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Vi har åbent i Padborg Torvecenter

Tlf. 25 46 00 55 man 9-12, tors 14-17 og efter aftale

Pr. bakke

14

95

GULV- & GARDINBUSSEN
Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

* Begrænset parti

ÅBNINGSTIDER

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Gråsten
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

Garant Sisseck boligudstyr ApS

Delikatesse: 73 65 26 09
Slagter: 73 65 26 10

godt håndværk
og så er det til at betale!

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

Har du husket ?
at reservere/
bestille mad til
konfirmation.

Forsvarsadvokater

Ring eller skriv til

Lej en bil for
Brovej 90
6310 Broager

249,-

TLF. 7444 1985

Bistandsadvokater

Det Grønne Køkken

/dag

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Råd om strafferet

Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47 · www.dgk-egernsund.dk
Tlf.: 21 24 85 72 · www.dgk-egernsund.dk

pfauto@post.tele.dk
www.frommsauto.dk

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

MØD OS PÅ MESSEN I KRUSÅ
Vi2770207_visitkort.indd
sætter en1 ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

BENT CHRISTENSEN
25-01-2019 09:56:41

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

TØMRER/SNEDKER

Tlf. 29 16 61 03

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold
✔ Assistance med bogholderiopgaver
✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

Leif

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 12.00

• Totalentreprise
• Byggerådgivning
Henning

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

• Renovering
• Ombygning

Vi bygger for private og erhverv
bent@bcts.dk - www.bcts.dk
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i februar
Gudstjenester og aktiviteter i februar
Fredag den 21. februar kl. 18.30

Valentines-arrangement i Gråsten Slotskirke

Søndag den 23. februar kl. 11.00

Fastelavnsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 23. februar kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste i Adsbøl kirke

Onsdag den 26. februar kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Præstegården

Gå en tur for klimaet
Gråsten-Adsbøl sogne opfordrer alle danskere til
at gå en tur for klimaet søndag den 8. marts.
Du får en dejlig dag i hyggeligt selskab, masser
af kilometer på skridttælleren og hjælper dem,
der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Sammen giver vi klimahjælp til verdens fattigste.
Meld dig på: blivindsamler.dk
Har du spørgsmål til indsamlingen er du velkommen
til at kontakte Kirke- og kulturmedarbejder
Britt Juul Rexen på Tlf. 20 80 71 72.

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

500 til stort loppemarked i Ahlmannsparken Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Genbrugsinteresserede
var søndag inviteret inden for i
Ahlmannsparken.
Genbrug hitter hos
sønderjyderne.
På den baggrund
inviterede Kræftens
Bekæmpelse i Gråsten de
mange genbrugsinteresserede til stort loppemarked.
Ud over chancen for at
gøre en god handel var der
være mulighed for at købe
lidt til ganen.
Der var omkring 40
stande, som der har været stor interesse for at
erhverve.
“Jeg skønner, der har
været omkring 500 mennesker forbi, men det var
300 færre besøgende end

normalt. Det dårlige vejr
afholdt mange fra at kigge
forbi”, siger formand for
Kræftens Bekæmpelses
lokalafdeling, Orla
Skovlund Hansen.
Flere af kræmmerne
havde op til fire borde,
men ifølge Orla Skovlund
Hansen bliver det til næste
år reduceret til to borde,
for at få flere forskellige
kræmmere med. ■

Der var chance for at gøre en
god handel, da der
søndag var loppemarked i Ahlmannsparken.

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

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.

Ansv. redaktør

Mediechef

Mediekonsulent

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 40 03 61

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ls@graastenavis.dk

Fotograf

Adm. medarbejder

Reporter

Gunnar Hattesen

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Ingrid Johannsen

Bettina A. Jessen

Lisbeth Schiønning

Telefon 61 44 07 80

Signe Svane
Kryger

baj@graastenavis.dk

Telefon 2972 4454
ssk@graastenavis.dk

Nygade 8 · 6300 Gråsten
Kontor:
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag og torsdag kl. 13.00 ‑ 15.00
eller efter aftale

Reporter

Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

Reporter
Marie Beierholm Christensen
marie.j.christensen@gmail.com

Reporter

Søren Thygesen Kristensen
Telefon 27 36 04 12

Reporter

Timm Bøttger
Telefon 28 97 93 03

Foto Jimmy Christensen
Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Grafisk
tilrettelæggelse

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

BEMÆRK
STORT
GLAS

Den gamle fabrik marmelade
600 g
flere slags

Pr. glas
LG
FRIT VA

DELIKATESSEN TILBYDER
Pålægsplade

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

SONER
2-3 PER

20,DELIKATESSEN TILBYDER
Den go'e Mammen ost
45%
mellemlagret

R KUN
GÆLDEDAG
FRE
. 10
R
F A KL

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. ½ kg

75,-

20,-

24 95

* Gerne mod forudbestilling

SLAGTEREN TILBYDER
Skinketern eller
skinkeschnitzler

SLAGTEREN TILBYDER
3 stk. svinemørbrad
fersk

800 g

TILBUD
GÆLDER
KUN
FREDAG

800 g

Kun

50,-

99,-

Løs vægt slik

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

Ta’ 3 liter

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

Karolines suppe

vælg mellem salt, afspænding,
opfrisker eller rens

tomat eller karry
1 liter

Pr. 100 g

7
SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

15,-

Finish til opvaskemaskine

LG
FRIT VA

95

TIRDAGSTILBUD

Spar

95
5
1

½
pris

LG
FRIT VA

Pr. stk.

Pr. liter

20,-

15,Telefon 73 65 26 00
Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 18. februar til og med lørdag den 22. februar 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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GR

GIG inviterer alle med til løb

S
ATI

Af Esben Cronbach

Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening
inviterer alle, der har
lyst, med til træning.

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

GR

S
ATI

Man har i Gråsten Idrætsog Gymnastikforening
besluttet at invitere alle
– uanset fysisk udgangspunkt eller motivation
– til træning inden Royal
Run løber af stablen den
1. juni. Løbetræningen
er helt uforpligtende,
hvilket netop er en af de
bagvedliggende tanker om
initiativet.
De, der ønsker at bruge
det som en måde hvorpå
de kan træne op til løbet,
kan gøre det. De, der bare
ønsker at løbe med andre,
kan bruge løbeholdet til
det. Og de, der kan have

FORÅRSMESSE
2020

lerer så bredt og motiverer
mange nye til at snøre
kondiskoene og begynde
at gå eller løbe. Det vil vi
selvfølgelig gerne bakke
op om, og vi håber at se
mange nye ansigter til vores træningsforløb,” lyder

GIG håber at se mange nye
ansigter til deres træningsforløb.Arkivfoto

det fra Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening. ■

Vil du dyrke motion så kom
til Grænsehallerne.
Her er mulighederne
uendelige.

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

Ved du at man hos os som privat
person kan leje vores idrætshaller,
overnatningsfacilliter samt borde,
stole og service til din fest.

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

svært ved at komme ud af
starthullerne, kan bruge
det som en god måde
at holde sig i gang, ved
at have andre med på
løbeturen.
“Vi synes, det er fantastisk, at Royal Run appel-

Konferencier
Lene Beier
Billetter á 150,-

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

Fritids- og aktivitetscentret

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

alle!
l
i
t
s
Følg os på Facebook
- plad under www.facebook.com/gransehallerne
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Motion er i højsædet i Broager

JOHNS FODINDLÆG
ved John Christiansen

Af Esben Cronbach

Oplært af bandagist Ketill Næsborg

I Motionsklubben
Broager er medlemmerne medansvarlige
for at klubben trives

230 medlemmer
Dette kan være grunden
til at motionsklubben er
oppe på 230 medlemmer
og at der kommer stadigt
flere til.
Medlemmerne i klubben er alt fra 15-85 år og
kommer både tidligt om
morgenen og sent om
aftenen. Dette kan bl.a.
være resultatet af klubbens
gode faciliteter, men kan
i lige så høj grad være en
følge af de programmer,
klubben har startet op. Et
af disse programmer er

Specialfremstillede indlæg til:
•
•
•
•

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

Formand for Motionsklubben Broager Hanne Wagener.
det nye tiltag ’balancetræning’. Dette bruges mest af
de lidt ældre medlemmer,
men kan være relevant for
mange.
Når man dagligt sidder
på et kontor, og ikke bevæger sig så meget, bliver
balancenerven nemlig
ikke aktiveret i tilstrækkeligt omfang. Derfor kan
såvel gymnasieelever som
pensionister drage fordel
af træningen.
“Jeg er sikker på, at hvis
jeg gik ind i en gymnasieklasse og testede deres
balance, så ville det også
kunne ses på mange af
eleverne,” siger Hanne
Wagener.
Foruden balancetræningen har klubben også
spinning to gange om

ugen samt en instruktør,
der også kommer to gange
om ugen.
Styr på sin fysik
Hanne Wagener tilføjer
desuden, at det er vigtigt
at have styr på sin fysik.
"Når man har det godt
fysisk, så får man det
også bedre psykisk", siger
Hanne Wagener.
I Danmark oplever ca.
10% af befolkningen dagligt symptomer på alvorlig
stress. Derfor er netop
psyken en ting, der er stor
fokus på i samfundet. Én
af de ting, man kan gøre
for at afhjælpe stress, er
at adskille arbejdsliv og
privatliv.
Når man kommer hjem,
skal man slippe arbejdet.

Et lukrativt tilbud
for de 15-90 årige

Når det er gjort, kan det
være sundt at gå en tur
i naturen eller tage ned
i motionsklubben og
træne. ■

400

SVØMMERE ER
ALLEREDE
TILMELDT

Ledige pladser på

SVØMMEHOLD

BABY, BØRN
& VOKSNE
Der er enkelte ledige pladser på
flere af vores svømmehold
- mandag til torsdag.
Undervisningen
fortsætter til ultimo
2020
april/primo maj

NYHED

3073 7413

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

Fitness/kondi
træning

Styrketræning

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

FLERE END

HUSK

Man bliver glad i låget af at komme her

JOHNS FODINDLÆG

Foto Esben Cronbach

TILMELDING
PÅ TLF. NR.

Sqvat og
dødløft

Hælsporer
Nedsunket forfod
Hammertæer
Knyster

BE SE
S H
ONKRI OL
LI VE DNE LS
E

Én af grundene til at
Motionsklubben Broager
trives så godt, som den
gør, kan være den fokus
klubben har på sine medlemmer. De der kommer i
motionsklubben, er nemlig ikke blot kunder. De
er medlemmer og dermed
også med til at gøre klubben bedre.
“Som medlem passer
man på tingene, stiller
dem på plads efter brug
og sørger for at det er
rent, når man går fra
udstyret,” siger Hanne
Wagener, der er formand
for motionsklubben.

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

Tirsdage kl. 19.00-19.50

YOGA
HOLDTRÆNING
I WELLNESS MED
PLADS TIL
15 PERSONER

Spinning
2 gange ugentligt

Åben 7 dage om ugen fra 6.00 til 22.00
Læs mere på: www.broagermotionsklub.dk
eller på Facebook: motionsklubben 2018

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

Glade kunder hos Salon Sanne

Egernsund & Ulsnæs Centret

Susanne Vesperini har været
selvstændig i 37 år.


