79 GRATIS

GRATIS

Hærværk
Søndag aften blev der 
sparket lamper i styk-
ker ved en bolig på 
Dalsgårdvej i Rinkenæs. ■

Postkasse
Natten til søndag blev 
en postkasse sprængt i 
stykker på Nederbyvej i 
Rinkenæs. ■
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Udstilling om afstemningsdagen 
den 10. februar 1920

Af Søren Thygesen Kristensen.

Lokalhistorisk Arkiv 
i Gråsten har åbnet 
en særudstilling om 
afstemningsdagen 10. 
februar 1920 i vinduesfa-
caden ud mod Nygade.
Udstillingen omhandler 
ikke kun Gråsten; men 
også Adsbøl, Kværs og 
Rinkenæs.

“Vi har billeder fra alle 
fire byer med tilhørende 
korte forklarende tekster 
og i enkelte tilfælde små 
sjove og spændende histo-
rier om nogle af datidens 
markante borgere. Især 
kan jeg nævne én om-

handlende madam Ohlsen 
fra Fredensgade 8 og 
hendes forhold til sit dan-
nebrogsflag og en anden, 
hvor dannebrogsflaget, 
som var hejst i en lynaf-
leder på skolen, men på 
grund af stærk blæst endte 
i Slotssøen”, fortæller ar-
kivleder Else Egholm.

Kaffestel
Langt hovedparten af 
materialet stammer fra 
arkivet; men man har også 
modtaget ting udefra. For 
eksempel har Mads Friis 
fra Benniksgaard Hotel 
lånt arkivet både et bil-
lede over hele Zone 1 og 

noget af  Zone 2 med alle 
de danske afstemnings-
resultater i de forskellige 
kommuner samt en tekst 
på en træplade med resul-
tatet i Rinkenæs. Begge 
har sandsynligvis hængt 
på den gamle Rinkenæs 
Overkro, det nuværende 
Benniksgaard Anneks 
og tidligere Rinkenæs 
Ungdomsskole.

“Ligeledes har vi et 
kaffestel fra dengang 
med påmalede danne-
brogsflag samt flere af de 
plakater, som blev lavet 
op til afstemningsdagen. 
Sidstnævnte har afdøde 
advokat Sven Kjems skæn-

ket arkivet for nogle 
år siden”, nævner Else 
Egholm.

Det har taget cirka 3 må-
neder at forberede udstil-
lingen, og alle 10 frivillige 
på arkivet har på hver 
deres måde medvirket. ■

ISO9001-certificeret

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

Gråsten&Omegns

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning 
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.

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich 

Sønderborg 
Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg

Tlf: 74 42 36 81

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - 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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

 

• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
• Økonomisk vejledning
• Gratis juridisk rådgivning (advokat)

Tlf.: 70 12 20 12 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodSvend Hedegaard

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Taksigelser
TakTak

For blomster, hilsener og  For blomster, hilsener og  
varme tanker i forbindelse med  varme tanker i forbindelse med  

Jens Jørgensens  Jens Jørgensens  
død og bisættelsedød og bisættelse..
På familiens vegne På familiens vegne 
Astrid JørgensenAstrid Jørgensen

Lokalhistorisk Arkiv viser 
udstilling om afstemning 
i Zone 1 og Zone 2 i 1920.
 Foto Søren Thygesen Kristensen

Skatkort 
på bordet
Gråsten Skatklub holdt 
forleden klubaften på 
Marina Fiskenæs med 50 
kortspillere.

1. runde
1. Preben Paulsen 
Åbenrå 1258
2. Kjeld Petersen 
Gråsten 1149
3. Jens Fredi Schulz 
Kværs 1111
4. Frede Jørgensen 
Gråsten 1093
5. Frede Hansen 
Sønderborg 980
6. Ejnar Marquart 
Gråsten 977

2. runde
1. Knud Hansen 
Gråsten 1497
2. Orla Rodenberg 
Padborg 1263
3. Tage Jørgensen 
Broager 1228
4. Harald Jørgensen 
Gråsten 1187
5. Hans Peter Steffensen 
Gråsten 1094
6. Rainer Hugger 
Flensborg 1056

Rift om revy-
billetter
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Revy 2020 har 
premiere tirsdag den 
3. marts.
Efter 10 dage er der kun 
billetter tilbage til 4 ud af 
11 forestillinger.

Formand for Det Lille 
Teater, Ole Gaul Nilum, 
fortæller, at folk var klar 
ved telefonen, da salget 
blev frigivet og allerede 

efter 3 dage var de første 
5 forestillinger udsolgt 
Omkring 70 menne-
sker kan overvære hver 
forestilling.

Resterende bilet-
ter kan købes på 
www.lilleteater.dk ■

Der øves til revyen på Det 
lille Teater.
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B R O A G E R

Tak fordi du handler lokalt

SLAGTERENS

MATILDE 
KAKAOMÆLK
1 liter

MAGNUM IS
4-pak is

POMMES FRITES
Flere varianter

LANGELÆNDER PØLSER
Flere varianter

3 ps. á 6 stk.

MERRILD KAFFE
Rød

4 X 400 G

10000

3 PS.

6000

500 / 900 G

1000

1 LITER

500

2 STK 

7500KUN 
ONSDAG, 

TORSDAG OG 
FREDAG

BYG SELV PIZZA
Stort udvalg.
Vælg 3 slags kød
og 3 slags tilbehør.
Pr. stk 50,-PR. PAK

2500

HUSK
VALENTINSDAG 

FREDAG
Stort udvalg i blomster 

og chokolade

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder tirsdag den 11. februar til og med lørdag den 15. februar 2020. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

ALT LEGO 

÷30% 

Næste annonce uge 9

Broager

SØNDAGSCAFÉ
På Broagerhus søndag den 23. februar kl. 12.00. 

Dørene åbnes kl. 11.15.

Menu: Stegt fl æsk med persillesovs og tilbehør.
Underholdning: Nis Kaare Hansen spiller klaver og fællessang.
Pris 75.00,-
Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135 9550 fra torsdag den 
13. februar kl. 10.00 til torsdag den 20. februar.

ÅRSMØDE
På Broagerhus mandag den 9. marts kl. 17.00. 

Dørene åbnes kl. 16.15.

Menu: Smørrebrød
Dagsorden ifølge Ældre Sagens vedtægter. Forslag der ønskes 
behandlet på årsmødet indsendes til formanden senest 14 dage før 
mødets afholdelse og gerne på mail: tove@egernsund.dk 
Årsmødet er gratis. Pris for smørrebrød 50.00,-
Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135 9550 fra torsdag den 
13. februar kl. 10.00 til torsdag den 5. marts.

OBS. Tilmelding til arrangementer SKAL ske på 
telefon 5135 9550, ikke mail og sms.

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

Skelde GF klarer 
sig stadig godt 
Af Esben Cronbach

I 2019 fejrede Skelde GF 
et godt 75-års jubilæum, 

mens man bibeholdt et 
stabilt medlemstal.

Det nævnte formanden 
Jens Christian Petersen 
på generalforsamlingen 

i Skelde Gymnastik 
Forening.

I det daglige foreningsliv 
er antallet af medlemmer 
til gymnastik steget lidt, 
mens der er en smule fær-
re til fodbold. Derudover 
er der over resten af 
linjen ingen væsentlig 
ændringer.

Ny kasserer
På generalforsamlingen 
blev Michael Pedersen 
valgt som ny kasserer da 
Lars Beeck valgte at afgå 
fra posten. Elise Bender 
Schlüter, Eva Frank 
Clausen og Jens Christian 
Petersen blev alle genvalgt. 
Efter generalforsamlingen 
blev serveret boller og 
kaffe.

