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

Troels Petersen
2092 3397

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger 

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
2989 5161

Din garanti for godt håndværk

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

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

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

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

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

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

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

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

Har du husket ?
at reservere/

bestille mad til 
kon�rmation.

Ring eller skriv til

GRÅSTEN

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

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

* Begrænset parti

Tingleff kaffe
guld
500 g

Ta' 3 poser

89,-

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Stifte et selskab

Ejeraftaler

Omstrukturering af selskaber

Spisestedet på havnefronten med lækre 
frokostretter, middagsretter, vin og kolde øl

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

269 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 
Restaurant Fiskenæs fra 

kl. 9-11. Derefter er der fri 
entré til Wellness hele dagen. 

Prisen er inklusiv entré til 
Wellness, lækker brunch, 

badekåbe og tøfler

Tlf.: 74 65 28 08 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr(sten

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt
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Børn slog katten af tønden
Udklædte børn fyldte lørdag 
formiddag SuperBrugsen 
i Gråsten. Her blev katten 
slået af tønden, der blev 
spist boller og der blev 
kåret bedste udklædning.
 Foto Esben Cronbach 

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

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter

Onsdag den 26. februar kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i præstegården

Søndag den 1. marts kl. 9.30  Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 1. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Fredagens Valentinsarrangement blev a� yst pga. for få tilmeldinger

Alle menighedsrådsmøder 
er offentlige

– så kom gerne og bliv klogere 
på, hvad vi egentlig laver!

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

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Reporter
Timm Bøttger

Telefon 28 97 93 03

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

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

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail 
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Mediekonsulent
Lisbeth Schiønning

Telefon 31 40 03 61

ls@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

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

Reporter
Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Markant erhvervsmand
Peter Theiss Holm fylder 
tirsdag 3. marts 80 år.
Han blev født i 
Sønderborg og voksede op 
på Kongevej som søn af 
to lærere. Senere flyttede 
han til København og 
uddannede sig inden for 
slagteribranchen.

I 1969 vendte han tilbage 
til det sønderjyske, da han 
købte en kyllingefabrik i 
Gråsten og stiftede Peter 
Holm A/S. 

Fabrikken specialiserede 
sig indenfor kødforædling 
og petfood og blev senere 
til BHJ-Gruppen, som 

udviklede sig til en meget 
succesrig virksomhed med 
egne selskaber og kontak-
ter verden over.

I 1983 blev BHJ-Fonden 
stiftet, og denne har 
påtaget sig omfattende 
støtteopgaver inden for 
humanitære, kulturelle og 
almennyttige formål, for-
trinsvis i det sønderjyske.

Efter forskellige er-
hvervseventyr i blandt 
andet Australien, er 
Peter Holm nu tilbage på 
Kongevej i Sønderborg, 
hvor det hele startede. 
Han er stadig i høj grad 
erhvervsaktiv, nu i sit 
firma Holm & Co. ■

Peter Holm fylder 80 år.

Kom forbi og se lokalet, mærk landidyllen 
og mød os og gårdens dyr.

Vi byder på en lille forfriskning, lidt snacks 
og enkelte smagsprøver.

Alle er velkomne – vi glæder os til at se jer!
 Med venlig hilsen Jacob og Anette

SOLKÆRGAARD GÅRDBUTIK
Limbækvej 3A, Kværs · 6300 Gråsten · solkaergaard@gmail.com

Jacob +45 20815384 · Anette +45 42723202

Åbningsreception
i Solkærgaard Gårdbutik

Vi slår dørene op til gårdbutikken og byder indenfor 

Lørdag den 7. marts
kl. 11.00 - 16.00

Salg af eget 
Angus kvæg

Åbent efter aftale
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00 Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 25. februar til og med lørdag den 29. februar 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

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

TIRDAGS-
TILBUD

Spar

1995

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

Spar

40-,
Spar

50-,

Pr. stk.

20,-
Pr. lag

10,-

Pr. pk.

10,-

GÆLDER KUN 

FREDAG

FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

DELIKATESSEN TILBYDER
Friskafskåret pålæg
mange varianter

DELIKATESSEN TILBYDER
Håndmadder 
8 stk. 

Coop grøntsager
275-650 g

fl ere varianter

DYBFROST

Mou Kød- 
og melboller
900 g

DYBFROST

* Gerne mod forudbestilling

Coop toiletpapir
6 rl.