Teddy

Foto Esben Cronbach

Tanja

Karoline

Trine

Malene
Af Esben Cronbach

Salon Sanne har været
åben siden 1983 og kører
stadig fremragende i
dag

Egernsund:
Tlf: 74 44 23 43

Ulsnæs Centret:

Siden 1983 har Susanne
Vesperini haft glade kunder i sin salon.

Tlf: 51 79 23 43

ZONETERAPI KAN HJÆLPE DIG
Allergi!
Er du en af dem der lider af allergi i for r- forsommer, s kan

Det kan ses ved at flere
kunder stadig kommer
ved hende i dag – ca. 37 år
efter hun blev udlært som
frisør.
Én af de ting, der gør
Salon Sanne anderledes, er
de lange åbningstider.
“Vi har åbent til kl. 20
nogle dage, fordi det pas-

ser kunderne bedre. Til
gengæld har vi valgt at
have weekenderne fri,
fordi de fleste alligevel
foretrækker at få ordnet
klipningen i løbet af hverdagene,” siger Susanne
Vesperini, ejer af Salon
Sanne.
Susanne Vesperini blev

udlært som frisør i 19791983 og har siden arbejdet
det meste af tiden som
selvstændig.
Hun blev hurtigt ansat
i en salon, der kort efter
måtte dreje nøglen om.
Susanne Vesperini begyndte derfor hurtigt som
selvstændig, og har ikke
kigget sig tilbage siden. I
salonen er der siden dengang kommet flere medarbejdere, der nu huser fire
frisører. ■

ELECTRIC DAYS
Skarpe priser på elcykler

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
Felstedvej 21, 6300 Gr sten
Tlf.: 74 65 28 08
Mobil: 20 57 48 08

v/ Ilse Blom
E-mail: blomszone@bbsyd.dk
www.blomszone.dk

Drømmer du om at opnå:
• Bedre søvn?

Må jeg hjælpe dig?
Det gælder:

• Færre smerter?
• At blive fri for angst?
• Større selvtillid og selvværd?
• Større fysisk og psykisk velvære?
• Føle dig god nok og elske dig selv?

•
•
•
•

Dit velvære
Din indre ro
Din sundhed
DIT liv

Batavus o
G
Verona E-

12.9R 29.5090,-,-

Batavus Verona E-Go
FRI BIKESMART

Bliv Universel Healer — En professionel uddannelse
Opstart den 22. og 23. februar

SPA

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

OPLEV FORSKELLEN - OGSÅ NÅR VI HAR UDSALG!
Fasanvænget 5, 6310 Broager

·

www.natur-klinikken.dk

· mobil 51 88 72 09

Se mere på www.fribikeshop.dk ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten • telefon 7465 1031
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Natur-klinik i Broager øger folks livskvalitet

Vera Højmose udøver healing, som kan hjælpe folk med søvnproblemer, stress og depression.


Kursister under uddannelse som healer hos Natur-klinikken i Broager.

Foto Lisbeth Schiønning

Foto Lisbeth Schiønning

Af Lisbeth Schiønning

Søvnproblemer, stress,
depression og fysiske
smerter som f.eks. hold i
ryggen eller tennis albue
er blot nogle få af de
mange smerter, der kan
forbedres via healing.
Natur-Klinikken Vera
Højmose i Broager har i
mange år givet folk øget

velvære, indre ro og bedre
sundhed i form af healing
og kinesiologi.
Vera Højmose fortæller,
hvordan hun får energierne i balance, så krop
og sind slapper af og kan
dermed få løsnet op for
blokeringer.
Kinesiologi er en metode, hvormed man via
musklerne tester, om der

NYHED

er ubalance i energibanerne og kan dermed finde
årsager til de gener, der
måtte være i krop og sind.
Det kunne f.eks. være
kost du ikke kan tåle, eller
følelser der hæmmer dig
og modarbejder kroppens
sundhed.
Desuden er hun god til at
se mennesker for dem de
er, hjælpe dem med positiv

tænkning og komme ud af
f.eks. offerroller eller stressede perioder i deres liv.
De lærer at lytte til deres
egen intuition, finde deres
egne indre værdier og får
større selvtillid, samt bliver fri for angst og styrker
folk, hvor de er bedst.
Healing uddannelse
Natur-Klinikken Vera

Din garanti for
professionel
behandling

Højmose underviser i
dag også i healing og har
kunder fra hele landet,
som kommer for at få
en uddannelse indenfor
healing. I uddannelsen
lærer man både at heale
sig selv og andre, lærer at
lytte til kroppens sprog,
samt lærer at lytte til egen
intuition og stå ved egne
værdier.

Vera Højmose starter
netop nu et nyt hold op
og både private og professionelle tager uddannelsen
hos Natur-Klinikken Vera
Højmose i Broager, både
til egen personlig udvikling og som kombination
med andre behandlingsformer som f.eks. massage
eller zoneterapi. ■

Nyhed Børnesundhedsvejleder
Book en tid via onlinebooking
– se hjemmesiden eller Facebook
Skriv også gerne en mail

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

Klinik For Fodterapi

Hår · Mode · Hudpleje

v/ Lone Bakowsky

Torvegade 1, 6330 Padborg

Tlf. 25 48 58 86
Nygade 9, Gråsten · Telefon 7465 0670

www.fodklinik-padborg.dk

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

online
booking
hjemmes
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Uden vand i Gråsten og Tour-rytterne cykler
Adsbøl
gennem Gråsten
Sønderborg Forsyning
er i gang med renovering
af vandledningen på
Ahlfeldvej i Gråsten, og
er desværre nødt til at
afbryde for vandtilførslen
til dele af Gråsten midtby,
Adsbøl og Fiskbækvej
onsdag d. 19. februar fra
kl. 22.00 – 01.00.

Lukningen af vandet
betyder, at der ikke vil
være vand i hanerne,
ligesom det heller ikke vil
være muligt at skylle ud i
toilettet.
“Når renoveringen er
fuldført, er der heldigvis
ikke flere gamle støbejernsledninger mellem

Gråsten Vandværk og
Fiskbækvej – og dermed
skulle forsyningssikkerheden til Gråsten by
og omegn være kraftigt
forbedret”, siger Ninna
Hallberg. ■

Tour-rytterne
kommer forbi
Gråsten Slot,
Adsbøl og Nybøl
inden etapevinderen skal kåres i
Sønderborg...

MODESHOW
Torsdag den 27. februar
kl. 19.00 i BRUHNS
Kom til en hyggelig aften.
Der serveres lidt godt til ganen
Samme aften, efter modeshowet,
får du mulighed for
at shoppe i butikken

Entré 50,- pr. pers.
Billetter kan købes i butikken
De sælges efter
først til mølle princippet

Modetøj & specialiteter
Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten

3 dages miniCruise til

Oslo

Af Esben Cronbach

Når Tour de France
kommer til Danmark i
2021, cykler rytterne
forbi Gråsten Slot.
Forleden offentliggjorde Tour de Francearrangørerne de tre etaper,
som vil blive cyklet i
Danmark i 2021. Her
blev det afsløret, at en del
af tredje og sidste etape
i Danmark vil foregå i

Gråsten, når rytterne
cykler forbi Gråsten Slot,
gennem Adsbøl og videre
over Nybøl til Sønderborg.
“Jeg ser meget frem til
at få en af verdens største
sportsbegivenheder på
besøg i Gråsten. I handelsstandsforeningen
vil vi holde en folkefest.
Borgere, turister og 2,9
milliarder tv-seere i 190
lande vil se Tour-rytterne
komme forbi Gråsten
Slot”, siger formand for

Gråsten Handel, Gunnar
Hattesen.
Tredje etape starter i Vejle og slutter i
Sønderborg. Men inden
målstregen og etapevinderen kan kåres, så
har Tour-feltet passeret
gennem Gråsten. Det sker
søndag 4. juli 2021. ■

Intimkoncert med skuespiller, musiker og entertainer

Thomas Eje

Fredag den 6. marts kl. 19.00
på Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, Gråsten
Oplev Norges hovedstad
mandag 18. maj
til
onsdag 20. maj

AFGANG
Mandag den 18. maj
kl. 12.00
fra Ahlmannsparken.

PROGRAM:

1995,-

HJEMKOMST
onsdag 20. maj ved 13-tiden.

Prisen inkluderer bus Gråsten-Frederikshavn t/t, 2 x aftenbuffet,
2 x morgenmad, fire timers bustur i Oslo, 5 timer på egen hånd.
Intet tillæg for enkeltkahyt.
Teknisk rejsearrangør er
Quorps Busser.
Rejsegarantifonden nr. 2799
Tilmelding på tlf. 21160683
rejser@graastenavis.dk

Kl. 19.00 Festmenu:
Beuf af oksemørbrad,
pommes Anna og garniture
kaffe og kage
Kl. 20.00 Thomas Eje går på scenen
og giver intimkoncert

395,-

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

BovAvis

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

BovAvis
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TIL ALLE BØRN
Kom og pynt din egen
fastelavnsbolle
Steen og Bettina er i
SuperBrugsen Gråsten
fredag den 21. februar
mellem 14.00-17.00
og hjælper dig med at pynte
den flotteste fastelavnsbolle.

Der er mulighed for
selfie med SuperBruce
eller kokken ”Per”
– måske er der også
noget til mor og far

GRÅSTEN

Det Grønne Køkken
Mad ud af huset
Tlf. 21248572
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Ulsnæs Centret
afholder

Lørdag
22. februar
kl. 11.00
PROGRAM
11.00 Samles festligt udklædte
børn på Ulsnæs Torv
11.05 Opdeling i aldersgrupper
Hold 1:
Hold 2:

0-7 år
8-13 år

11.10 Tøndeslagning
Kattekonge og kattedronning kåres
i begge aldersgrupper. Ligeledes
er der præmier til de bedst
udklædte i begge aldersgrupper
Efter tøndeslagning er der gratis kakao
og boller til alle børn

Præmier
til de bedst
udklædte

Gratis kakao,
boller og
godteposer
t i l a l l e b ør n
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Pensionistforening med begivenhedsrigt år
Af Esben Cronbach

Medlemmer af
Gråsten og Omegns
Pensionistforening kan
se frem til et år med alt
fra lotto til modeshows
På generalforsamlingen
blev årets arrangementer
præsenteret. I år vil flere
populære aktiviteter –
heriblandt lotto og modeshows – vende tilbage.
“Der vil være modeshow

den 13. marts og forårsfest
den 14. marts,” siger formanden Karin Margrethe
Sørensen.
Udover dette vil sommeren byde på en tur til
Skagen i juni, mens vinteren bringer jule- og adventshygge til november.
I bestyrelsen modtog alle
undtagen Monica Kønig
genvalg. Dermed blev
kassereren Kirsten Jensen,
næstformanden Karin

Martensen og sekretæren
Lis Ehmsen genvalgt. De
to suppleanter, Birthe
Hundrup og Vera Hansen,
modtog også begge
genvalg. ■

Gråsten og Omegns
Pensionistforening holdt
generalforsamling, hvor forårsprogrammet blev præsenteret. Foto Jimmy Christensen