I den særlige anledning 
at bestyrelsesmedlem Elise 
Bender Schlüter havde 
fødselsdag, blev der også 
serveret kage og sunget 
fødselsdagssang. Dette 
fungerede som en god 
afslutning på den ordinæ-
re generalforsamling. ■

Alle medlemmer indbydes hermed til:

GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 24. FEBRUAR

PÅ BROAGERHUS, 
ALLÉGADE 4, 6310 BROAGER
kl. 18.00 Stegt fl æsk med persillesovs.

ca. kl. 18.45 Generalforsamling. 

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig
Henrik Sohl / hs@elkuglen.dk

Dagsordenen fi nder du også her: soc-bgs.dk

Kom og vær med!

I BROAGER, GRÅSTEN OG SUNDEVED

I BROAGER, GRÅSTEN OG SUNDEVED
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225 til afstemningsfest i Broager
Af Esben Cronbach

Da fejringen af 100-års 
jubilæet for afstemningen 
i 1920 begyndte søndag 
eftermiddag, var stem-

ningen i top i Broager 
Salen. Inde i salen var 225 
mennesker og næsten 100 
mennesker gik forgæves.

Marianne Tychsen, 
formand for Broager 

Nationale Udvalg, be-
gyndte med en kort gen-
nemgang af programmet 
samt en præsentation 
af dagens festtaler, fol-
ketingsmedlem Bertel 
Haarder (V). 

Efter præsentationen 
var der fællessang med 
Broager Egnskor og 
Alssund-Orkesteret. 
Musikken blev nærmest 

en rød tråd gennem arran-
gementet, der i høj grad 
var præget af den danske 
sangskat. Dette ændrede 
sig ikke, da en veloplagt 
Bertel Haarder trådte op 
til talerstolen. 

Den grundtvigiansk 
opfostrede folketingspo-
litiker talte bl.a. om fæl-
lesskabet i Sønderjylland, 
samt den måde sønderjy-
der i det hele taget har lært 

at leve sammen med de 
tyske landsmænd i fred og 
fordragelighed. Han talte 
også om, hvordan vi lyk-
kes så godt med at mindes 
Genforeningen og hvor-
dan postvæsnet fungerede 
i “gamle dage”. Og netop 
det, at vi ikke må glemme 
historien, er hvad Bertel 
Haarder lægger særlig 
vægt på.

“Det er utroligt vig-
tigt at vi husker vores 
historie, og specielt den 
sønderjyske historie,” 
sagde Bertel Haarder om 
afstemningsdagen.

Snak ved bordene
Efter Bertel Haarders tale 
var der god tid til fri snak, 
lækre boller og lagkager 
samt kaffe i spandevis. 
Da de kaffekanderne var 
tomme og fadene ligeså 

startede arrangementet 
igen. 

Her var der egentlig tid 
til spørgsmål, men da der 
kun var én person, der 
havde stillet et spørgsmål, 
kom Bertel i stedet op 
igen, for at snakke lidt frit 
fra leveren. Her uddybede 
han enkelte af de tanker, 
han havde nævnt i den op-
rindelige tale. Han bragte 
desuden det højt debatte-
rede emne om tosprogede 
byskilte på banen.

“Hvis ikke vi har vigti-
gere ting at diskutere end 
det, så synes jeg, at vi skal 
være taknemmelige,” slut-
tede Bertel Haarder sin 
tankestrøm. Efter taler, 
sang, kaffe og kage blev 
aftenen rundet af med en 
sidste fællessang. ■

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

Øster Sottrup Vandværk
afholder

Generalforsamling
Onsdag den 26. februar kl. 19.30

i Forsamlingsgaarden Vester Sottrup
Bestyrelsen

KØBES
Løvtræsskov i Sundeved-området købes.

HENVENDELSE JØRGEN B.,
  VESTER SOTTRUP 24211285

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus

”de 5 onsdage” 
Den sidste af ”de 5 onsdage” i denne sæson er

onsdag den 19. februar kl. 19.30

Portvinssmagning
Uddeler Michael Næsby fra SuperBrugsen i Broager 
tager os med på en rejse ud i portvinens verden og 

giver smagsprøver herpå. Dertil serveres små lækkerier. 
Musikalsk underholdning ved orkestret TEGLSTEN

– det bliver en go’ aften 

Tilmelding til Broagerhus@Broager.dk eller tlf. 26738130

og betaling kr. 195,00 pr. deltager 
senest lørdag den 15. februar. Betaling til 

Mobilepay 65610 eller overførsel til konto 9797/0001333992 
i Broager Sparekasse, med oplysning på indbetaler.

HUSK

General forsamling
på Broagerhus

den 26. februar kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægter.

VI SES PÅ BROAGERHUS 

Folketingsmedlem Bertel 
Haarder (V) var et trækpla-
ster ved afstemningsfesten i 
Broager. Foto Esben Cronbach 

Den dag vi aldrig glemmer
Af Gunnar Hat tesen

Afstemningsdagen 10. 
februar 1920 er en dato, 
der aldrig bliver glemt.

I Forsamlingsgården 
Sundeved var 150 men-
nesker mødt op for at fejre 
100-års jubilæet.

Forfatteren Linda Larsen 
fortalte over for den store 
forsamling om sin roman 
"Men sko må jeg ha'". En 
del af romanen foregår i 
tiden op til Genforeningen 
på Sundeved.

Afstemningsfesten blev 
en hel folkefest med delta-
gelse af Kor 92, folkedan-
sere, spejdere, rideskole 
og Lokalhistorisk Arkiv 
for Sundeved, som havde 
lavet en udstilling. ■

Mange deltagere havde taget 
tøj på, som man gik klædt i 
1920. Foto Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Gråsten Frivillige 
Brandværn og 
Egernsund Frivillige 
Brandværn måtte 
søndag rykke ud til 
Sundgade i Egernsund, 
hvor stormen havde 
forvoldt skade på en 
gavl på en privatbolig. 
Et vindue var blevet 
ødelagt, så der var 
direkte adgang ind i 
huset.Ellers forvoldte 
stormen ikke større 
skader end væltede 
træer.

Den kendte Gråsten 
Bank blev grundlagt 27. 
maj 1920. Banken blev 
i 1970 fusioneret med 
tre andre sønderjyske 
pengeinstitutter til 
Sydbank. 100-års ju-
bilæet bliver markeret 
med en reception.

PostNord løbet suser 
mandag den 24. august 
gennem Gråsten.

Lokalhistorisk Arkiv 
har flere udstillinger på 
beddingen. Der bliver 
en udstilling om gen-
darm Kristian Madsen, 
som i maj 1920 kom til 
Gråsten i det nyopret-
tede korps. Materialet 
er blevet overgivet af 
tidligere skolelærer 
Tage Nielsen og nu 
afdøde Arne Aabenhus. 
Desuden laver arkivet 
udstilling om Donning 
Margrethe i anledning 
af hendes 80 års fød-
selsdag den 16. april.

Tidligt fredag mor-
gen - klokken 05:12 
- kontrollerede politiet 
trafikken på Langbro 
ved Blans. 
En bilist blev testet til 
at have for høj promil-
le, så han blev anholdt. 
I forvejen var han 
administrativt frakendt 
kørekortet ■

Boliger

Nysgerrig omkring din 
boligs værdi, så kontakt os 
for en gratis salgsvurdering

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

Estate Kjeld Faaborg  7465 0933
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D EFrydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg

Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Fårhus Forsamlingshus

B L O M S T E R    C H O K O L A D E    V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S    G A V E R

Send en kærlig tanke – bestil i butik eller på interflora.dk. 
Vi leverer til hele Danmark. Husk hinanden.

Husk kærligheden  
på Valentinsdag  
den 14. februar

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A · Telefon 74 65 03 03

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Gør hverdagen ekstra hyggelig

Borgmester fylder 60 år
Af Lene Neumann Jepsen

Mandag den 17. februar 
fylder Erik Lauritzen 
(S), borgmester i 
Sønderborg Kommune, 
60 år.
Det lå ikke i kortene, at 
landmanden fra Blans 
skulle blive politisk ak-
tiv. Og da slet ikke for 
Socialdemokratiet. Især 
ikke, når både en bror og 
en svigerinde var med-
lemmer af kommunalbe-
styrelsen for Venstre og 
hans mor stemte på Carl 
Holst.