Pr. ps.

10,-

Pr. ps.

25,-

GRÅSTEN

TILBUD 
GÆLDER 

KUN 
FREDAG

Løs vægt slik

Pr. 100 g 

7 95

SLAGTEREN TILBYDER
Paneret kalkun gordon bleu
10 stk.

SLAGTEREN TILBYDER
Tykstegsbøffer
ca. 800 g

Pr. 10 stk.

50,-
Pr. 800 g

100,-

Pr. 8 stk.

60,-
Änglamark mælk 
vælg mellem let, 
mini eller 
skummet. 

1 liter

Ta’ 3 liter

15,-
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Formand for Gråsten 
Boldklub Mogens Hansen
 Arkiv foto

Ud� ugt til det smukke

BovAvis

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 eftermiddagska� e i Kunstgården, 
som er Danmarks største landgalleri. 

Hjemkomst ved 19-tiden.

Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykker, 
middag, guided tur i Bogense, ka� e 

og lagkage på Kunstgården.

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
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . . . kl. 10.35

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

2. påskedag mandag 13. april

750,-Nordfyn

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. 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 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

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
OK-tanken i Brandrumdam  . kl. 10.15

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Skønne SamsøSkønne Samsø

795,-
Lørdag den 16. majLørdag den 16. maj

Gråsten Boldklub havde et forrygende år i 2019
Af Timm Bøt tger

Torsdag aften var 
spillere, trænere og 
forældre mødt op til 
generalforsamling i 
Gråsten Boldklub, som 
foregik i klubhuset på 
Årsbjerg. 
Her berettede formanden 
Mogens Hansen om, hvad 
der er sket i 2019, og hvad 
der skal ske i 2020. 

“2019 har været et af de 
allerbedste år, hvis ikke 
det bedste i GB’s historie”, 
sagde Mogens Hansen i 
sin beretning.

I 2019 oplevede Gråsten 
Boldklub en tilgang i 
medlemstallet. Især blandt 
ungdomsholdene var der 
tilgang i medlemmer.

Andre ting der har frem-
met medlemstallene var, at 
der i 2019 blev oprettet et 
hold for børn med speciel-
le behov organiseret under 
Para sport Danmark. 

For dette hold er det 
heller ikke nemt at finde 
modstandere. Derfor måt-
te holdet helt til Kolding 

og Aarhus for at spille 
kamp. 

Boldbanden
Et andet tiltag der kom i 
2019, var “boldbanden”. 
Her har børn fra 5-års 
alderen mulighed for at 

komme og spille lidt bold 
med deres far eller mor.

I 2019 blev 4 hold rykket 
op i seniorherreafdelin-
gen. Et hold fik mulighe-
den da de endte på en 2. 
plads, herefter skulle de 
spille 2 oprykningskampe. 

Finalekampen blev spillet 
og i de sidste minutter af 
kampen lykkes det holdet 
fra GB at score 2 mål så 
stillingen blev 3-1 til GB.

Nye tiltag
2020 vil være et år hvor 

der sker nye ting i Gråsten 
Boldklub. I efteråret vil 
der blive tilbudt futsal, 
(indendørs fodbold), for 
de unge.

Samtidig har Gråsten 
Boldklub fået 50.000 kr. 
fra BHJ-fonden, så der kan 
blive indkøbt spillerbokse, 
hvor spillerne og trænerne 
kan sidde, og have deres 
tøj liggende i tørvejr.

Desuden vil GB søge 
midler ved forskellige 
Genforeningsfestpuljer, da 
de gerne vil have deltagere 
fra Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger, SdU, 
til Sønderjyllands Cup. 

Flere indtægter
I 2019 skulle udgifterne 
ned og indtægterne op. 

“Ved sidste generalfor-
samling lovede bestyrel-
sen, at vi ville sørge for et 
driftsoverskud i 2019, og 
det ville vi blandt andet 
opnå ved at kigge på ud-
gifterne og forsøge at finde 
ekstra indtægtskilder.”, 
sagde Mogens Hansen. 

Derfor var GB med til 
Torvedage. Desuden hav-
de klubben en ølvogn til 
Sønderborg Ringridning. 
Under hjemme kampe 
blev der også solgt gril-
lpølser og øl, og det gav 
god indtægt. Derfor var 
det også kun et lille un-
derskud klubben går ud af 
2019 med.