Læserbreve

Valgkampen er skudt i gang
Det var med stor
forundring, jeg læste
artiklerne om Venstre i
Gråstens generalforsamling i Gråsten Avis.
Der var mange ting i formandens beretning, som
manglede et ”faktatjek”alternativt var der tale om
en bevidst fordrejning af
sandheden som tegn på, at
man allerede nu vil skyde
en valgkamp i gang som
man i så fald kan frygte
bliver lang og usaglig.
Men jeg blev for alvor
forundret, da jeg nåede til
den del af formandens beretning, hvor det forlyder,
at: ”De røde i Sønderborg
kommune vil afskaffe
borgernes frie valg”.. og at
”Socialdemokratiet ønsker
at erstatte private dagplejere med vuggestuer”
Jeg må simpelthen have

siddet på ørene den dag
min formand i Børne og
Uddannelsesudvalget,
Venstres Claus Klaris, sagde, at han ikke ønskede,
at vi etablerer de vuggestuepladser, som så mange
forældre efterspørger. Det
tager jeg naturligvis gerne
en debat med formanden
om, når det nu åbenbart er
Venstres holdning.
Men jeg kan da til dels
give formanden i Gråsten
partiforening ret. Vi
socialdemokrater er ikke
særligt optaget af, hvordan
private dagtilbud organiserer sig. Vi har fokus på
at det kommunale tilbud
har så god en kvalitet som
overhovedet muligt og vi
har fokus på at skabe den
bedst mulige start på livet
for vores børn.
Derfor insisterer vi på, at
der skal være gode kom-

Butikslukning
er en skam
En af vore gode, gamle
butikker i Gråsten lukker
desværre. Det drejer sig
om Studie 66.
Årsagen er, at Borger
service har overtaget
noget af hans arbejde,
da de er begyndt at tage
pasbilleder.
Hvor skal vi nu få vore billeder fremkaldt eller vore
billeder rammet ind?
Også fotografering af

brudepar og familiefotografering er slut.
Fremover skal folk køre
enten til Aabenraa eller
Sønderborg, og så ved vi
jo, hvad der sker.
Hvad skal det ende med,
spørger jeg?
Det er virkelig en skam.
Annelise Thomsen
Gl. Aabenraavej 4,
Gråsten

munale tilbud i by og på
land og hvad enten man
ønsker dagpleje eller vuggestue. Vi arbejder for at
styrke og udvikle vores
folkeskoler, så de også
fremadrettet er det foretrukne sted at (ud)dannes.
Om man så som forældre
af ideologiske eller andre
årsager vælger noget
andet, det står enhver frit
for, men ja, vores fokus vil
altid være på, at de tilbud,
vi selv leverer er af høj
kvalitet og imødekommer
forældrenes ønsker.
Man kan jo nemt få

indtryk af, at Venstre er
særdeles utilfredse med
den retning, der er sat i
vores kommune. Jeg vil
dog alligevel slutte med at
sige tak til Venstre i byrådet for indtil videre 2 års
velfungerende samarbejde
i indeværende periode,
hvor jeg egentligt oplever,
at den retning der er sat,
den er vi fælles om.
Didde Lauritzen

GRÅSTEN
HAVEKREDS

SMÅ UDERUM MED
PLANTER DER KLATRER
OG I KRUKKER
Torsdag den 27. februar kl. 19.00
på Marina Fiskenæs,
Fiskenæsvej 2, Gråsten
Miljø og bæredygtighed og spiselige planter.
Hortonom Bente Mortensen
fra Green project vil inspirere os.
Generalforsamling i pausen
Pris 30/60,Kaffe og kage 30 ,-

Tak fordi du handler lokalt

Byrådsmedlem for
Socialdemokratiet Sønderborg

afholder

FORÅRSFEST
Lørdag den 14. marts kl. 12.00
på Marina Fiskenæs

Underholdning ved Arne Smallbro
Pris pr. person kr. 175,som betales ved indgangen
Tilmelding senest den 7. marts til:
Karin M. Sørensen på tlf.: 21 40 96 49
På bestyrelsens vegne
Karin Margrethe Sørensen

MODESHOW
Fredag den 13. marts kl. 10.00
på Gråsten skole i lokalet over
for formningslokalet
Fri entré og alle er velkomne.
Med venlig hilsen
bestyrelsen

Rinkenæs Aftenskole

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.
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Sæt kryds

TILLYKKE

Indbrud i
sommerhus

Gråsten

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord ................................................................................... 125,-

Årsmøde

☐ Tillykke med foto max 25 ord ..................................................................................... 150,Udover 25 ord 1,- pr. ord

Onsdag den 18. marts kl. 14.30 – 16.30
på Marina Fiskenæs, Gråsten

☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐ ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

Dagsorden efter Ældre Sagens vedtægter
med valg til bestyrelsen.
Stort gratis kaffebord.
Kun for medlemmer, husk medlemskort.
Underholdning ved Broagers Egnskor.
Der udleveres bestilte billetter til Varde Sommerspil.

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

Der har været indbrud i
et sommerhus i Marina
Fiskenæs.
Gerningsmanden kom
ind ved at knuse ruden i

ADSBØL
BORGER
FORENING

Tilmelding er nødvendig enten på vores
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten
eller til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 gerne
SMS senest mandag den 9. marts.

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

terrassedøren og indenfor
klippede han ledningen til
to loftslamper og tog dem
med sig. ■

Indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 9. marts
kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden jf. vedtægterne kan ses
på www.adsboel.net

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk

ÅBENT HUS

indkalder hermed til

I anledning af vores sølvbryllup,
vil det glæde os at se venner, naboer
og familie til morgenkaffe

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

og efterfølgende åbent hus fra kl. 15
på Vemmingbundstrandvej 54

Torsdag den 12. marts, 2020
på Benniksgaard Hotel kl. 19.30

Mandag den 24. februar kl. 7
Mette og Sjønne

Dansk-Tysk venskabsforening
for kirkeligt samarbejde
indbyder til

Generalforsamling
og foredrag ved Lars N. Henningsen, historiker

Nordschleswigsche Gemeinde
og Dansk Kirke i Sydslesvig
– en overraskende alliance
Onsdag den 11. marts kl. 19.00
på Förde-Schule, Bomhusvej, Gråsten

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen.
Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne:
Henrik Kragh
Bjarne Vest
Kennet Thorsen
og suppleant Peter Schnuchel
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er:
Jes Midtgaard
8. Eventuelt.

KULTURLANDSBYEN 6300

Generalforsamling 2020
iflg. vedtægterne
Gråsten Landbrugsskole (Naturskolen)
Mandag den 16. marts kl. 19.00
Forslag skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen
Formand: Hanne Næsborg-Andersen,
Borggade 11, 6300 Gråsten
mail: naesborg@gmail.com
Aftenen starter kl. 19.00, hvor gråsteneren
Claus Jørn Jensen, konsulent i Grænseforeningen,
fortæller om “Verdens mest spændende grænseland”
i et 100- årigt perspektiv.
Alle er velkomne
Medlemmer gratis adgang, ikke-medlemmer 50 kr.

Bestyrelsen

Se mere på foreningens hjemmeside
www.kulturlandsbyen6300.dk

Dagsorden ifølge vedtægter.
Årskontingent 100,- betales ved mødet
eller på konto 5953-1132658
Alle er velkomne

Tak fordi du handler lokalt

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 23. februar kl. 11.00
Fastelavnsgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen
med efterfølgende tøndestagning

ADSBØL KIRKE

Søndag den 23. februar 14.00
Fastelavnsgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen
med efterfølgende tøndestagning

KVÆRS KIRKE

Søndag den 23. februar
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til nabokirker.

BROAGER KIRKE

Søndag den 23. februar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 23. februar
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til nabokirker.

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 23. februar kl. 11.00
Fastelavnsgudstjeneste
ved Henrik Bo Jacobsen

NYBØL KIRKE

Søndag den 23. februar kl. 9.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 23. februar kl. 10.30
Familie-fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE

Lørdag den 22. februar kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste ved Lis-Ann Rotem
Søndag den 23. februar kl. 10.30
ved Mads Jacob Jacobsen

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 23. Februar, 16 Uhr
Gottesdienst in Ekensund
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Taksigelser
Hjertelig tak
For blomster, kranse, flagning og
varme tanker i forbindelse med

Marie Hansens
død og begravelse
En særlig tak til “Hjemmeplejen Alssund”
for en fantastisk omsorg og pleje.
På familiens vegne
Eigil og Torben

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

Stort rykind til
afstemningsfest i Gråsten
Af Søren Thygesen Kristensen.

100-årsdagen for at
sønderjyderne stemte
sig tilbage til Danmark
blev mandag den 10.
februar markeret med
en afstemningsfest på
Marina Fiskenæs, hvor
150 deltagere fyldte
restauranten.
Hovedtaler var forhenværende forstander for
Rønshoved Højskole
Erik Lindsø, som holdt
en engageret og levende

tale. Han blev efterfulgt af
tidligere assurandør Hans
Peter Tygesen og Asta
Kjær, der begge nærmest
improviserede et par taler.
Sangerinden Rikke
Thomsen, der er vokset
op i Blans, gav en minikoncert. Som sædvanlig
foregik al hendes tale og
sang udelukkende på sønderjysk med stor applaus
til følge.
Imellem de forskellige indslag blev der

150 mennesker deltog i
afstemningsfesten i Gråsten.


Foto Tove Hansen

sunget en stribe sange
fra Højskolesangbogen.
Herunder “Det haver så
nyligen regnet”.
Redaktør Gunnar
Hattesen kædede indslag
sammen med blandt andet
baggrundshistorier om de
enkelte sange. ■

En smuk
afsked...
”At opfylde ønskerne for de nærmeste
er vores vigtigste opgave”.
– Gitte og Steen Kristensen

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Lukket søndag
Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Asta Kjær holdt tale.


Fhv. højskoleforstander Erik
Lindsø holdt en veloplagt
tale.
Foto Tove Hansen

Foto Tove Hansen

www.als-begravelse.dk

En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
•

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend H
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Svend Hedegaard

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
70og
12smuk
20 12afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Martin Good

•

Sangeren Rikke Thomsen
underholdt med sange på
sønderjysk. Foto Tove Hansen

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
- Lige så personlig kan afskeden være
ISO9001-certificeret

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.