Nye interesser
Erik Lauritzen kommer 
fra en landmandsfamilie 
og købte i 1985 sit eget 
landbrug. Men efter 10 år 
som landmand måtte han 
lukke landbruget og sadle 
om. Og da Erik startede 
på uddannelsen som land-
brugsteknolog, begyndte 
også passionen for det 
politiske liv.

”Gennem min kone 
Bentes arbejde som social-
pædagog begynder jeg at 
interessere mig mere og 
mere for, hvad det er for 
et samfund, vi gerne vil 
have. Og under min ud-
dannelse får jeg tid til at 
involvere mig,” siger Erik 

Lauritzen om dengang i 
1996, da han meldte sig 
ind i Socialdemokratiet.

Voksende indflydelse 
Efter indmeldelsen gik der 
ikke længe, før han blev 
opfordret til at stille op til 
valget i Sundeved, men 
blev i 1997 ikke valgt ind. 

Først i 2001 lykkedes det. 
Og siden da rykkede han 
fra kommunalbestyrelsen 
i Sundeved med over i 
Sønderborg Byråd efter 
kommunesammenlæg-
ningen.

”Det er den spændende 
tid. Jeg får mere og mere 
lyst til at være engageret,” 
fortæller Erik Lauritzen.

I 2013 bliver han 
borgmesterkandidat for 
Socialdemokratiet og 
vælgerne giver partiet 
mulighed for at danne 
flertal, så Erik Lauritzen 
1. januar 2014 kan sætte 
sig i borgmesterstolen i 
Sønderborg kommune. 
Dermed stoppede han 
efter 14 år som lærer på 
Gråsten Landbrugsskole. 
I 2017 opnår Erik genvalg 
og fortsætter nu sin anden 
borgmesterperiode.

En kommune i balance
Når borgmesteren ser 
tilbage på de sidste seks år 
i spidsen for Sønderborg 
Kommune, er han især 
stolt af at kunne skabe ”en 
kommune i balance.”

”Det var mit valgslogan 
første gang jeg stillede op 
som borgmester. Jeg er 
rigtig godt tilfreds med 
at det lykkedes. Vi har 

stoppet udsultningen af 
landområdet, droppet 
nedlæggelser af skoler og 
institutioner og er gået en 
anden vej,” nævner Erik 
Lauritzen blandt andet.

Stor oplevelse
Som borgmester kan man 
opleve meget. For borg-
mesteren står især del-
tagelsen i COP21 i Paris 
som en stor oplevelse i 
hukommelsen 

”At være med blandt 
verdenslederne og være 
med til at skrive under 
på Paris-aftalen for vores 
klima. Det var noget af det 
største,” fortæller han.

4 år mere 
I løbet af 2020 skal 
Socialdemokratiet vælge 

deres borgmesterkandidat 
til valget i 2021. 

”Jeg tager gerne 4 år 
mere. Det er meget, vi ger-
ne vil gøre endnu bedre,” 
forklarer Erik Lauritzen 
og nævner skoler og børn, 
som nogle af de områder 
der fylder rigtig meget.

”Vi skal som byråd 
bakke op om og forsøge at 
følge med i de initiativer, 
der er ude i vores land-
distrikter. Der er meget 
energi og idérigdom i bl.a. 
landsbylaugene.” siger 
Erik Lauritzen.

I anledning af den 
runde fødselsdag, har 
Erik Lauritzen invi-
teret 80 personer til 
privat fest på Sundeved 
Forsamlingsgård. ■

Faktaboks
Født 17. februar 1960 i Blansskov
Gift med Bente Lauritzen
Børn: 3
Børnebørn: 6
Bopæl: Blansskov ved Blans
Uddannelse: Landbrugsteknolog
Tidligere erhverv: Lærer på Gråsten Landbrugsskole, 
landmand
Politisk karriere: 1996: Medlem af Socialdemokratiet
2001: Medlem af Sundeved kommunalbestyrelse
2007: Gruppeformand i Sønderborg Byråd
2010: Politisk ordfører i Sønderborg Byråd
Siden 2014: Borgmester Sønderborg Kommune

Borgmester Erik Lauritzen fylder 60 år. Foto: Kim Tof t Jørgensen
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Sundhed  og  ve l være

Lej dig ind i Grænsehallerne
Af Dit te Vennits Nielsen

Grænsehallerne i Kruså 
er i gang med at forny 
konceptet. 
“Et af de nye tiltag er, at 
man kan leje sig privat 
ind i en af hallerne. Sidder 
man f.eks. en weekend og 
har familie-træf, fødsels-
dag eller bare er sammen 
med vennerne, kan man 
ringe og høre om en af 
hallerne er ledige. Efter 
betaling får man en kode 
udleveret,  og derefter 
kan man frit tage hen og 
spille fodbold, badminton, 
floorball eller hvad man 
nu har lyst til i en time 
eller to eller en hel dag. 
Vi tager telefonen døgnet 

rundt, så man kan altid få 
fat i en medarbejder”, for-
tæller halinspektør Dan 
Andresen.

Udlejning
Grænsehallerne er også le-
veringsdygtige i udlejning 
af borde og stole til fester, 

og det er muligt at få mad 
ud af huset. 

I Multisalen arrangeres 
fester såsom børnefødsels-
dage, familiefester, firma-
fester og julefrokoster. Der 
afholdes også tit foredrag 
og møder, udover at der 
dyrkes gymnastik, dans, 
yoga og meget andet.

”Når vi engang får 
vores byggetilladelse af 
Aabenraa Kommune, går 
vi i gang med ombygnin-
gen af den gamle bowling-
hal. Så er der endnu bedre 
muligheder for at tilgo-
dese vore mange kunders 
behov”, fortsætter Dan 
Andresen. 

Grænserevy
Når der atter til efteråret 
spilles grænserevy skulle 
det meget gerne foregå i 
den ombyggede hal. 

I forhallen er der for 
nyligt etableret en moto-
rikbane. Her kan børn og 
voksne udfolde sig sam-
men med de øvrige akti-
viteter. Desuden er dørene 
til hallerne udskiftet med 
glasdøre. Det har bevirket, 
at det giver mere ro. Nu 
kan folk nemlig kigge ind 
igennem døren uden at de 
behøver åbne den. 

”Vi har jo også overnat-
ningsmuligheder med 64 
sengepladser, så hvis man 
holder sin familiefest her 
kan familien overnatte og 
endda få morgenmad næ-
ste morgen”, nævner Dan 
Andresen. ■

I forhallen er der for nyligt 
opsat en motorik-
bane til stor morskab for 
både børn og voksne.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Klinik For Fodterapi
v/ Lone Bakowsky

Torvegade 1, 6330 Padborg

Tlf. 25 48 58 86
www.fodklinik-padborg.dk

Din garanti for 
professionel 
behandling

Nyhed  Børnesundhedsvejleder
Book en tid via onlinebooking 

– se hjemmesiden eller Facebook
Skriv også gerne en mail

Sabines Zoneterapi 
Hærvejen 9 · 6330 Padborg

Tlf. 22 83 89 65 · sabineszoneterapi@mail.dk
www.sabineszoneterapi.dk 

 online 
booking via 
hjemmeside

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

Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransehallerne- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

Vil du dyrke motion så kom
til Grænsehallerne. 

Her er mulighederne 
uendelige. 

Ved du at man hos os som privat 
person kan leje vores idrætshaller, 
overnatningsfacilliter samt borde, 

stole og service til din fest.