Til generalforsamlingen 
var der et par få vedtægts-
ændringer, som skulle 
vedtages. Blandt andet 
skulle kontingentet øges 
moderat. Kontinentet vil 
fremad blive opkrævet 
løbende og bestyrelsen vil 
fremad bestå af 5-9 med-
lemmer. Alle forslag blev 
enstemmigt vedtaget. ■
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FORÅRS-FORÅRS-
MESSE MESSE 
20202020
Torsdag den 12. marts
kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken
i Gråsten         

Konferencier
Lene Beier

Billetter á 150,-
købes hos 

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

Udstillere:
2 Dreams, Bageriet Kock, Bruhns
Danske Diakonhjem, Det Grønne Køkken
Din Hørespecialist
Enjoy Resorts Marina Fiskenæs
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, Pro� loptik
Quorp’s busser, SuperBrugsen Gråsten
Sönnichsen Ure & Smykker, 
Teddy’s Salon, Værftet

Februar 2020

Arealerhvervelse m.v. vedr. 
vejudvidelse af Buskmosevej 

Sønderborg Kommune har etableret 
cykelsti langs landevejen Buskmo-
sevej fra Ravnsbjergvej til Kværs. I 
forbindelse med arealerhvervelse til 
cykelsti blev der ligeledes erhvervet 
areal til udvidelse af Buskmosevej, 
som er meget smal til den type trafik, 

der færdes på vejen - hovedsageligt 
landbrugstrafik. 
I forbindelse med projekteringen af 
vejudvidelsen har det vist sig, at der 
er behov for at foretage yderligere 
arealerhvervelser på den sydvestlige 
side langs strækningen. 

ÅSTEDSFORRETNING
I den anledning bekendtgøres herved, 
at der i henhold til bestemmelserne i 
kap. 10 i lov om offentlige veje og efter 
beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 
den 4. juni 2019 holdes åstedsforret-
ning således:
 
Torsdag den 26. marts 2020 vedr. 
ejendommene:

Matr.nr. 10, 54, 407, 450, 508, 525, 
543, 583a og 583b Kværs Ejerlav, 
Kværs og matr.nr. 103 og 253 Rinke-
næs Ejerlav, Rinkenæs

Åstedsforretningen indledes torsdag 
den 26. marts 2020 kl. 9.00 på ejen-
dommen matr.nr. 583b Kværs Ejerlav, 
Kværs og fortsætter efterfølgende på 
de øvrige ejendomme. 

Denne offentliggørelse tjener til un-
derretning for enhver, der som ejer, 
bruger, panthaver eller på anden 
måde har en retlig interesse at vare-
tage i anledning af ekspropriationen, 
idet ejeren dog indvarsles særskilt 
ved digital post.

Ekspropriationsplaner med arealfor-
tegnelse m.m. er fremlagt til eftersyn i 
forvaltningen Teknik og Miljø, Projekt 
og Anlæg, Rådhustorvet 10, 6400 Søn-
derborg, fra onsdag den 19. februar 
2020.

Venlig hilsen 
Projekt & Anlæg
Sønderborg Kommune

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

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

BovAvis

Fredag den 6. marts  kl. 19.00

Intimkoncert med skuespiller, musiker og entertainer

på Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, Gråsten

Thomas Eje
PROGRAM:

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

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

395,-

Frivillige blev 
hyldet i Røde Kors
Af Esben Cronbach

Seks frivillige i Røde 
Kors Gråsten blev hyldet 
på generalforsamlingen, 
der blev afholdt på 
Restaurant Fiskenæs.

Sammenlagt havde 
Elin Lorentzen, Marie 
Edemann, Ellinor Veng, 

Larisa Hansen, Solveig 
Mortensen og Lis Georgi 
nemlig 125-års jubilæ-
um som frivillige for 
Røde Kors. 

De seks kvinder modtog 
blomster og en årsnål for 
at markere deres man-
geårige indsats for Røde 
Kors.

Mens nogle af dem 

hjælper med alt fra kun-
der til vedligeholdelse og 
prissætning i butikken 
har andre strikket med 
“nørklerne”, mens andre 
igen har ageret besøgsven 
for de ældre i Gråsten.