Gråsten&Omegns
- 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

Bedemand Alice Tørøk
Rie Rabøl Jørgensen

Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Martin Good

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 9.995,-

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

• Fri kørsel i Sønderjylland

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet
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Spændende grænseland
Fortælling om verdens
mest spændende
grænseland og
generalforsamling i
Kulturlandsbyen6300.
Det foregår mandag
den 16. marts kl. 19.00
på Naturskolen ved
Gråsten Landbrugsskole,
Fiskbækvej 15.
Claus Jørn Jensen,

konsulent for Grænse
foreningen, indleder
aftenen med at fortælle
om “Verdens mest spændende grænseland”, set i et
100-årigt perspektiv.
Foredraget spænder lige
fra de slesvigske krige over
genforeningen og frem til
i dag. Hvor langt vi er nået
og hvorfor er det vigtigt,

at vi har en grænseforening - også 100 år efter
genforeningen.
Der vil være mulighed
for at stille spørgsmål.
Claus Jørn Jensen er født
og opvokset i Gråsten,
og bor nu i Dybbøl,
hvorfra han kører ud til
såvel Sydslesvig som hele
Danmark, hvor han bl. a.

besøger foreninger, skoler,
institutioner mm. for at
udbrede kendskabet til
grænselandet og iværksætte aktiviteter i forbindelse med grænselandet
og det danske mindretal i
Sydslesvig.
Generalforsamlingen
efterfølgende afvikles i
henhold til foreningens
vedtægter.
Britta Kubiak og Elin
Lunding og er på valg til

Claus Jørn Jensen, konsulent
for Grænseforeningen
Pressefoto

bestyrelsen. De modtager
genvalg. Suppleant Bodil
Gregersen er også på valg,
og er villig til at fortsætte. Vagn Anders har af
personlige årsager valgt
at holde en pause i bestyrelsen, hvorfor vi søger en
afløser for ham.
Adgang er gratis for

medlemmer incl. kaffe og
kage, for ikke medlemmer
koster det 50 kr. ■

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Egernsund Malerforretning
Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten

v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Kosmoshus Træfældning

Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
•
Reparationer med;
Vi udfører opgaver i totalenterprise

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

Alt I træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og
rodfræsning
Annonce.indd 1

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

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

28-01

– Kort fortalt, vi fælder alt –

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Nicole
Schünemann
-Føh

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fischer-advokatfirma.com

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

FÅ DIN PLÆNEKLIPPER /
HAVETRAKTOR EFTERSET NU!
– Så den er klar til foråret

www.el-teknik.dk

Tak fordi du
handler lokalt

Vi henter og bringer uden
beregning i februar og marts.

Husk: serviceeftersyn
på din bådmotor.

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

Jørgen Petersen
Maskinforretning

Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED
Vi forhandler:

4-takt

Fremrykket gearskift

og Verado design
25 kg. med manuel
start og styrehåndtag

F4MH

Fast lav pris

4HK kort ben

7.890,-

F4MLH

Fast lav pris

4HK langt ben

7.990,-

F5MLS

Fast lav pris

5HK langt ben

9.990,-
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afholder den ordinære

Generalforsamling

Lokal skepsis overfor
regeringens udligningsreform

Torsdag den 12. marts kl. 19:30
på Broagerhus
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen
Ole Jensen og Bianca Dam
(begge modtager genvalg).
På valg som suppleant Alex Villadsen
(modtager genvalg).
5. Budget for det kommende år fremlægges.
6. Behandling af indkomne forslag
(skal være formanden skriftlig i hænde
senest den 28. februar 2020 og afleveres
på adressen Østergade 21, Broager.
7. Eventuelt.

EXTRAORDINÆR

generalforsamling
(umiddelbart efter ordinær generalforsamling)
DAGSORDEN
1. Vedtagelse af nye/reviderede vedtægter.
De nye/reviderede vedtægter kan ses/afhentes på
Broager Vandværk, Østergade 21, Broager og/eller
ses/printes fra Broager Vandværks hjemmeside.
2. Udtrædelse af de økonomiske rammer
under Vandsektorloven

Med hensyn til et lille traktement efter
generalforsamling ønskes tilmelding via mail
kontor@broager-vandvaerk.dk eller tlf. 74442107
senest den 10. marts.

Broager Vandværk

Vand er livets kilde / skån miljøet
klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk

SOGNEAFTEN
i Broager Sognegård

regeringens udspil til ny
udlignings-reform, bestyrelsen blev genvalgt, og
formanden berettede om
et turbulent formands år.

Af Gunnar Hattesen

Til Venstres generalforsamling i Broager
var der skepsis overfor

BROAGER HALLEN
indkalder hermed til

Ordinær
Generalforsamling
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30
i Broager Hallen
1.

DAGSORDEN
Valg af dirigent og protokolfører.

2.

Årsberetning ved formanden,
Ulrik Franke Andersen og revideret
regnskab ved Herman Møller.

3.

Valg af medlemmer til repræsentantskab,
valg af 2 suppleanter.

4.

Valg af eksternt revisionsﬁrma.

5.

Indkomne forslag.

6.

Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest tirsdag den 3. marts.

Torsdag
den 27. februar
kl. 19:00

Bestyrelsen

BESØG VORES
SELVAFHENTNINGSPLADS
MED SAND OG GRUS 24/7

“Slip livet løs”
ved Preben Kok, pensioneret
sogne- og sygehuspræst.
Et gammelt visdomsord siger:
Hvor der er helhed, er der altid
mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de
sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold
undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre
at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er
der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme
ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan?
I den forbindelse spiller tro og
kirke en særlig rolle. Hvilken?

Mandag aften var
godt 25 lokale Venstremedlemmer samlet til
generalforsamling hos
Frk. Jensen i Skelde. Her
var lagt et stramt program
med to oplægsholdere,
valg til bestyrelsen, og
gennemgang af året der
gik.
Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby
var inviteret i dagens anledning til at fortælle om
den politiske situation på
Christiansborg.
Her stod det hurtigt
klart, at det lokale folketingsmedlem har en
hvis skepsis overfor den
nye udlignings-reform.
Især var der stor kritik
af, at det socialdemokratiske udspil vil koste
Sønderborg Kommune
10,5 millioner kroner om
året.
“Desværre vil regeringen
ikke udlevere tallene, som
danner grundlag for ud-

VI UDFØRER ALT I:
•
•
•
•

Entreprenøropgaver
Nedbrydning
Containerservice
Kranservice

Vi
leverer
sand og
grus

Entré og kaffe: 25 -,
Alle er velkomne
WWW.BROAGERKIRKE.DK

Aktivitetsudvalget ved
Broager Menighedsråd

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57
www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på

Der var stort fremmøde til
Broagerland Venstres
generalforsamling.

regningen, og det er helt
uhørt”, sagde Ellen Trane
Nørby.
Byrådsmedlem Daniel
Staugaard (V), Egernsund,
brugte tiden på at gennemgå en stribe af de
resultater, som Venstre
har leveret halvvejs inde i
byrådsperioden.
Der blev også plads til et
beretning fra bestyrelsesformand Hans Valdemar
Moldt, både om den
landspolitiske situation
men også om situationen på den kommunale
hjemmebane.
Han glædede sig over,
at Venstre havde fremgang ved både valget til
Europa-Parlamentet og
Folketinget. Han omtalte
også formandsskiftet i
Venstre.
Genvalg i bestyrelsen
Valget til bestyrelsen
i vælgerforeningen
foregik uden de store
overraskelser.
Hans Valdemar Moldt
blev klappet ind som
formand for endnu en
periode.
Næstformand Christian
Jürgensen blev ligeledes
genvalgt. Også Erik
Krogh, Helle Johannsen,
Lene Jørgensen, Kaj
Christensen, Finn
Jonasson og Jane Bie
Rasmussen blev valgt til at
fortsætte i bestyrelsen. ■
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Nyt æresmedlem i
Broager Brandværn
Broager Frivillige Brand
værn har udnævnt
Nicklas Petersen som
æresmedlem.
Hvert år vælges der i
Broager Frivillige Brand
værn et æresmedlem. Et

Brandkaptajn lykønsker
Nicklas Petersen medlem
æresmedlemsskab af
Broager Frivillige Brandværn.


æresmedlem vælges ved,
at personen har gjort
noget ekstraordinært for
værnet i det forgangne år.
I Nicklas Petersens
tilfælde har hans ekstra
indsats bestået i at vedligeholde stationens grønne
arealer samt at dukke
op til brande, han ikke
nødvendigvis skulle rykke
ud til.
”Vi har stået ved en
brand i Kværs, og pludselig dukker Nicklas op
derude – helt af sig selv,”
siger Kent Petersen.
På generalforsamlingen

forblev størstedelen af
bestyrelsen uændret.
Brandkaptajn er fortsat Ole Nielsen og Kent
Petersen er atter sekretær.
Ny redskabsmester er
Magnus Larsen. En redskabsmester er ansvarlig
for, at alt materielt på stationen er i orden. ■

Foto Esben Cronbach

Ny holdleder i Broager Frivillige Brandværn
Rasmus Jonasson er den
nye holdleder i Broager
Frivillige Brandværn.
Brandværnet i Broager vil
fremover have mulighed
for at rykke ud til endnu
flere brande end tidligere;
Rasmus Jonasson er
nemlig blevet uddannet
som ny holdleder.
Ved udrykning til en
større brand vil der altid
være én indsatsleder og én
til flere holdledere, hvis
f.eks. flere brandværn
er kaldt ud til samme
brand. Indsatslederen har
det store overblik over
branden, og bestemmer,
hvor der skal sættes
ind. Indsatslederen kan

Rasmussen Jonasson er ny
holdleder. Foto Esben Cronbach

ses som direktøren i en
virksomhed.
Holdlederen kan i den
forbindelse ses som en
mellemleder, der har
ansvaret for, at det hele
foregår som det skal på et
operationelt niveau. Han
sikrer først og fremmest
brandfolkenes sikkerhed.
Han styrer desuden deres
pauser og sikrer, at deres
udstyr er i orden, inden de
røgdykker.
30 brandmænd
Broager Frivillige Brand
værn har fået en ekstra
bevilling til endnu en
holdleder, hvis færdiggørelse af holdleder-uddannelsen endnu er uvist.

Det betyder, at værnet
fremover vil kunne rykke

ud endnu oftere. En udrykning kræver, at der er

mindst én holdleder med
i udrykningskøretøjet.
Broagers brandværn har
ca. 30 brandmænd, men
uden en holdleder, kan
ingen rykke ud. Derfor er
det en stor fordel at have
mere end én holdleder.
Når alarmen lyder, skal
brandfolkene stå klar til
at rykke ud fra stationen
i løbet af 5 minutter.

Hvis ikke de når det,
bliver et andet værn
kaldt ud. Brandværnene
i kommunen har et samarbejde, der øger fleksibiliteten for brandværnere.
Samarbejdet fungerer
som en vikarordning.
Brandfolk der er tilknyttet
andre brandværn, men arbejder i Broager, kan f.eks.
rykke ud med Broagers
brandværn i dagtimerne, fordi de alligevel er i
området.
Det samme gælder for
brandfolk i Broager, der
arbejder andetsteds.
På den måde arbejder
brandværnene bedst muligt sammen på tværs af
bygrænser. ■

Læserbrev

Skansegården bør blive klimahus
Skansegården på Dybbøl
Banke har levet et stille
liv gennem de sidste ca.
200 år og har stort set
ikke forandret sig, med
undtagelse af et intetsigende eternittag.
Udviklingen og livet på
Skansegården er gået i
stå på Statsejerskabets
betingelser. Udviklingen i
samfundet fortsætter stille
og roligt, og sådan skal det
også gerne være.

En ny udvikling på
Skansegården kunne
sagtens være, at erstatte
gamle og utidssvarende bygninger med nye
bygninger, der samtidig
kunne udføres som et
energineutralt og dermed
klimavenligt bomiljø.
Dette kan opnås ved at
bygge nyt efter energiramme 2020 (A+ +mere).
1. Et nyt hus kan jo sagtens bygges der, hvor det
gamle hus stod med et nyt

fundament med højeste
isoleringsevne.
2. Murstenene kunne
sagtens genanvendes til
udvendig facade, stort set
uden at nogen kan se det.
Murene kunne fremstå
med samme arkitektur
som nuværende, og samtidig opføres med højeste
isoleringsevne.
3. Nye vinduer kan sagtens fremstilles som de
gamle, blot med højeste
isoleringsevne.