Faktaboks
Grænsehallerne giver 
mulighed for at dyrke

Yderligere 
aktiviteter Afholdelse af

Volleyball E-Sport Møder
Floorball Aerobic Foredrag
Faustball Yoga Koncerter
Badminton Krolf Trænings-

ophold
Fitness Tæppecurling Overnatning
Håndbold Bowls
Fodbold Linedance

Gymnastik
Senioridræt
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Ny ansat hos fodterapeut
Af Dit te Vennits Nielsen

Fodterapeuter Lone 
Bakowsky har travlt. 
Derfor har hun ansat 
en ny medarbejder. 
Klinikken råder nu over 
2½ uddannede fodte-
rapeuter. Det medfører, 
at ventetiden er knap 
så lang på at få tid til en 
fodbehandling.
Nyansat er Hanne Jepsen, 
der har 33 års erfaring fra 
sin egen klinik i Esbjerg. 
Hun har valgt at flytte til 
Bov for at være i nærhe-
den af hendes børn, svi-
gerbørn og børnebørn.

I starten arbejder Hanne 
Jepsen 2-3 dage om ugen, 
men fra 20. april er hun 
ansat på fuld tid i klinik-
ken. Hun har sagt sin 
lejlighed op i Esbjerg og 

søger nu efter et passende 
sted at bo i Bov-omegnen. 

I klinikken er også 
ansat Sandra Bakowsky 
på timebasis, da hun er 
ved at uddanne sig til 
socialrådgiver.

Indlæg til sko

Lone Bakowsky fortæller, 
at hun selv laver indlæg til 
sko i klinikken. Henviste 
patienter får tilskud fra 
regionen, og hun er i dia-

log med kommunen om 
at lave indlæg til borgere 
med specielle behov.

Lone Bakowsky har 
ansat to fleksjobbere i 
sin klinik. Det drejer sig 
om Randi Kanne, som 
passer telefon og Ivonne 
Sahl, som fungerer som 
rengøringsdame. 

Lone Bakowsky er netop 
blevet tildelt kommunens 
CSR-mærke. Inden længe 
bliver Lone Bakowsky 
også akkrediteret på 
lige vilkår som læger og 
sygehuse. 

“Det går rigtigt godt 
på klinikken. Den ene-
ste udfordring er, at jeg 
mangler lidt mere plads. 
Jeg vil gerne stå fremme i 
klinikken og lave indlæg, 
så folk kan se hvordan det 
foregår. Det er der ikke 
rigtig plads til på nuvæ-
rende tidspunkt”, siger 
Lone Bakowsky. ■

Fodterapeut Hanne Jepsen er nyansat hos Lone Bakowsky 
(th). Foto Dit te Vennits Nielsen
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NYHED

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

En shampoo og conditioner til dig der 
vil have en personlig shampoo. 

Til dig der vil have en shampoo og 
conditioner der passer lige netop til dit hår. 

Kom ind og hør hvad der lige 
netop passer til dig 

FORÅRS-FORÅRS-
MESSE MESSE 
20202020
Torsdag den 12. marts
kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken
i Gråsten         

Konferencier
Lene Beier

Billetter á 150,-
købes hos 

Bageriet Kock, Matas Gråsten, 
SuperBrugsen Gråsten, og hos 
Guldsmed Rie Meyer, Padborg

Udstillere:
2 Dreams, Bageriet Kock, Bruhns
Danske Diakonhjem, Det Grønne Køkken
Din Hørespecialist
Enjoy Resorts Marina Fiskenæs
Fri Bike Shop, Garn & Tøj
Gråsten Apotek, Gråsten Avis
Gråsten Blomster, Guldsmed Rie Meyer
Jensen Ure-Guld & Sølv, Matas Gråsten
Min Bolighandel, OK Benzin
Peter Larsen Kaffe
Pink Cup - Støt Brysterne, Pro� loptik
Quorp’s busser, SuperBrugsen Gråsten
Sönnichsen Ure & Smykker, 
Teddy’s Salon, Tøjeksperten, Værftet

Man bliver glad i låget af at komme her

Åben 7 dage om ugen fra 6.00 til 22.00
Læs mere på: www.broagermotionsklub.dk

eller på Facebook: motionsklubben 2018

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

Sqvat og 
dødløft

Ryg – mave 
træning

Fitness/kondi 
træning Styrketræning Spinning 

2 gange ugentligt

Et lukrativt tilbud 
for de 15-90 årige

ZONETERAPI KAN HJÆLPE DIG
Allergi! 

Er du en af dem der lider af allergi i for(r- forsommer, s( kan

Zoneterapi m(ske hjælpe dig!
Hver femte dansker lider af allergi, der kan forringe din livskvalitet og 

m(ske give dig sygedage. Gør som andre, g( til zoneterapi.

Bloms Zoneterapi v/ Ilse Blom
Felstedvej 21, 6300 Gr(sten
Tlf.: 74 65 28 08 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk



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

ALT I MURERARBEJDE
• Småreparationer
• Om- og tilbygning
• Nybyggeri
• Hoverentreprenør

BC Vinduespolering

Etplanshus
fra 90,-

+ moms.

Firmaer efter aftale.

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

Pudser 
kun 

vinduer i 

stueplan

Kontakt os for tilbud på 

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

Ha’ en rigtig god dag

DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• • TruckersteakTruckersteak
• • ÆggekageÆggekage
• • StjerneskudStjerneskud

• • WienerschnitzelWienerschnitzel
• • TarteletterTarteletter
• • Osv.Osv.

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 11. Svensk pølseret med rødbeder

ONSDAG den 12. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

TORSDAG den 13. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 14. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder og asier

LØRDAG den 15. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 16. Burger med pommes frites

MANDAG den 17. Kylling i paprikasovs med salat

Kun 69,-

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

Valentinsdag er stort i Padborg Torvecenter
Af Dit te Vennits Nielsen

Butikkerne i Padborg 
Torvecenter er klar 
til at tage imod 
kunderne med gode 
Valentinsdag-tilbud.
Hos Klokkeblomsten er 
det en af de travle dage på 
året, hvor man får en mas-
se glade mennesker ind i 
butikken, som glæder sig 
til at komme hjem med 
en lille rose, en flot buket 
eller en sammenplant-
ning til deres kone eller 
kæreste.

Sådan en dag er det 
meget de unge fyre, der 
kommer ind og skal købe 
noget til kæresten.

"Butikkerne sprudler af 
forårshumør. Vi tager hul 
på en ny tid", fortæller 
formand for Padborg 
Shopping Palle Hansen. 

Valentinsdag by-
der på gode tilbud i 
Klokkeblomsten, Palle, 
Gellett Læder, Jan 
Jensen ure-guld-sølv og 
SuperBrugsen.

Ifølge guldsmed Rie 
Meyer mangler Padborg 
kærlighed. 

Derfor vil de smuk-
ke hjerter pynte i 
Torvecentret indtil udgan-
gen af februar. Måneden 
er nemlig udråbt til kær-
lighedens måned. ■Smukke hjerter pynter 

Padborg Torvecenter.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 07 11. februar 2020 12. årgang



Genforening markeret i 
Bov Kirke

Af Dit te Vennits Nielsen Søndag blev 100-året for 
Genforeningen markeret 
med en festgudstjeneste 
i Bov Kirke. 
Der deltog menigheder fra 
de danske menigheder i 
Ansgar Kirke i Flensborg, 
Hanved Kirke og 
Harreslev Kirke. Desuden 
deltog Nordschleswig 
Gemeinde samt  Bov-
Holbøl Menighed.

Under gudstjenesten 

optrådte Har'lee Gospel 
Singers, et sangkor le-
det af organist Jørgen 
Wittmaack. 

Salmerne under guds-
tjenesten blev sunget 
samtidigt på både dansk 
og tysk.

Efter gudstjenesten 
var der kaffebord på 
Bov Kro. ■

Bentes Shop udvider 
åbningstid

Af Dit te Vennits Nielsen

Bentes Shop har ansat 
Lise Brandenhoff Hansen. 
Det betyder, at butikken 
fremover kan holde åbent 
mandag-lørdag.