Nielsine Jørgensen og 
Jette Grau blev valgt til be-
styrelsen og Jørgen Bilde 
blev valgt som suppleant.

Kasserer Kaj Nygaard, 
sekretær Grete 
Bangsgaard, og suppleant 
Bente Sato fortsætter i 
bestyrelsen. ■

Frivillige blev hyldet, da Røde Kors i Gråsten 
holdt generalforsamling. Foto Esben Cronbach
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GUDSTJENESTER
Søndag den 1. marts kl. 09.30 
1. s.e.fasten  ved Helle Domino Asmussen

Lørdag den 14. marts kl. 10.30 
Gudstjeneste ved Helle Domino Asmussen 
i forbindelse med Afstemningsfest 1920-2020.
Se program for Afstemningsfest

Søndag den 15. marts kl. 09.30 
3. s.e.fasten ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 5.april kl. 09.30
Palmesøndag ved Helle Domino Asmussen

Torsdag den 9.april kl. 19.30
Skærtorsdag ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 12.april kl. 09.30
Påskedag ved Helle Domino Asmussen

AKTIVITETER
Torsdag den 5. marts kl. 19.30 
i Kværs Forsamlingshus.
Sangaft en og information om 
MR-arrangementer 2020

Lørdag den 14. marts kl. 10.30 
Kværs kirke og forsamlingshus.
Se program andet steds. Husk tilmelding. 

Torsdag den 19. marts kl. 14.30 
i Kværs forsamlingshus. 
Historiefortælling.

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 i 
Kværs præstegård, Sønderto�  1, Kværs
Menighedsrådsmøde

Torsdag den 2. april kl. 18.30 
i Kværs Forsamlingshus.
Fællesspisning

SANGAFTEN OG INFO 
om MR-arrangementer 2020
Torsdag den 5. marts kl. 19.30 debuterer 
menighedsrådet med det første arrangement som 
afh oldes i Kværs forsamlingshus. Dette bliver 
en sang-aft en, hvor vi synger de kendte danske 
sange. Denne aft en vil menighedsrådet også 
fortælle om de planlagte arrangementer i løbet af 
året, og vi vil indsamle ideer til arrangementer. 
Alle er velkomne. Kaff e /te og kager pris: 25,-
Tilmelding ikke nødvendig.

LEJE AF KVÆRS 
FORSAMLINGSHUS
Kværs menighedsråd har indgået en lejeaft ale 
med bestyrelsen for Kværs forsamlingshus. 
Det er vi i menighedsrådet rigtig glade for, 
så har vi et sted, hvor vi kan afh olde vore 
arrangementer. Vi er godt på vej med at 
planlægge arrangementer for resten af 2020. Du 
kan komme til første arrangement torsdag den 
5. marts, hvor menighedsrådet vil fortælle mere.

100-året for genforeningen fejres i Kværs med 

AFSTEMNINGSFEST
Lørdag den 14. marts 2020 

i Kværs kirke og Kværs forsamlingshus
PROGRAM

Kl. 10.30 Kværs kirke
Gudstjeneste ved sognepræst Helle Domino Asmussen

Oplæsning af indledningen til H. P. Hansens store tale ved Folkehjem 
den 17. november 1918. Navnene på de faldne fra 1. verdenskrig fra Kværs sogn. 

Ved Gerd Conradsen.
Organist Hanne Bruus Storm og trompetist Silas Glüsing 

spiller Händels Largo fra oratoriet ”Xerxes”.

Kl. 11.15 Kværs kirkegård
Kransenedlæggelse ved mindestenen på Kværs kirkegård.

En af de meddelelser, som tilgik den faldnes familie.  Ved Gerd Conradsen.

Kl. 12.00 Kværs Forsamlingshus
Kværs Forsamlingshus ankomst og velkomst ved Lilian Jensen

Kl. 12.30 Middag
Menu:

Tarteletter med høns i asparges
Forloren hare med kartofl er, brun sauce, rødkål og tyttebærsyltetøj

Kl. 13.30 Foredrag om afstemning
Indlæg om afstemningen forud for genforeningen ved Gerd Conradsen

Den historiske og politiske baggrund for afstemningen
Den daværende stemning (politisk - nationalt sprogligt - økonomisk)

Resultatet og hvad deraf fulgte

Kl. 14.10 Ka� e/te
med kringle og brødtort

Kl. 15.00 Foredrag om afstemning. Fortsættelse.
Indlæg om afstemningen forud for genforeningen

ved Gerd Conradsen

Kl. 15.30 Kværs Familiekor 
Kværs Familiekor giver koncert.