4. Taget kunne sagtens
udføres i stil med det
gamle tag, og så kunne
man samtidig igen lægge
strå på, så ejendommen
igen fremstod som den
gjorde helt tilbage i sin tid.
Tilbage vil så være, at der på
stedet så ville stå et nyt og
energivenligt bomiljø. Dette
vil med 100% sikkerhed ikke
kunne lade sig gøre ved en
renovering af det bestående.
Nybyggeriet kunne udfø-

res på en så nænsom og
smart måde, at det for de
besøgende på Skanse 3
ikke på nogen måde ville
være iøjenfaldende. Sam
tidig ville vandrere på
Skansen i deres øresnegl
kunne høre om Skanse
gårdens historie og
Projekt ZERO.s tanker og
intentioner.
Jeg tror også, at
Projekt ZERO ville juble,
da det nye byggeri vil flugte 100% med målsætning
om CO2 neutralitet.
Statskassen scorede det
dobbelte i salgsindtægt af
Skansegården.

Tilbage står så et Byråd,
der skal overveje, om der
hårdnakket skal holdes
fast i bevaringstanken,
eller om der skal tænkes
nyt og smart, samtidig
med bevaringstankernes
intentioner i baghovedet.
Jeg foretrækker at tænke
nyt og smart med bevaringstanker i baghovedet,
frem for nidkærhed.
Ole Hansen
Illerstrandvej 30
Broager
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Broager
HAKKET
OKSEKØD

FERSKE
KYLLINGER

LURPAK SMØR
ELLER SMØRBAR

8-12%

200 g

FRIT VALG

2 KG

1350 G

90

25

00

MOU KØD-ELLER KØD OG
MELBOLLER

00

Maks. 5 pk. pr.
kunde pr. dag

BECEL FLYDENCE ELLER
OMA BAGE-ELLER
STEGEMARGARINE

Økologiske
Str. M/L
10 stk.

DYBFROST

12

00

ÄNGLAMARK ÆG

700 - 900 g

PR. STK.

50 ml / 500 gr

FRIT VALG
FRIT VALG

PR. STK.

PR. STK.

2500

1900

LAY'S CHIPS

FLYDENDE BIOTEX

Flere varianter

700 ml

PR. STK.

1000
COOP
CAMFERINE
100 ml

PR. STK.

10

00

DELIKATESSEN
SMØRREBRØD
PR. STK.

2000

PR. FLASKE

PR. STK.

20

9

BAGERAFDELINGEN
FRANSKBRØD
PR. STK.

1500

00

00

BAGERAFDELINGEN
FASTELAVNSBOLLER
fra Bageriet Kock
Store med fløde

PR. STK.

2000

SÆLGES HVER FREDAG FRA KL.11.00

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 18. februar til og med lørdag den 22. februar 2020. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

18 SUNDEVED

Afsked med trofaste bestyrelsesmedlemmer
Af Esben Cronbach

Da Røde Kors Sundeved
afholdt generalforsamling, gik det ikke stille
for sig.
Der blev taget afsked
med fire trofaste bestyrelsesmedlemmer og en
suppleant. Det var Ingrid
Harder, Kirsten Fogt,
Christa Rasmussen og
Gudrun Knudsen.
Ingrid Harder modtog
25-års nålen, fordi hun
har været trofast medlem
af bestyrelsen i 25 år, hvor

hun har fungeret som
sekretær.
Kirsten Fogt modtog
20-års nålen og Gudrun
Knudsen modtog 10års nålen. Desuden var
der afsked med Christa
Rasmussen, Blans, som
har siddet i bestyrelsen i
fire år.
Genvalg
I bestyrelsen blev formand
Bodil Jacobsen og kasserer
Margit Schlosser samt de
tre bestyrelsesmedlemmer
Helen Neumann, Birgit

Asmussen og Hanne
Thorngren genvalgt.
Else-Marie Petersen og
Anne Hansen blev valgt
som suppleanter, mens
Eluf Nielsen og Hans Erik
Simonsen blev valgt som
revisorer med Christian
Tychsen som suppleant.
I Røde Kors Sundeved
mener man ikke, at en
generalforsamling skal
være kedelig.
“Derfor inviterer bestyrelsen altid en interessant
personlighed med til mødet, så der også er noget

til nysgerrigheden”, siger
formand Bodil Jacobsen.
I år kom lokalhistoriker
Arne Jessen og talte for
de 34 deltagere i generalforsamlingen. Der er ikke
den del af historien, han
ikke kender til. ■

Ingrid Harder modtog 25-års
nålen for sit troaste
virke i Røde Kors i Sundeved.
Arkivfoto

Sundeved Venstre har fremgang
Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 23. februar kl. 10.30
Efter gudstjenesten slår vi katten
af tønden. Senere er der kaffe
og te og saft og fastelavnsboller
til alle i sognehuset.
I er hjertelig velkommen.

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

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.

Af Gunnar Hattesen

Sundeved Venstre
oplever fremgang i
medlemstallet.
Det oplyste formanden Troels Lyck, Øster
Sottrup, på vælgerforeningens generalforsamling på
Bakkensbro i Ullerup.
Medlemstallet er steget
med to nye medlemmer, så det er oppe på 35
medlemmer.
Genvalgt til bestyrelsen
blev Troels Lyck, Anne
Østergaard, Ullerup,
Carsten Andersen,
Øster Sottrup, Arne
Brændmose, Blans,
og Kathrine Svane
Christiansen, Blans.

Efter generalforsamlin-

afholder

Ordinær
generalforsamling
Mandag den 9. marts kl. 19.00
på Forsamlingsgården Sundeved
(krostuen)
Med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse
• Budget for det/de kommende år
forelægges til godkendelse
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af medlemmer og
suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt
Den seneste årsrapport kan ses på
www.vestersottrup-vand.dk
Telefonisk tilmelding senest den 2. marts
på tlf/sms 22 18 63 63 eller
mail mk@vestersottrup-vand.dk
Bestyrelsen

Blans Vandværk

gen gav folketingsmedlem
Ellen Trane Nørby en
orientering om den landspolitiske situation. ■

Tidligere minister Ellen Trane
Nørby talte i Ullerup.Arkivfoto

afholder ordinær

Generalforsamling
Torsdag den 12. marts kl. 19.30
på Ballebro Færgekro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dagsorden ifølge vedtægterne
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges
til godkendelse
Budget for det/de kommende år
fremlægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter
til bestyrelsen
Valg af revisorer og suppleanter
Eventuelt.

Forslag skal afgives til bestyrelsen senest 14
dage før generalforsamlingen.
Alle medlemmer er velkomne
Bestyrelsen

N

YB

F
ØL IK

NYBØL IDRÆTS-OG KULTURFORENING
afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 11. marts kl.19.00
i klubhuset i Nybøl
Dagsorden i henhold til vedtægter.
Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest
5 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Nybøl IKF

Hørt i byen
Socialdemokratiets
transportminister,
Benny Engelbrecht,
Adsbøl, skal skilles.
Det oplyser han på
sin Facebook-side.
Han og byrådsmedlem Charlotte Riis
Engelbrecht skal dog
fortsat bo sammen
under samme tag.‘Vi
vil stadig bo sammen
i vores hus i Adsbøl i
dejlige Sønderjylland
med vores hunde.
Vores venskab betyder, at vi stadig vil
være tæt forbundne,
selvom vi begge har
andre kærester’, skriver
Benny Engelbrecht på
Facebook.
Han skriver, at de vil
have det bedst med at
leve sammen, selv om
begge skulle have andre
kærester.
‘Vi har haft over 30
skønne år sammen
som ægtefolk og kærester. Men som mange
mennesker oplever,
så ændrer livet sig
nogle gange. For os har
det bevæget sig i en
retning, der gør, at vi
stadig elsker hinanden
som bedste venner,
men også har indset,
at vi ikke er gode som
kærester,’ skriver han.
Vi har det bedst med
at leve vores liv sådan
og det håber vi alle vil
respektere.
Gråsten Handel tog
forleden afsked med
to trofaste revisorer,
nemlig Philip Jensen,
som har været foreningens revisor siden 1994
og Boy Lorenzen, som
har været revisor siden
1998. Nye revisorer
blev Hans Henrik
Fischer og Janne Thyø
Thomsen.
16-årige Luke Petersen,
Gråsten, var yngste
spiller, da Padborg
Skatklub fejrede 25-års
jubilæum. Han har
spillet skat i fire år. ■

Genopsætning af relief fra
Gråsten Politi -og Retsbygning 

Et keramisk relief, udført
af keramiker Frede
Bonefeld fra Gråsten,
blev i 2015 reddet fra
ødelæggelse, da Gråsten
Politi -og Retsbygning
blev nedrevet.
Siden da har relieffet ligget
i kommunens depot, med
henblik på genopsætning
et passende sted.
Der har siden 1. april
2019 været arbejdet med
at få genopsat relieffet, som kommunens
kunstråd har erklæret
bevaringsværdigt.
Der er udpeget et nyt
sted for genopsætningen,
som er betonvæggen
ved jernbaneviadukten
Ahlefeldvej Sildekulevej.
Grunden til denne placering er, at det ligger i
umiddelbart nærhed af
den bygning, hvori relieffet var placeret, og at det
nu vil komme frem i lyset,
for at alle kan se, undres
og glædes ved det.
Relieffet påtænkes opsat i
jernbeslag på en stenplade
110 x 180 cm på betonvæggen. Der er indhentet

tilbud på projektet, som
lyder på 51.250,kr.
Sønderborg Kommune
har godkendt placeringen
og bevilliget de første
8.000 kr, Der bliver nu
søgt forskellige fonde til
resten, for at opsætningen
kan realiseres.
Om relieffet har den nu
90-årige Frede Bonefeld
udtalt.
“Det var et bestillingsarbejde fra personalet på
politistationen i sin tid
(1985) i anledning af, at
domhuset i Jernbanegade
blev nedrevet og Retten
flyttede til Gråsten
Politistation. De havde
ikke så mange penge, og
derfor blev det sat direkte
på væggen.
Jeg lavede nogle skitser
på et stykke papir, nogle
streger og cirkler på kryds
og tværs, og pludselig havde jeg et par kors. Det gav
mig ideen til at udforme
relieffet. De to kors symboliserer vor kristne arv.
Den indre, store runde
cirkel er samfundet. Den
ydre cirkel er landets vog-
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Af Mogens P.C. Jacobsen

Relieffet bliver genopsat ved jernbaneviadukten Ahlefeldvej/Sildekulevej.
tere, politiet. De tre store
runde er elementer, som
fungerer selvstændigt,
f.eks A. P. Møller, og de tre
firkanter er “banditterne”,
der står udenfor samfundet”, forklarer Frede
Bonefeld.