“Kundegrundlaget har 
hele tiden været der. 
Nu passer personales-
iden også”, siger Bente 
Smedegaard, som også 
beskæftiger 2 halvtids 
ansatte og 2 hjælpere.

“Det passer mig rigtigt 
fint at være ansat i tøj-
branchen”, fortæller Lise 
Brandenhoff Hansen, som 
er uddannet frisør, men 
har i de senere år været 
ansat i andre jobs. Hun 
kender mange af de lokale 
kunder, og er meget imø-
dekommende og har flair 
for tøj. 

“Det er en rigtig hyggelig 
butik med tøj til både sto-
re og små, så der er noget 
for enhver her”, fortæller 
Lise Brandenhoff Hansen, 
der er ansat 20 timer om 
ugen. ■

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - 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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

 

• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
• Økonomisk vejledning
• Gratis juridisk rådgivning (advokat)

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodSvend Hedegaard

Tlf.: 74 67 35 15 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

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

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 16. februar kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 16. februar kl. 9.30 
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 16. februar
Ingen gudstjeneste. 
Vi henviser til Bov og Kollund kirker

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller kollundhus@gmail.com

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

Handewitter Bläserchor spillede til gudstjenesten. Foto Dit te Vennits Nielsen

Lise Brandenhoff Hansen er 
blevet ansat i Bentes 
Shop i Padborg.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Ole Jepsen
Indehaver/ejendomsmægler
Mobil 4017 5082

Nybolig
Padborg

Torvegade 1 ·· ·6330 Padborg
6330@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 74671902
Ole Jepsen
Indehaver/ejendomsmægler
Mobil 4017 5082

Lena Dahlgaard
Indehaver/ejendomsmægler
Mobil 4017 3882Padborg

Se alle vore boliger på www.nybolig.dk

FÅRHUS - Ryttergabsvej 50

Ejendommen fremtræder klassisk, præsentabel og i rig-
tig flot stand og er løbende blevet moderniseret og vedli-
geholdt. Bl.a. kan fremhæves det kun tre år gamle tag i

glaserede teglsten. vinduer mv. Tilbygninger er ligeledes
rigtigt flotte og rummer en masse forskellige anvendel-
sesmuligheder. Sag: 19581

Bolig m² 297

Stue/vær 3/3

Grund 39.074

Opført 1931

Kontantpris: 4.495.000
Ejerudgift pr. md: 2.443
Udbetaling: 225.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 18.195/15.978

PADBORG - Vikingvej 17

NYHED

Her sælges en fin velholdt og løbende moderniseret villa
med carport og garage med depot og skur. Huset har De-
cra ståltag fra 1994 samt 3-lags træ/ aluminiums vind-

uer fra 2018. Derudover er der blevet installeret et luft-
flytningssystem.

Sag: 18791

Bolig m² 127

Stue/vær 1/4

Grund 719

Opført 1964/1977

Kontantpris: 830.000
Ejerudgift pr. md: 1.508
Udbetaling: 45.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.392/2.975

BOV - Nyhusvej 35

Dejlig villa med god garage ud til grønt område. Villaen
er indrettet med en dejlig vinkelstue og køkken-alrum,
adskildt med en fritstående mur og skorsten med tilslut-

tet brændeovn. 3 fine soverum, gæstetoilet og flot bade-
værelse. En velindrettet villa til børnefamilien, der skal
ses! Sag: 15091

Bolig m² 130

Stue/vær 1/4

Grund 1.137

Opført 1986

Kontantpris: 1.275.000
Ejerudgift pr. md: 1.744
Udbetaling: 65.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 5.182/4.546

PADBORG - Jernbanegade 57

Her har du mulighed for at købe et lille byhus, der er
godt udnyttet i både stue- og kælderplan og har en vedli-

geholdelsesnem have. Huset er løbende blevet vedlige-
holdt og har Decra tag fra 2008

Sag: 14991

m² 93/93

Stue/vær 1/1

Grund 682

Opført 1950

Kontantpris: 975.000
Ejerudgift pr. md: 1.225
Udbetaling: 50.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.975/3.487

HOLBØL - Skolegade 8

Rødstensvilla i hjertet af Holbøl med hobby værksted og
flot udsigt ud over mark. Huset er fra 1958 og i 2000
blev de fleste vinduer udskiftet til træ/alu. på nær to

styk. Ydermere blev bryggerset renoveret i 2000 og i
2003 blev garagen tilbygget til huset,

Sag: 07581

Bolig m² 124

Stue/vær 1/3

Grund 1.072

Opført 1958/1962

Kontantpris: 775.000
Ejerudgift pr. md: 1.185
Udbetaling: 40.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.185/2.793

PADBORG - Jernbanegade 56A

Stor murermestervilla i god stand med tagetage og fuld
kælder, beliggende i centrum af Padborg. En ejendom

med mange muligheder for den store familie eller til del-
vis udlejning til kontor.

Sag: 13591

m² 99/186

Stue/vær 2/1

Grund 840

Opført 1958/1972

Kontantpris: 1.275.000
Ejerudgift pr. md: 1.340
Udbetaling: 65.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 5.573/4.781
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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 Også muligt med Smart Rate

rentefri betaling på 24 måneder24kr.

TID TIL NYE 
BRILLER?

Indløs din 

bonus nu !

til et 

brillestel

GAVEKUPON GAVEKUPON

Gælder til og med d. 29.02.2020 i alle Hallmann butikker, fra et mini-

mumskøb på 1.490,– kr. for brillestel og brilleglas. Klip ud og a� ever i 

din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. Pr. Kunde kun et gavekort. 

Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger. 

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Gælder til og med d. 29.02.2020 i alle Hallmann butikker, fra et 

minimumskøb på 2.990,– kr. for brillestel og brilleglas. Klip ud og 

a� ever i din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. Pr. Kunde kun 

et gavekort. Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestill-

inger. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

***
***

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949

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.

Den kan også a� everes i postkassen, der er opstillet i 
postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg. 
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

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

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

ÅBNINGSTIDER: SuperBrugsen Padborg 

Åbent alle dage kl. 07.00-19.45  Telefon 74 67 31 36

PADBORG

HUSK
VI HAR ET 

STORT UDVALG 
I FLOTTE 

BUKETTER!

10 stk. / 50 cm kun

30,-

Flotte roser
Flere farver

Lokalt engagement i Kruså 
Husmoderforening
Af Esben Cronbach

Kruså Husmoderforening 
blev oprettet i 1937 
med det formål at give 
kurser til husmødre, så 
de kunne blive bedre til 
at tage sig af de huslige 
pligter såsom at sy og 
kokkerere. 
Det var og er den dag i 
dag desuden en forening 
der har fokus på det lokale 
fællesskab. Dengang fore-
gik turene til tider i karet, 
mens de på grund af den 
store tilslutning i dag må 
hive en dobbeltdækkerbus 
frem for at rumme de 
mange medlemmer, der 
ønsker at deltage i arran-
gementerne, der spænder 
vidt.

I 2020 er der planlagt 
8 arrangementer og én 
udflugt. En af de ting, 
der i år vil gå igen, er den 
populære adventshygge, 
der fandt sted i november 
sidste år.

Arrangementet tiltrak 
hele 93 medlemmer af i 
alt 223 medlemmer – altså 
en tilslutning på lidt over 
40% af alle medlemmer. 

Lavt kontingent
I sine over 80 år har 
foreningen altid haft med-
lemmerne for øje. Kon-
tingentet har endnu den 
dag i dag et fast lavt beløb 
på 75 kr. Prisen er givetvis 
steget en smule siden be-
gyndelsen, hvor prisen var 
en halv krone i kvartalet. 
An tallet af arrangementer, 
bestyrelsens åbenlyse 

engagement og en naturlig 
grad af inflation kan dog 
i en meget rimelig grad 
retfærdige gøre det nuvæ-
rende årlige kontingent. 
For eningen tæller desuden 
ikke udelukkende kvinder 
længere. Der er 40 mænd 
i foreningen, der altså er 
gået fra at henvende sig 
til husmødre til at kreere 

spændende arrangementer 
i det lokale for de lokale.