Kl. 16.00/16.30 Afslutning

Tilmelding senest mandag den 9. marts:
Ring/SMS til Helga Nehrkorn 22 16 82 57

eller Carmen Christensen 51 21 92 02.
Deltagelse koster pr. person 80,-  + drikkevarer.

Arrangeret af
Kværs Sogns Menighedsråd i samarbejde med Kværs Sogns Forsamlingshus

og Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd

MENIGHEDSRÅDS-
MØDE 
Mandag den 16. marts kl. 19.00 er der 
menighedsrådsmøde i mødelokalet 
i præstegården, Søndertoft  1, Kværs. 
Denne aft en vil der bl.a. på dagsorden 
være: Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab 2019. Menighedsrådsmøderne 
er off entlige, så du er altid velkommen. 

HISTORIE-
FORTÆLLING
Torsdag den 19. marts kl. 14.30 i Kværs 
forsamlingshus. Kom til en hyggelig eft ermiddag. 
Helle D. Asmussen læser sjove historier og der er 
også plads til en god snak. Alle er velkomne. Kaff e 
/te og kager pris: 25,- tilmelding ikke nødvendig.

FÆLLESSPISNING
Torsdag den 2. april kl. 18.30 er der fællesspisning 
i Kværs Forsamlingshus. Vi genoptager succesen 
med fællesspisning, hvor vi nu har fået aft ale 
med Kværs forsamlingshus. Den 2. april er 
datoen for digter og forfatter H.C.Andersens 
fødselsdag – født 2. april 1805. Det vil vi fejre med 

en historie og sange af H. C. Andersen. 

Carmen vil lave lækker og 
god mad – så kom og 
være med til en hyggelig 
aft en. Alle er velkomne.

Pris for mad 
og kaff e: 50,-. 
Drikkevarer 
skal købes
(salget står 
forsamlingshuset 
for)

Tilmelding senest den 26. marts – ring/
SMS til Carmen Christensen 5121 9202 
eller Helga Nehrkorn 2216 8257

SKÆRTORSDAGS-
GUDSTJENESTE
med Sønderborg Mandskor og kanapéer
Torsdag den 9. april kl. 19.30 i Kværs kirke 
gentager vi arrangementet fra sidste års 
Skærtorsdag. Der vil være gudstjeneste ved 
Helle D. Asmussen. Sønderborg Mandskor 
under ledelse af Hanne Bruus Storm synger. 
Eft erfølgende serveres der kanapéer.

VIL DU VÆRE 
FRIVILLIG?
I Kværs menighedsråd søger vi frivillige til 
at hjælpe menighedsrådet med at gøre en 
forskel lokalt i sognet. Det frivillige arbejde 

kan f.eks bestå i hjælpe til ved 
arrangementer, bage kager, 

fortælle en historie. 
Få en uforpligtende 

snak med Helle 
D. Asmussen 

på tlf. 2360 0831 
eller Lilian Jensen 

tlf. 2963 5350.

BEKLAGELSE
Menighedsrådet beklager, 
at der for tiden kan 
forekomme mørtelstykker 
på nogle af gravsteder.

Årsagen er at der, som følger af 
stormen, har været nedfald af 
rygningssten fra kirken. Vi har 
derfor fj ernet alle rygningssten, 
og de vil først blive lagt op 
igen når det bliver lidt varmere 
i vejret. Menighedsrådet 
håber på forståelse herfor.

KONTAKT Sognepræst
Helle D. Asmussen
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

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

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

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

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

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn
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Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge deres 
fusser når de kan køre 

med Quorps Busser”

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

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

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

Turist-fest-fi rma-skole og koncertkørsel

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Gråsten

Vinduespolering
og Rengøring

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt 
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

www.el-teknik.dk

www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

MANDAG – FREDAG
kl. 9.30 – 18.00

LØRDAG
kl. 9.00 – 13.00

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

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

din lokale- din lokale cykelhandler

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottliebv/ Kim Gottlieb

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08 Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Rift om billetter til Forårsmessen
Af Gunnar Hat tesen

Der er godt gang i 
billesalget til forårsmes-
sen torsdag 12. marts i 
Ahlmannsparken.