Frede Bonefeld har haft
keramik som sin hobby
og har altid haft lyst til at
udøve kunst. Han har selv
fundet sine teknikker og
kunstneriske udtryk, har
alene fået en kort introduktion hos Leo Enna i

Dynt. Han har givet undervisning i keramik, og
selv haft ovn og drejebænk
m.m. og fremstillet et stort
antal skåle og vaser m.m.
igennem mange år. ■

inspiration
Bolig
ÅBENT HUS
SØNDAG 23. FEBRUAR KL. 10-15

EN STIL DER VARER I ÅREVIS
Naturen går aldrig af mode og måske sværmer
du for den autentiske indretningsstil med træ.
Vælg med hjertet og dét, der gør dig glad. På
den måde får du et hjem, som afspejler dig og
din indretningsstil.
Få en snak med os om dine indretningsdrømme, oplev vores designløsninger og stil
skarp på kvalitet og detaljer.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

I 1986 fremstillede han i stentøj en skulptur, et “Gråsten æble”
på en grå granitblok. Denne skulptur blev givet til “årets
gråstener”, som Dronning Ingrid var blevet valgt til.

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30
.
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Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Uge 08

18. februar 2020

12. årgang

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 18.

Faseret porre med tricoloremix

ONSDAG den 19.

Skipperlabskov med rødbeder

TORSDAG den 20.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

Mørbradbøf med champignonsovs og romanescogrønt

den 21.

LØRDAG den 22.

Kun

69,-

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 23.

Burger med pommes frites

MANDAG den 24.

Hamburgerryg med flødekartofler og salat

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

v/v/August
AugustHansen
Hansen
v/ August
Hansen
Alt
sand, stenmel
m.m.
Alti ilevering
i levering
leveringafaf
afsten,
sten,skærver,
skærver,grus,
grus,
Alt
sten,
skærver,
grus, sand,
sand, stenmel
stenmel m.m.
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
vandløbssikring
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
vandløbssikring
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikringm.m.
m.m.

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

742068
2476
76 14
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN
& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Erfaring sikrer dig den bedste løsning
Murerarbejde
Fliser og klinker
Renoveringer
Tilbygninger

Mobil nr. 22 25 84 07

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg
murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

Ny sognepræst flytter
ind i Holbøl præstegård
Af Lene Neumann Jepsen

Helle Frimann Hansen,
61 år, udnævnes som
ny sognepræst i Bov/
Kollund/Holbøl pastorat
og flytter ind i Holbøl
præstegård.
Helle Frimann Hansen
kommer fra en stilling i Humble Sogn på
Langeland. Her har hun
været sognepræst i snart
18 år.
Sammen med manden
Laurids Nørgaard flytter
hun til Holbøl og indsættes som sognepræst
søndag den 1. marts.
Helle Frimann Hansen

har været i landsdækkende medier, da
hun i 2012 kritiserede
forholdene for kristne
konvertitter på landets
asylcentre og derefter
husede nogle af disse på
præstegården. Derudover
har hun skrevet for
Trykkefrihedsselskabet,
en forening der er kendt
for sit islam- og indvandrerkritiske ståsted.
Splittet menighedsråd
Det er ikke et enigt menighedsråd, der har valgt
Helle Frimann Hansen
som ny sognepræst.
Ved indsættelsesmødet

forleden stillede Bov/
Kollund menighedsråd
med deres 11 medlemmer
og Holbøl med deres 6
medlemmer. Det forlyder,
at samtlige 11 medlemmer
fra Bov/Kollund stemte
for og de 6 medlemmer fra
Holbøl sogn stemte imod.
Det er ikke lykkedes at få
bekræftet afstemningsresultatet. Men umiddelbart
efter afstemningen, har
både formand og næstformand i Holbøl menighedsråd nedlagt deres
hverv.
“Jeg er selvfølgelig
ærgerlig over, at disse to
kompetente medlemmer
træder af, fordi de ikke
har tillid til det samarbejdet i det store pastorat,”
siger provst Kirsten K.
Sønderby om den afgående formand Bente
Thygesen Poulsen og
næstformand Helle Vinaa.
Ubalance i samarbejdet
“Det er normalt praksis,
at man tager hensyn til
det lille sogn,” udtaler
provsten om ubalancen i
antallet af menighedsråds-

61-årige Helle Frimann
Hansen bliver ny sognepræst
i Holbøl.Arkivfoto

medlemmer og dermed
antal stemmer mellem de
to pastorater. Provsten
henviser her til en såkaldt
“gentlemans agreement”
hvor det større sogn ikke
gennemtrumfer en beslutning, som det mindre
sogn er uenig i.
Om denne aftale ikke er
blevet overholdt i valget
af ny sognepræst, vides
ikke, da hverken afgående
formand Bente Thygesen
Poulsen eller formand i
Bov Menighedsråd Kaj
Christensen har ønsket at
udtale sig til avisen. Helle
Vinaa kunne ikke fanges
for en kommentar.
Indsættelse
Den nyvalgte sognepræst
Helle Frimann Hansen
indsættes 1. marts af
provst Kirsten Sønderby
kl. 9.30 i Kollund
Kirke, kl. 14 i Holbøl
og kl. 19.30 i Bov kirke.
Umiddelbart efter indsættelsen i Holbøl, vil
der være kaffe og kage i
menighedshuset. ■
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Fra Danevirke til Genforeningen 2020
Grænseegnens Friskole
arbejder i anledningen af 100-året for
Genforeningen med
Sønderjyllands historie.
Udskolingen har netop
opført et historisk teaterstykke om Sønderjyllands
historie fra Danevirke til
Genforeningen 2020.
De enkelte scener blev
skrevet af eleverne selv.
I stykket mødte man,
over 12 scener, Dronning
Thyra, konger med
mange sønner, der også
ville have noget at regere
over, aftaler mellem det

danske kongehus og tyske
grever, mere eller mindre
heldige alliancer, død,
ulykke og udplyndring,
borgerkrig, verdenskrig,
tabte liv, fremmed herredømme, genforening
og et i dag velfungerende
grænseland.
Det var et teaterstykke,
der viste den helt særlige sønderjyske historie
fortalt med både alvor og
humor og akkompagneret
af musik og sange fra de
forskellige tidsperioder.
Musik, sang og tekster
stod musikvalgfagsele-

instruktionen stod klasselærer Helle Papendick for.
I udskolingen, som
hos os er én klasse med
elever fra 7. – 9. klasse, er
Genforeningen en del af
hele årsplanen for fagene
dansk, historie, samfundsfag, religion og valgfaget
musik.
Netop Genforeningen er
en enestående lejlighed til
at informere og delagtiggøre de unge mennesker
i deres hjemegns fortid
– med håbet om også at
give dem en større forståelse for mindretallene og
nutiden på begge sider af
grænsen. ■

Grænseegnens Friskole
opførte et teaterstykke om
Sønderjyllands historie.

smukke digt: Det lyder
som et eventyr, et kærligt
”bluesificeret twist” til
sidst i stykket, hvilket

verne, også 7. -9. klasse,
for sammen med Ane
Lundby.
De havde blandt andet givet Pontoppidans

Dødsfald

fungerede fantastisk som
afslutningsnummer.
En lokal forælder, Jacob
Hansen, som har eget
lyd- og lysanlæg, stillede
beredvilligt hele sit flotte
udstyr til rådighed for os.
Selve idéen, rammen for
stykket, manuskriptet og

Kendt erhvervsmand i Padborg

Vores kære og altid positive svigerdatter,
svigerinde og Kims ægtefælle

Fhv. herreekviperingshandler Paul Hausmann
er stillet sovet ind 83 år
gammel.
Paul Hausmann var
en markant skikkelse
i Padborg. Han drev i

Mette Frantzolet

København
tabte kampen mod kræften
og sov stille ind den 10. februar 2020
I hjertet gemt
Ruth og Per Lerche-Simonsen
Tom K. Buck
“æ' Lassner”

mange år herretøjsforretningen Hausmann på
Østergade sammen med
sin kone Rita.
Hausmann var en af de
ældste butikker i Padborg

Senere samme år lukkede butikken.
Paul Hausmann levede
de sidste år i Haderslev, og
han efterlader udover sin
hustru en søn og en datter
samt 5 børnebørn. ■

og blev i 1931 startet af
Paul Hausmanns far.
Den gik herefter i arv
i 3 generationer. Sidst
ejedes butikken af Søren
Hausmann, der i 2010
ændrede butikken til et
anderledes koncept.

Vores dejlige mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor
v/ Kirsten Pedersen Madsen

Birthe Houmann Jensen
* 29. maj 1933
Er stille sovet ind på Rønshave, Bov
† 8. februar 2020

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Du vil altid være i vores hjerter.

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

På familiens vegne
Tom og Joan
Svend
Claus og Mona
Dorthe og Leif
Børnebørn og oldebørn

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

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
torsdag den 20. februar kl. 12.30

En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Bov-Padborg
Begravelsesforretning
• Erfaren hjælp til det
praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
•

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

BOV
KIRKE

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend
Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
Lørdag
den 22. februar kl. 14.00
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
Fastelavnsgudstjeneste
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
ved Gerda Melchiorsen
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)
Søndag den 23. februar kl. 11.00

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Svend Hedegaard

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Martin Good

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

KOLLUND
KIRKE
Søndag den 23. februar
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Bov og Holbøl kirker

HOLBØL
KIRKE
Søndag den 23. februar kl. 9.30
Fastelavnsgudstjeneste
ved Gerda Melchiorsen

ved Anne Lundblad

•

Rie Rabøl Jørgensen

Varnæs

Felsted

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Svend Hedegaard

Vester Sottrup

OPLAG: 13.430
Kliplev

Bjerndrup

Kværs

LEVERING:

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

FK Distribution
OTM Avistryk A/S

Martin Good

|

Bovrup

redaktion@bovavis.dk

TRYK:

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

Holbøl
Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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.
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110 til afstemningsfest
på Frøslev Kro
Af Jan Thomsen

Frøslev Kro var flot dækket op med blomster og
flag, da 110 mennesker
holdt afstemningsfest.
På den minderige kro,
hvor kromand, digter og
samlingspunkt for den
nationale sag, Karsten
Thomsen, havde sat sine
spor, blev 100-års dagen
for afstemningen i 1920
fejret.
Formand for Historisk
forening for Bov og Holbøl

Sogne, H.C. Jørgensen,
bød velkommen og
fortalte om optakten og
forberedelserne til den
store afstemning om
Sønderjyllands fremtid.
H.C. Jørgensen gjorde
rede for, hvordan man
kom frem ti,l at der, hvor
grænsen ligger i dag, i stor
udstrækning skyldes det
store arbejde, som blev
gjort af den københavnske
lektor H.V. Clausen, som
via sine undersøgelser om
statistiske oplysninger:

avishold, ejerforhold og
sprogforhold i de enkelte
landsbyer, var udslagsgivende for, hvor han fandt
at grænselinjen skulle
trækkes.
Imellem foredrag og
kaffepause blev der sunget
sønderjyske sange som
“Det vår en daw i høstens
ti”, “Det lyder som et
Eventyr” og “Det haver så
nyligen regnet”.
Berømt tale
Professor, dr. theol. Svend

Der deltog 110 mennesker i afstemningsfesten på Frøslev Kro. Smukke dannebrogsflag
prydede bordene.
Foto Ditte Vennits Nielsen
Andersen, som stammer
fra Aventoft, holdt et
fremragende foredrag,
hvor han fortalte om det at
vokse op i Grænselandet i
en mindretalsskole med få
elever, og pludselig en dag
at blive overført til en stor
skole i Tønder.
Desuden satte han den
daværende grænsesitu-

ation og aftalerne, som
beroede på folkenes selvbestemmelse ind i en interessant sammenhæng.
Tilhørerne hørte også
den berømte tale af den
sønderjyske politiker

H.P. Hanssen, Nørremølle,
som han holdt 17. november 1918 på Folkehjems
balkon i Aabenraa. ■

Professor, dr. theol. Svend
Andersen holdt festtalen
ved 100-års jubilæet for
afstemningen i 1920.