En gagementet i denne 
lokalforening ser man 
sjældent mage til. I gen-
nemsnit har foreningens 
formænd siddet 9 år på 
posten, der har haft 9 
forskellige formænd siden 
begyndelsen for 80 år 
siden. ■

Generalforsamling
Kollund Tennisklub indkalder til generalforsamling

Onsdag den 26. februar kl. 19.00 i klubhuset
på Kalveknækket 55, Kollund, 6340 Kruså

Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet skal fremsendes til 

kollund.tennis@gmail.com senest den 16. februar 2020.
Bestyrelsen
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Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

ALLE SMYKKER FINDES I SØLV OG FORGYLDT
Find os her

CHRISTINA JEWELRY AND WATCHES

VEDHÆNG
Sølv 299,- 

Forgyldt 349,- 

ØREHÆNGER
Sølv 399,- 

Forgyldt 449,- 

ØRESTIKKER
Sølv 299,- 

Forgyldt 349,- 

Vis din kærlighed til en du holder af og 
giv samtidig en støtte til udsatte børn

HVERT ET
SMYKKE
TÆLLER

KAMPAGNE
Armbånd med sølv eller forgyldt charm 495,- / 595,-

Spar 500,-

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Selected Polo 
Før 300,-

Nu200,-

JBS tights
3-pak Før 300,-

Nu200,-

Valentins
Dag

forkæl manden til

� ere farver

Bestil gerne allerede nu.Bestil gerne allerede nu.

Torvegade 16 · 6330 Padborg · Tlf. 7467 3333

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 · Lørdag  kl. 9.30 - 12.30

HUSK
FREDAG DEN 14. FEBRUAR 

VALENTINSDAG

VALENTINSGAVE TIL PAR

VALENTINSGAVE TIL HENDE

VALENTINSGAVE TIL HAM

ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag 10.00-17.30 - Lørdag 9.30-12.30

TORVEGADE 21, 6330 PADBORG

Bon Gout kuffertsæt. 
Kabine + mellemstr.
Vejl. udsalgs pris 
2.599,-

Nordic Blue cross-over taske.
Findes i mange farver.
Vejl. udsalgspris 399,-

Smart pung- plads til mange 
kort-sedler-mønter mm.
Vejl. udsalgspris 399,-

Dollar pung til sedler - kreditkort.
mønter mm.
Vejl. udsalgspris 249,-

Jennifer Jones modepung 
med plads til Iphone.
Vejl Udsalgspris 499,-

Hard case

NuNu

1991995050

NuNu

1241245050

NuNu

2492495050

NuNu

1.2991.2995050

VALENTINS-VALENTINS-
RABATRABAT  

5050%%

NuNu

1991995050

  Padborg ShoppingPadborg Shopping
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Hørt ved Lyren
Et ægtepar fra Padborg 
kom ubevidst til at køre 
fra regningen, efter 
at have tanket på en 
tankstation i Tyskland. 
Det blev først opdaget, 
da de fik et brev fra 
det tyske politi. Fejlen 
blev hurtigt rettet og 
regningen betalt.

Guldsmed Rie Meyer 
skal i samarbejde 
med de kommende 
konfirmander designe 
et smykke. De 60 
unge skal have smyk-
ket i gave på deres 
konfirmationsdag. 

6. årgang på 
Lyreskovskolen holdt 
forleden Skakkens Dag.

Nielsens Bageri har 
indledt et samarbejde 
med Jysk Firmafrugt. 
Kunderne kan nu 
bestille friskbagt 
rugbrød sammen med 
frugtordning. 

Det er LT-Natur, der 
står for opbygningen 
af den nye indgang 
ved SuperBrugsen i 
Padborg. Arealet foran 
dørpartiet ændres, 
så det bliver mere 
fremkommeligt.

Motorcrossbanen i 
Vesterbæk lider under 
det regnfulde vej. For 
tiden er der derfor in-
gen træning, så banen 
kan få ro indtil turne-
ringsstart i marts. 

Bov IF U15 piger i fod-
bold vandt Eckernførde 
Cup 2020 med 5 sejre 
og 1 uafgjort kamp. 

10 asketræer ved 
tilskuerpladsen på 
Friluftsscenen i 
Padborg Skov lider 
af askesyge. Et træ er 
allerede væltet ned 
over siddepladserne. 
Det koster 9.500 kr. at 
træerne fældet. ■

TRÆNINGSOPSTARTTRÆNINGSOPSTART
Hej alle nye og gamle seniorfodboldspillereHej alle nye og gamle seniorfodboldspillere

Lørdag den 8. februar kl. 15.00 
omklædt på kunstgræsbanen

Trænerteamet består af 
Torben Ryberg Christensen, Kristian Holm Jensen, 

Jacob Lage og målmandstræner Claus Grevsen.
Omklædning foregår i 5 og 6 ved Grænsehallerne, Kruså.

Efter træningen er der info om planerne for sæsonen 
ved trænerne, hvor klubben byder på lidt mad.

Vi glæder os til at se dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Torben Ryberg Christensen på tlf. 21 46 34 77,

Kristian Holm Jensen på tlf. 27 63 42 76, 
Jacob Lage på tlf. 23 39 68 92 

eller Claus Grevsen på tlf. 51 78 20 19.

Husk det er fedt at spille fodbold i Bov IF!

Med sportslig hilsen
Frank Thietje, formand

OPSTART FOR SENIORER 2020OPSTART FOR SENIORER 2020
Bemærk 
ændring 
af dato

KRUSÅ HUSMODERFORENING
HUSK

Generalforsamling
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00

i Grænsehallernes Multisal
På bestyrelsens vegne Giesela Paulsen

Birkelunds Venner 
 
 

 
 

Generalforsamling 
 

Torsdag den 27. februar kl.19:00 
På 

Birkelund Plejehjem 
Kobbermøllevej 50, 6340 Kruså 

  
Dagsorden iflg. vedtægterne 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Anni 
Jakobsen, Toftehaven 12, 6330 Padborg, skriftligt i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 
  

Foreningen er vært ved en kop kaffe med brød. 
  
  
  

BBiirrkkeelluunnddss  VVeennnneerr  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

Birkelunds Venner 
 
 

 
 

Generalforsamling 
 

Torsdag den 27. februar kl.19:00 
På 

Birkelund Plejehjem 
Kobbermøllevej 50, 6340 Kruså 

  
Dagsorden iflg. vedtægterne 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Anni 
Jakobsen, Toftehaven 12, 6330 Padborg, skriftligt i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 
  

Foreningen er vært ved en kop kaffe med brød. 
  
  
  

BBiirrkkeelluunnddss  VVeennnneerr  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

Mandag den 17. februar starter

GÅ-HOLD
med gå-vært Heidi Tychsen

kl. 18.00 ved Lyreskovskolen, Bov
Dette er som optakt til jer der gerne 

vil begynde med at løbe.

Mandag den 30. marts starter nyt 

BEGYNDERHOLD/LØB
kl. 18.00 ved Barak 80, Lejrvejen 
Vi starter med et introduktionsmøde 

om vores træning

Mandag den 23. marts kl. 19.30 
ved Lyreskovskolen

Alle er velkommen.
Børn fra 10 år ifølge med en voksen

Se mere på motion.bovif.dk

GENERALFORSAMLING
I RØDE KORS PADBORG
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00

Røde Kors Butikken,
Nørregade 30, Padborg

Dagorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde senest 
10 dage før generalforsamlingen

Der bliver budt på kaffe og en bid brød

Vel mødt på bestyrelsens vegne formand 
Morten Berdiin tlf. 30256340

Alle er velkomne - dog har kun medlemmer stemmeret

Fællesspisning med Mogens Therkelsen
Af Dit te Vennits Nielsen

Direktør Mogens 
Therkelsen fortalte 
søndag om både sit 
liv og 100 års jubilæet 
i transportfirmaet 
H.P. Therkelsen. 
Det skete ved fælles-
spisning i Multisalen i 
Grænsehallen i Kruså.