Læserrejse til

Ukraine
Tag med til Ukraines spændende
hovedstad Kiev og oplev en helt særlig
by, der er ukendt for de fleste.

3.995

LØRDAG DEN 21. MARTS
Vi får en rundvisning i den ukrainske hovedstad. Vi
besøger byens smukke ortodokse kirker og klostre. Under
byturen ser vi nogle af de centrale steder for revolutionen
i 2014. Vi ser blandt andet hvor barrikaderne stod.
SØNDAG DEN 22. MARTS
Vi besøger museet for 2. Verdenskrig og Tjernobyl museet.
26. april 1986 nedsmeltede den ene af reaktorerne på
Tjernobyl-værket. Vi får en rundvisning på museet.
Om aftenen overværer vi en opera.
MANDAG DEN 23. MARTS
Der bliver mulighed for at shoppe i de store varehuse.
15.00 Vi kører til lufthavnen
18.05 Kiev Lufthavn-Billund Lufthavn.
Vi er tilbage i Gråsten ved 23-tiden.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Minikrydstogt på

Kielerkanalen

Onsdag den 10. juni
AFGANG

Fredag 20. marts til mandag 23. marts 2020
FREDAG DEN 20. MARTS
16.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten.
20.10 Billund Lufthavn-Kiev Lufthavn. Vi kører ind til
Hotel Dnipro, der ligger på den centrale Majdan-pladsen.
Hotellet har en morgenmadsrestaurant, hvor der er en
pianist, der spiller. Derudover er der pool og wellness.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Rejsen er inkl. halvpension,
så der bliver rig lejlighed til at
stifte bekendtskab med det gode
og solide ukrainske køkken.
Rejsen inkluderer bustransport
til Billund Lufthavn, direkte
fly Billund-Kiev t/r, tre
overnatninger på ***hotel,
halvpension, lokal transport,
operatur, entreer samt bidrag til
Rejsegarantifonden nr 2799.

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. 8.30

695,-

Det er en udflugt, 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 buffet. Vores
spændende sejltur tager knap. 4 timer.
Vores bus venter på os i Rendsborg,
hvor vi får en guidet rundvisning.
Derefter kører vi til Dannevirke.
Mæt af dagens indtryk kører vi
nordpå og er hjemme ved 19-tiden.
Prisen dækker bus, rundstykker,
guide, sejltur og buff et.

Quorps Busser er teknisk
rejsearrangør, Jens-Kristian Lütken
er rejseleder. Han har været i
Ukraine mere end 25 gange.
Pris 3.995,Tillæg for enkeltværelse 995,-

BovAvis

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

BovAvis
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TID TIL NYE
BRILLER?
Indløs din
bonus nu !

Aabenraa, Søndergade 6,

74 62 34 70

Padborg, Torvegade 4,

til et
tel
brilles

GAVE KU P O N

ikker, fra et minii
i alle Hallmann but
Klip ud og aflever
d d. 29.02.2020
Gælder til og me90,– kr. for brillestel og brilleglas. de kun et gavekort.
mumskøb på 1.4 Gavekortet må overdrages. Pr. Kun nybestillinger.
ik.
din Hallmann but ter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun
Vojens
tret 21 st.tv, 6500
Ingen kontan
ens ApS Rådhuscen
Optik Hallmann Voj

74 67 30 70

Sønderborg, Perlegade 63,

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: www.optik-hallmann.com

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 afleveres i postkassen, der er opstillet i
postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg.
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

60 år
Lis Kristensen

Jaruplundvej 41, Bov
fyldte 60 år
den 16. februar

Jeg bor tæt ved en af
de såkaldte ”grønne”
grænseovergange og er
mægtigt træt af at se på
alt det affald der ”tabes”
ud af vinduerne fra biler,
der benytter vejene her.
Jeg går tit en tur med
spand og gribetang for at
samle op og det gør jeg
gerne, men til tider er der
så meget at en spand ikke
rækker og trillebøren må
tages i brug. Det er også
Permanent . . . . kr. 500,Klip inkl. vask . . kr. 170,Klip . . . . . . . . . . kr. 160,Vipper farves . . kr. 80,Bryn farves . . . . kr. 70,-

Bladt

Inviterer til
Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

ok for mig, men, så kommer mit problem.
Jeg har telefonisk kontaktet Arwos og Vej og
Park Aabenraa kommune
om det var muligt at få
større mængder affald
afhentet, da pladsen i min
skraldespand til tider ikke
rækker.
Kunne forestille mig,
at der kunne udleveres
en sæk til at samle det i,
som kunne udleveres til
de mange, der har samme
”hobby” som jeg.
Betaling
Hos Arwos er svaret, at jeg
kan købe et affaldsmærke
på genbrugsstationen.
Okay, hmmm. Jeg synes
bare ikke, det kan være
rimeligt, at man udfører et
frivilligt og gratis stykke
arbejde for kommunen, og

Salonen er lukket mandag og lørdag

Onsdag den 26. februar kl. 19.00
på Bov Kro

Æ Ringriens Venner
Afholder Amerikansk Lotteri
med udlodning i pausen.
Der kan købes kaffe,
vand og øl i baren
Så tag manden, konen eller vennerne under armen
og kom til nogle hyggelige timer på Bov Kro.
Kro.
De venligste Forårs hilsner
Bov Sogn Ringridnings
Bestyrelse

fra et
Hallmann butikker, ud og
Klip
d. 29.02.2020 i alle
Gælder til og med 90,– kr. for brillestel og brilleglas. Kunde kun
2.9
Pr.
minimumskøb på butik. Gavekortet må overdrages. kun nybestillnn
aflever i din Hallmakontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder , 6500 Vojens
et gavekort. Ingen nn Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv
inger. Optik Hallma

kr.
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Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder

Det bør være gratis at
fjerne vejaffald

Birte

Døren åbner kl. 17.30
der vil være 54 spil
med mange flotte præmier.
Det er dubbe spil og
et sæt koster 130,Husk medlemskort. Gæstekort kan købes.

74 42 23 00

GAVE KU P O N

Læserbrev

FR ISØR

Forårsbanko

*

*

General
forsamling
hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 11. marts
kl. 19.00 på Bov Kro
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden, Mads B. Larsen, i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

så oven i købet skal betale
som tak for hjælpen!
Svar fra kommunens Vej
og Park afdeling er lige så
nedslående,
”Det praktiserer vi ikke,
som det ser ud nu”.
Men jeg fik bekræftet, at
jeg ikke er ene om denne
problemstilling. De får
jævnligt henvendelser fra
borgere, der også ønsker
sig en løsning.
Da det må være i alles
interesse, at vores kommune tager sig godt ud,
når turister og andre
passerer igennem, vil jeg
komme med nogle ideer
til at hjælpe os som godt
kan lide rene grøftekanter
og vejrabatter, og som
gør noget ved det af eget
initiativ.
1. At man kan få sækkemærker tilsendt gratis fra
kommunen.

2. Eller man kan henvende sig til Vej og Park, evt.
pr. mail, når der er noget
der skal hentes. For at spare kørsel, kan man aftale
at der kun hentes når en
sæk er fuld. Sækken må
ikke indeholde noget med
madrester eller lignende,
for at undgå skadedyr.
3. Lave en tilmeldeordning hos Vej og Park, hvor
man angiver det område,
man ønsker at samle i,
hvor man kan få udleveret
udstyr til indsamling og
vejledning i hvordan man
kommer af med affaldet
uden det koster noget for
den frivillige.
Jeg kan kun se det som
en win win løsning, en
besparelse på budgettet for
kommunen og til glæde
for dem der godt vil have
noget kønt at se på.
Helle Samsø
Kristiansmindevej 6
Padborg

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub afholdt
klubaften på Valdemarshus. Der var 23 deltagere.

1. runde

Nr 1. Chr. Skovsen,
Holbøl
1165 point
Nr 2. Manfred Klein,
Padborg
956 point
Nr 3. Aage Juhl,
Padborg
940 point
Nr 4. Hans Emil Nissen,
Holbøl
857 point

2. runde

Nr 1. Chr. Skovsen,
Holbøl
1021 point
Nr 2. Kaj Hansen,
Kollund
919 point
Nr 3. Torben Jørgensen,
Padborg
896 Point
Nr 4. Arthur Beuschau,
Kollund
841 point

5

Bestyrelsen for
Pensionistforeningen
ved Grænsen.


Nyvalg i pensionistforening
Af Ditte Vennits Nielsen

Pensionistforeningen
ved Grænsen samlede 45
medlemmer til sin generalforsamling. Her tog

man afsked med formand
gennem de seneste otte
år, Flemming Jørgensen,
der af helbredsmæssige
årsager ikke ønskede at
modtage genvalg.

Desuden trådte Linda
Seberg ud af bestyrelsen.
Nyvalgt blev Metha Balle
Simonsen og Ingelise
Nissen. Gerda Gosch blev
genvalgt.

Bestyrelsen består desuden af Werner Schmidt,
Irmi Deckmann og Kaj
Hansen.
1. suppleant blev
Reinhard Gosch og 2. sup-

Foto Ditte Vennits Nielsen

Den afgående formand
Flemming Jørgensen fik
en flot kurv som tak for
sin indsats gennem otteår.


Foto Ditte Vennits Nielsen

pleant blev Kaj Larsen.
Bilagskontrollanter
blev Aage Juhl og
Linda Seberg, mens
Bodil Masannek blev
1. suppleant.

45 medlemmer deltog i
generalforsamlingen
på Valdemarshus.