Det var Ældre Sagen i 
Bov, som samlede 85 men-

nesker til stegt flæsk og 
persillesovs med hjemme-
lavet æblekage til dessert.

Middagen blev krydret 
med sang og musik.

Efter middagen var det 
muligt at købe billetter 
til busture på 5 dage til 
Holland og  2 dage til 
Slesvig og Lübeck, da 
fristen er forlænget til 
25. februar. ■ Direktør Mogens Therkelsen fortalte om sit liv ved Spis Sammen i Ældre Sagen i Bov.

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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En Sønderjyde med rejseglæde

Af Esben Cronbach

En opvækst i Gråsten, en 
forkærlighed for Norge, 
og en engageret borger 
af Kruså.
Giesela Paulsen har 
været medlem af Kruså 
Husmoderforening siden 
1977. I 1999 blev hun valgt 

ind i bestyrelsen for der-
næst at indtage formands-
posten i 2008.

Giesela Paulsen og ægte-
manden Heinz holder af 
at tage til Norge – ofte. De 
har sammen været i Norge 
mere end 30 gange og 
mener stadig ikke at have 
rejst nok i landet.

”Vi rejser på grund af 
naturen og landskabet,” 
siger de i enighed.

Efter at tænke sig lidt 
om, kommer de sammen 
frem til, at de i høj grad 
også værdsætter de men-
nesker de møder på deres 
vej.

God oplevelse

Én oplevelse især må 
siges at være unik. På en 
campingplads i Norge, 
tæt ved en fjord, så de et 
stort skib komme gennem 
en sluse. Skibets førerhus 
var i øjenhøjde med dem. 
Mens de stod og kigge-
de, kom den hollandske 
kaptajn ud. De snakkede, 
fik nogle hollandske øl 
af kaptajnen og kørte 
efterfølgende hen til en 
bro, som skibet skulle 
under, så de – væbnet 
med danske flag - kunne 
vinke til kaptajnen og 
hele skibets besætning, 
der nu havde stillet sig ud 
på dækket for at hilse på 

ægteparret. De har stadig 
kontakt til kaptajnen, og 
kører nogle gange ud til 
bredden for at vinke til 
ham og besætningen, når 
det hollandske skib sejler 
forbi i nærheden.

Giesela Paulsens 12. 
år som formand for for-
eningen er snart skudt 

i gang. Hun er allerede 
den formand, der har 
siddet på posten i 3. 
længst tid. Sideløbende 
engagerer hun sig sam-
men med Heinz også i 
Valdemarshus, hvor de 
hjælper til, hvor der er 
brug for det. ■

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

Årsmøde 2020
Onsdag den 4. marts kl. 17.00 

i Grænsehallerne, Harkærvej 13, Kruså.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efterfølgende spisning og underholdning ved Kor a la Carte.

Pris: 150,-  excl. drikkevarer.

Tilmelding til spisning til ritaclausen@bbsyd.dk eller 
tlf. 29 44 49 16 fra den 13. – 17. februar

Kun for medlemmer – HUSK medlemskort

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

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 ApSSisseck boligudstyr ApS

…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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Design to Shape Light

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

Celebrating the 60th anniversary 
of SAS Royal Hotel with new colours, sizes and materials

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

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

Tak fordi du handler lokalt

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Giesela Paulsen fra Kruså 
elsker Norge, som hun har 
besøgt mere end 30 gange.
 Foto Esben Cronbach 
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.30 - 24.00
Søn- & helligdage også .....kl. 12.00 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

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

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

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

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet.
Gina og Uwe taler dansk

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

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

dansk 
service 

med tyske 
priser

Rejsegilde på nye huse i 
Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Bolig Syd holdt rej-
segilde på det første 
af ialt 18 nye huse på 
Klosterkløften i Kruså.
Både formand for Bolig 
Syd, Leif Poulsen, og 
direktør Peder Damgaard 
var glade for byde velkom-
men til det første rejse-
gilde på de nye almene 

boliger, der er ved at blive 
genopført.

De gamle huse er ved at 
blive revet ned på grund 
af fugtproblemer. I stedet 
kommer der helt nye 
tilgængelighedsboliger på 
94 m2, samme størrelse 
som de gamle men bedre 
indrettede.

De nye huse er meget 
energivenlige med lavt 

varmeforbrug, fordi de er 
bedre isoleret. Desuden 
er den grønne omstilling 
tænkt ind med ladestatio-
ner til elbiler i carporten 
og til robotplæneklipperen 
i haven.

Det første hus forven-
tes at stå færdigt medio 
marts, hvor den første 
familie kan flytte tilbage 
efter genhusning. ■

Der var mange gæster til 
rejsegildet på det første 
hus på Klosterkløften, hvor 
der blev budt på hot dogs.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Formand for Bolig Syd Leif 
Poulsen bød velkommen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

25-års jubilæum som 
elektriker
Johnny Bindzus fejrede 
fredag 25-års jubilæum 
som elektriker.
Han kom i lære som elek-
triker i Aabenraa. Da han 
var udlært tilbød hans 
bror, Peter Bindzus, ham 
arbejde i tre uger.
Det er så 25 år siden, og 
gennem årene har han ud-
ført et fint og godt stykke 
arbejde hos Bindzus. 

Johnny Bindzus stam-
mer fra Bolderslev og bor 
i dag i Kollund sammen 
med sin kone Anja. Parret 
har 2 børn. ■

Johnny Bindzus blev fredag 
overrasket med smørrebrød 
af de ansatte hos Bindzus 
A/S. Han var slet ikke klar 
over, at han allerede havde 
25-års jubilæum Privat foto
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Sundhed  og  ve l være

Uddannet som 
børnesundhedsvejleder

Af Dit te Vennits Nielsen

Zoneterapeut Sabine 
Søndergaard i Bov har 
taget uddannelse som 
børnesundhedsvejleder.

”Jeg har fundet ud af, at 
der er et stort behov for 
især småbørnsfamilier, 
at få mere viden om bør-
nesundhed. Jeg har ofte 
oplevet, at små børn har 

nogle symptomer, som 
kan afhjælpes med den 
rigtige vejledning. Det kan 
bl.a. være søvnproblemer, 
kolik, forstoppelse, eksem, 
allergi m.v., og det kan 

afhjælpes med den rig-
tige kost og ernæring til 
barnet”, fortæller Sabine 
Søndergaard. 

”Det kan jo være svært 
at forstå et lille barn uden 
sprog. Jeg kan derfor kom-
binere de to ting, zonete-
rapi og vejledning. Ved at 
give barnet zoneterapi kan 
jeg bedre aflæse problemet 
og bagefter give den rigtig 
vejledning”, fortæller 
Sabine Søndergaard og 
tilføjer, at selv når man 
ammer sit barn, kan 
moderens kostindtagning 
have betydning for bar-
nets trivsel. 

Sabine Søndergaard har 
onlinebooking på hendes 
hjemmeside og på face-
book. Hun opfordrer ger-
ne mødrene til at skrive en 
mail, så hun kan forberede 
sig på problemstillingen 
inden konsultation. ■

Sabine Søndergaard trives godt i huset på Hærvejen i Bov, hvor hendes klinik ligger. 
  Foto Dit te Vennits Nielsen
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ELECTRIC DAYS 
Skarpe priser på elcykler

Kun 444,- pr. mdr. i 36 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 15.999 kr. 
Samlede kreditomkostninger 0 kr. 
Fast debitorrente og ÅOP 0,00%

Batavus Verona E-Go
FRI BIKESMART

Se mere på www.fribikeshop.dk ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten  •  telefon 7465 1031
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OPLEV FORSKELLEN - OGSÅ NÅR VI HAR UDSALG!

Batavus
Verona E-Go 

12.999,-
SPAR 2.500,- 

Teddy’s Salon
Egernsund & Ulsnæs Centret

MaleneTrine

Teddy Tanja

Karoline

Egernsund:
Tlf: 74 44 23 43

Ulsnæs Centret:
Tlf: 51 79 23 43

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

2020
NYHED 

Tirsdage kl. 19.00-19.50

YOGA
HOLDTRÆNING
I WELLNESS MED

PLADS TIL 
15 PERSONER

Ledige pladser på
SVØMMEHOLD 

BABY, BØRN
& VOKSNE 

Der er enkelte ledige pladser på 
flere af vores svømmehold 

-  mandag til torsdag. 
Undervisningen 

fortsætter til ultimo 
april/primo maj

HUSK
TILMELDING

PÅ TLF. NR.

3073 7413

FLERE END

400
SVØMMERE ER 

ALLEREDE 
TILMELDT

SE
 H

OLD-

BESK
RIV

ELSE

ONLIN
E



Første skridt til bedre hørelse

Høretab kommer som oftest snigende, uden man  
bemærker det. Nedsat hørelse påvirker ikke kun en 
selv, men også de pårørende. Er du over 55 år, er det en 
god idé at få tjekket hørelsen med jævne mellemrum.

Det er ikke bare frustrerende, det påvirker også livs‑ 
kvaliteten, når du ikke kan høre, hvad mennesker  
omkring dig siger. Når du skal spørge igen og igen eller 
gætte, hvad der bliver sagt, bliver det ubehageligt. 
Konsekvensen er ofte, at man trækker sig i sociale  
sammenhænge, når det kniber med at høre.

Vigtigt at afhjælpe et høretab
”Jeg oplever desværre ofte, at folk fejlagtigt tror, at det er 
bedst at vente så længe som muligt med at begynde at 
bruge høreapparater, når de har nedsat hørelse. Og det 
er rigtig ærgeligt” udtaler Bonnie Torngaard, som er cand. 
mag. i audiologopædi og ansat som audiologist hos  
AudioNova. ”Jo længere tid man venter med at få et 
høretab behandlet, jo større er risikoen for, at skelne‑ 
evnen og andre kognitive funktioner påvirkes på sigt.”

Professionel vejledning
AudioNova Hørecenter vil gerne give god hørelse til alle, 
og har du nedsat hørelse, vil vi gerne hjælpe dig med at 
høre godt igen. At vælge de helt rigtige høreapparater 
er nemlig en stor og vigtig beslutning. Hos os får du høj 
kvalitet og omhyggelig vejledning, og vi tilbyder også, 
at du som ny bruger får høreapparaterne med hjem på 
prøve i 14 dage gratis. Du kan derfor trygt regne med, 
at du får den løsning, der passer dig bedst, så dine nye 
høreapparater bliver en naturlig og uundværlig del af  
din hverdag. 

Gratis justering i 4 år
Nogle oplever af forskellige årsager, at høreapparaterne 
ender hjemme i skuffen. Men vælger du høreapparater 
hos AudioNova, tilbyder vi dig gratis justering af dine 
høreapparater i 4 år. Opstår der problemer, er du altid 
velkommen til at kontakte os, så er vi klar til at hjælpe dig. 
Sammen sørger vi for, at du bliver tilfreds med dine høre‑
apparater og sikrer dermed, at de ikke ender i skuffen.

Få undersøgt din hørelse gratis
Hvorfor vente med at få undersøgt din hørelse, når vi 
hos AudioNova tilbyder dig en gratis og uforpligtende 
høretest? I vores hørecentre får du endda hurtigt en tid. 
Vores dygtige audiologister tager sig altid god tid til at 
vejlede dig og svare på dine spørgsmål om tilskud,  
typer af høreapparater, batteriskift m.m. Husk, at du er 
velkommen til at tage en ledsager med ind til os.

Bonnie Torngaard, 
audiologist hos AudioNova og  
cand. mag. i Audiologopædi. 

Annonce

Kundernes vurdering af AudioNova

321 anmeldelser pr. 6. februar

Høretestdag
den 20. februar
Få testet din hørelse
- gratis og uforpligtende.

Ring 88 77 80 17
Bestil en tid hos dit lokale hørecenter,  
så er du godt på vej til bedre hørelse.

AudioNova Hørecenter  
Bomhusvej 1
6300 Gråsten

www.audionova.dk

Sundhed  og  ve l være
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JOHNS FODINDLÆG
ved John Christiansen

Oplært af bandagist Ketill Næsborg

Har du ondt i fødder 
og ben, så kom og få 
en gratis konsultation

Specialfremstillede indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: johns_fodindlaeg@hotmail.com
Konsultation efter aftale: Højløkke 74, 6310 Broager

JOHNS FODINDLÆG

John fører godt håndværk videre
Af Esben Cronbach

John’s Fodindlæg i 
Broager specialiserer sig 
i håndlavede fodindlæg
I 18 år har John 
Christiansen arbejdet med 
fødder. Største delen af 
disse år tilbragte han ved 
sin tidligere arbejdsgiver 
Ketill Næsborg, der har 
lært ham alt han ved om 
fodindlæg.

John Christiansen er 
uddannet mekaniker og 
smed, men søgte efter 
nogle år nye udfordringer. 
Umiddel bart har fødder 
og lastbiler ikke mange 
ting til fælles, men i Johns 
tilfælde har det været en 
stor fordel i forbindelse 
med brancheskiftet. 

“Jeg er mere all-round. 
Jeg er ikke uddannet ban-
dagist, men jeg har taget 

kurser og har arbejdet 
med fødder i 18 år. Fordi 
jeg har min tidligere erfa-
ring, kan jeg også ordne 
de tekniske ting, en ban-
dagist normalt ikke kan,” 
siger John Christiansen.

Gratis konsultation
En anden af Johns styrker 
er, at han ikke har nogen 
medarbejdere, og selv 
bestemmer over sin tid. 
Det betyder, at han uden 
problemer tage imod folk 
efter de normale åbnings-
tider. Han har desuden 
valgt at gøre sine konsul-
tationer gratis, så man kan 
komme forbi ham, hvis 
man vil have en vurdering 
af, om der er noget galt 
med fødderne. 

“Jeg har valgt at gøre det 
gratis, så det ikke er prisen 
på en konsultation, der 

skal afholde folk fra at få 
dem tjekket,” siger John 
Christiansen, der samti-
digt påpeger at han ikke 
tøver med at henvise folk 
til et andet sted, hvis pro-
blemet er noget, der ikke 
kan løses ved ham.

Han fokuserer altså på at 
give en uvildig vurdering 
af den enkelte situation.

Fodindlæg
Da Ketill Næsborg gik på 
pension, besluttede John 

Christiansen at føre de 
fodindlæg, Ketill havde 
opfundet, videre.

 ”Jeg synes, at folk for-
tjener nogle ordentlige 
fodindlæg,” siger han med 
henvisning til, at mange 
fodindlæg i dag produce-
res på fabrik. Det er ikke 
altid er lige godt.

Fodindlæg er ikke kun 
gode, hvis man har ondt i 
fødderne. Hvis man f.eks. 
har ondt i ryggen eller 
knæene, kan det skyldes, 
at man træder skævt. 

Et fodindlæg afhjælper 
dette problem ved at rette 
op på foden, , og dermed 
undgår belastning af led-
dene fra fødderne op gen-
nem benet. ■

John Christiansen har 18 års 
erfaring med at lave 
fodindlæg. Foto Esben Cronbach