Henrik Schroll
var dirigent på
generalforsamlingen.
Werner Schmidt takkede
Flemming Jørgensen for
den store indsats som
formand og han modtog
en kurv.
Flemming Jørgensen
kom ind i bestyrelsen
efter kort tid at have været
suppleant. Hurtigt herefter endte Flemming som
formand.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første
bestyrelsesmøde. ■

Foto Ditte Vennits Nielsen

1-dags bustur til

Skønne Samsø
Udflugt til det smukke

Nordfyn
2. påskedag

Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen
til toppen af Fyn. I Danmarks hyggeligste
købstad, Bogense, hvor vi spiser middag.
Vi får en guided byvandring i den smukke gamle
købstad. De charmerende huse og hyggelige gader
fortæller historien helt tilbage til 1200-tallet, hvor
Bogense også var en blomstrende handelsby.
Derefter kører vi gennem nogle af de charmerende
landsbyer, ser nogle slotte og herregårde, oplever
ægte Morten Korch idyl, ser Gyldensteen Strand
og drikker eftermiddagskaffe i Kunstgården,
som er Danmarks største landgalleri.
Hjemkomst ved 19-tiden.
Prisen inkluderer bus, kaffe og rundstykker,
middag, guided tur i Bogense, kaffe
og lagkage på Kunstgården.
Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller
rejser@graastenavis.dk

750,-

mandag 13. april
OPSAMLINGSSTEDER

Guderup Aktivitetscenter . . . . . . kl. 8.15
OK-tanken, Augustenborg. . . . . . kl. 8.25
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . kl. 9.00
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . kl. 9.05
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . .kl. 9.10
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . . .kl. 9.15
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . kl. 9.25
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.35
Circle K, Padborg . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Samkørselspladsen ved Kliplev . . kl. 9.50
Samkørselspladsen ved Rødekro . kl. 10.00
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . kl. 10.15

BovAvis

Lørdag den 16. maj
Efter opsamling kører vi til Hou, hvor
vi tager med færgen til Samsø. I den
mondæne badeby Ballen får vi middag.
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.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og
kaffe, færgeoverfart, middagsmad, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

795,AFGANG
Guderup Aktivitetscenter. . . . . kl. 7.25
OK-tanken, Augustenborg . . . . kl. 7.35
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . kl. 7.45
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
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . .kl. 9.20
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . .kl. 9.35
Samkørselspladsen ved
Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.55

BovAvis
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Hørt ved Lyren
Præstegården i Holbøl
er under renovering.
Håndværkere er i gang
med blandt andet at
udskifte gulvene
Stålholderne til folderne ved Lyreskovstien
har igen været udsat for
hærværk. Det er sket
både på p-pladsen ved
Tøndervej og ved indgangen fra Lyreskov
skolen. De er dog allerede blevet udskiftet
med nye. De frivillige
bag stien forstår ikke,
hvorfor hærværksmændene ikke kan lade
dem være.
De flotte hjerter i
Padborg Torvecenter
kunne forleden ikke
holde til stormen, og
de blæste væk. Der
blev dog hurtigt fremstillet nogle nye, og på
Valentinsdag prydede
de røde hjerter igen
alle træerne i centret.
Men så kom der endnu
en storm, og nu er der
igen ganske få tilbage.
Onsdag i næste uge
er der koncert på Alte
Schule i Niehuus, hvor
folk inviteres til at deltage igennem Padborg
Friluftsscene.
Hos Palle i Torve
centret blev der fejret
Valentinsdag med
kransekage og bobler
til kunderne.
Gåholdet fra
Valdemarshus, der
ledes af Arthur
Beuschau, har i øjeblikket ikke helt så mange
deltagere, som de plejer
på grund af det dårlige
vejr. Normalt plejer der
at gå 15-20 mennesker
hver onsdag.

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ

TLF. 74672010

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

MANGE TAK
for alle de fine sponsorater vi har modtaget i 2019
i forbindelse med vores arrangementer.
Hilsen Rønshaves Venner

Rønshaves Venner
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00
i cafeen på Rønshave Plejecenter
Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest tirsdag den 25. februar 2020.
På vegne af Rønshaves Venner
Formand Jonna Skau
Lindholmvej 17, 6330 Padborg

57 skatspillere mødte op til Padborg Skatklubs 25-års jubilæum.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Padborg Skatklub
fejrede 25-års jubilæum
Af Ditte Vennits Nielsen

Skatspillere fra nær
og fjern mødte lørdag
formiddag op på
Valdemarshus for at
fejre Padborg Skatklubs
25-års jubilæum.
“Vi er stolte over, at
57 spillere mødte op.
Normalt er vi 20-25 spille-

re om mandagen, så det er
et flot fremmøde”, fortæller Arthur Beuschau, der
er formand for Padborg
Skatklub.
Først blev der dystet et
par timer ved skatbordene. Derefter blev der
serveret festmiddag. Efter
middagen blev der igen
spillet i 2 timer - denne

gang de bedste mod de
bedste.
Mens der blev drukket
kaffe og spist kage blev
vinderne fundet.
1. præmien var på
2.000 kr., og i alt blev der
udloddet 10 præmier.
Derudover blev der trukket lod om en gavekurv på
et tilfældigt pointtal. ■

Generalforsamling
Torsdag den 27. februar kl. 19.30
i Paulsens Garage
—den gamle Brandstation
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag sendes til formanden
Hans Henrik Post.
Vi byder på en kop kaffe og et let traktement.
Vel mødt!
Bestyrelsen i F.R.E.M

Skatspillere fra nær og fjern havde nogle hyggelige timer sammen.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Boliger
Vi fejrer

10 ÅRS JUBILÆUM
Dokumenteret godt
salg i området.

Ronald Mossum
Nielsen har deltaget i
udsendelsen Musik i
Blodet, hvor han på sin
fantastiske facon spillede guitar og sang. ■

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Tirsdag den 25. februar 2020
Røde Kors Butikken,
Nørregade 30, Padborg
Der er kaffe/te, sodavand og kagemand
til alle besøgende. Kom og få en snak
med os om vore aktiviteter.
Tag børn, bedsteforældre, venner og
jer selv med fra kl. 16 - 18
Kl. 19 afholdes årets

Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

GENERALFORSAMLING
Alle er velkomne dog har kun medlemmer stemmeret
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Generalforsamlingen i Bov IF
Fodbold trak over 40 medlemmer.Foto Ditte Vennits Nielsen

Færre unge i Bov IF Fodbold
Af Ditte Vennits Nielsen

Det er en god idé at
invitere på mad.
Det gjorde formand for
Bov IF Fodbold Frank

Thietje, da klubben holdt
generalforsamling.
Deltagerantallet løb op i
langt over 40 medlemmer,
og det har der aldrig været
før.

Frank Thietje kunne
i sin beretning fastslå,
at der har været store
udfordringer.
"Vi har i år lukket vores
U-14 og U-17 hold, lagt

U-9 og U-10 sammen efter
mandefald af både trænere og børn. Vi har lukket
vores oldboys hold, og er
gået fra 2 super masters

hold til et", nævnte Frank
Thietje.
"På senior siden har vi de
sidste år virkelig mærket
et fald i antal spillere. Det
er en kæmpe udfordring
for vores trænere, specielt
på anden holdets, at finde
spillere, så der kan stilles
hold. Vi må i år sande, at
det på medlemssiden er
gået ned ad i antal", sagde
Frank Thietje.
Men der var også positive sider.
Hos ungdomsafdelingen
er der mange spillere, og
flere klarer sig rigtigt godt.
Futsat spiller i 1. divisi-

on, og kunstgræsbanen er
en succes.
Bov IF fodbold er gået
ud af aktiv ferie på grund
af for få tilmeldinger,
men til gengæld var DGIs
fodboldskole og Grænse
cuppen igen en succes.
"Vi gør, hvad vi kan for
at tjene penge til klubben,
og vi stiller hjælpere til
mange arrangementer",
sagde Frank Thietje.
Bestyrelsen består af:
Frank Thietje, Birgitte
Liljegren, Poul Pedersen,
Lars Johnsen, Erik
Elmholt, Erling Bressen og
Jacob Hytting.
Bestyrelsen konstituerer sig ved det første
bestyrelsesmøde.
I kunstgræs og venner
sidder Frank Thietje,
Michael Justesen, Henrik
S. Hansen, Erik Elmholt. ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Elis’ hvidevarer Kloakservice
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg
Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk
Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939
Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

TV
K loa k-

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Bred VVS ApS

Vognmandsﬁrmaet

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

en.dk
cobs
et h-ja cobsen.dk
n
n
e
kj@k nnet h-ja
.ke
www

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

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

CVR 34 22 35 72

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

Kenneth Jacobsen
Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Salg & service
af hårde hvidevarer

!

Natur!

&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner

kontakt os for mere info

Tømrer afdeling

Træfældning

kontakt os for mere info

Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Design by Arne Jacobsen

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

Murer afdeling

Snerydning og Saltning

Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse
murerarbejde
Dennis Lorenzen
Klaus Tranum
Ejner Tranum

AJ Family

Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

2758 8750
2047 5290
5050 8722

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

www.LTnatur.dk

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

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

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

Norman
Rudbeck

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk
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Bedste skatspillere i
Jubilæumsturnering
Padborg Skatklub fejrede
sit 25-års jubilæum med
en turnering, som havde
deltagere af 57 spillere fra
hele Sønderjylland. ■

STED: FJORDSKOLEN
ÅBJERG 8B, 6340 KRUSÅ

Bov Lokalråd inviterer til

BORGERMØDE
Torsdag den 12. marts 2020 fra 19.00 til 21.00
Dagsorden for borgermødet er (jf. vedtægterne):
1.
Valg af dirigent
2.
Lokalrådets beretning
3.
Regnskab for 2019
4.
Forelæggelse af fremtidige projekter/planer.
5.
Indkomne forslag
6.
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på borgermøderne,
skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse
Efter borgermødet vil der være 3 korte indlæg:
•
Jens Bodum: Fjordskolen i Kruså
•
Crowdfounding af lokale solcelleprojekter
(ved medarbejder fra www.htcagro.dk)
•
Allan Niebuhr: Arbejdet med udvikling af Grænsehallerne

Nr 1. Leif Aagaard,
Haderslev
3311 point
Nr 2. Hans P. Mortensen,
Felsted
3187 point
Nr 3. Andreas Mortensen,
Højer
2894 point
Nr 4. Morten Wollesen,
Kliplev
2682 point
Nr 5. Finn Lorenzen,
Tørsbøl
2595 point

Fastelavn

Udsat

Fårhus Borger- og
Ungdomsforening holder
fastelavn i klubben på søn-

Bov IF Fodbold måtte
aflyse en træningskamp,
fordi vejret var dårligt
og flytte den til en anden
dag. ■

dag med varm kakao og
kaffe og fastelavnsboller til
alle. ■

...Jetzt wird’s heissss!...
Steaks
tilberedt på lavagrill
flere variationer...
DubrovnikBalkan
specialeter
Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520

Heldagstur til

Helgoland

Nr 6. Jens P. Hansen,
Haderslev
2423 point
Nr 7. Gynther Bonnichsen,
Bov
2405 point
Nr 8. Benny Stensdal,
Padborg
2404 point
Nt 9. Kaj Nielsen, Vojens

2367 point
Nr 10. Hans Chr. Hedegaard,
Padborg
2277 point

Tak fordi du
handler lokalt

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

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

Udflugt til Føhr

Lørdag den 27. juni

Vi kører i bus over Husum til Büsum på den
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Torsdag den 14. maj

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

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

Vi kører over grænsen og videre til havnebyen
Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler
ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk
på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge
Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47.
I Wyk vandrer vi en tur rundt i den charmerende by
og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter
vi i bus til en kro, hvor vi spiser middag. Derefter kører
vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum – et
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

695,-

Prisen inkluderer bus, sejlads,
guide, rundstykker og kaff e

AFGANG FRA

Guderup aktivitetscenter
OK-tanken, Augustenborg
Alsion, Sønderborg
P-pladsen ved Nybøl Kirke
Broager Kirke
Elektrikeren, Egernsund
Ahlmannsparken, Gråsten
Bageren, Rinkenæs
Bankocenter, Kruså
Bov Kro
Circle K -tanken, Padborg
Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller
rejser@graastenavis.dk

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

kl. 5.45
kl. 5.55
kl. 6.15
kl. 6.30
kl. 6.35
kl. 6.40
kl. 6.50
kl. 7.00
kl. 7.10
kl. 7.15
kl. 7.20

Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor
vi ser den store Friserdom, der er den største kirke
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige
side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 20-tiden.
Prisen inkluderer bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

BovAvis

Tilmelding
på telefon
2116 0683

BovAvis

695,-