“Vi ved af erfaring, at de 
sidste dage op til messen 
rykker det rigtig meget” 
siger Pernille Flyger, 
SuperBrugsen, og Lene 
Kock fra Bageriet Kock.

Topsælger er 
SuperBrugsen skarpt for-
fulgt af Matas.

“Vi gør, hvad vi kan 
for at sprede budskabet 
om forårsmessen, så vi 
minder alle vore kunder 
om det ved indgangen 
samt ved hver kasse”, siger 
souschef Pernille Flyger 
fra SuperBrugsen.

Der er også mulighed 
for at købe billetter hos 
Bruhns samt Rie Meyer i 
Padborg

“Vi skulle gerne op på 
samme niveau, som de 
foregående år, og med et 
salg på 204 billetter teg-
ner det rigtig godt” siger 
Ingrid Johannsen ■

Ingrid Johannsen, Lene Kock 
og Pernille Flyger er tov-
holdere på Forårsmessen.
 Arkiv foto
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord  ...................................................................................  125,-
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .....................................................................................  150,-
 Udover 25 ord 1,-  pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKETILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 1. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen
 med efterfølgende kirkekaff e

ADSBØL KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 1. marts kl. 11.00

ved Henrik Bo Jacobsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 9.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 1. marts
Ingen gudstjeneste.

Vi henviser til nabokirker.

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 1. März, 10.30 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche zu Hostrup

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
Denne knægt fylder 10 år Denne knægt fylder 10 år 

den 28. februar.den 28. februar.
Du ønskes hjertelig tillykkeDu ønskes hjertelig tillykke

med de 10 årmed de 10 år
Håber du for en god dag.Håber du for en god dag.

KnusKnus
Emma og morEmma og mor

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
Hej Tobias Hej Tobias 

tillykke med de 10 år, tillykke med de 10 år, 
håber du får en god dag.håber du får en god dag.
 Hilsen familien Nanning  Hilsen familien Nanning 

og morfar og mormor.og morfar og mormor.

afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.00

på Gråsten Landbrugsskole (Naturskolen),
Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt – Bestyrelsen www.ffkk.org

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 26. marts kl. 19.00 

på Den Gamle Kro i Gråsten
Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen på 

mail lillsoe4@gmail.com
Vel mødt

bestyrelsen

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KVÆRS HALLERNE

indkalder til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 18. marts kl. 19.30

i Kværs Hallerne
DAGSORDEN:

- Valg af dirigent
- Valg af referent og stemmetæller.
- Årsberetning ved formand
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Orientering om budget
- Indkomne forslag
- Valg til bestyrelse/suppleanter
- Eventuelt

Forslag fra medlemmer, som skal behandles på 
generalforsamlingen, indgives skriftlig til formanden 

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Kværs Hallerne

Annonce sponsoreret af

Fastelavn i slotskirken
Af Marie Christensen

Gråsten Slotskirke 
summede af liv, da der 
søndag blev afholdt 
fastelavns-gudstjeneste, 
hvor der i alt kom 66 
mennesker.

Kirken blev fyldt med 
børn klædt ud som sol-
dater, prinsesser, enhjør-
ninger, klovne, påfugle og 
meget andet. Selv kirke- 
og kultur medarbejderen, 
Britt Juul Rexen, var klædt 
ud som Olaf fra Frost. 

I sin prædiken talte sog-
nepræst Hanne Beierholm 
Christensen om, at de var 
i omvendt land i dag, og 
om Pippi Langstrømpe, 
der delte guldmønter ud 
til de skoleelever, der ikke 
var så kloge. Hun fortalte 
også om Jesus, der satte 
de små børn højere end de 
voksne.

Da organisten havde 
spillet postludiet, form 
af ‘Let it go’ fra Frost, 
gik de fleste med over til 
tøndeslagning ved præ-
stegården, hvor Klara Dall 
Dyrhav, klædt ud som 

kænguro, slog bunden ud 
af tønden og blev kronet 
til Kattedronning, mens 
Marie Johanne Beierholm 
Christensen slog resten 
ned, og blev Kattekonge.

Efter tøndeslagningen 
var der kaffe og fastelavns-
boller i konfirmandstuen, 
og børnene kunne lave 
deres egne masker. ■

Der var en traditionel fejring 
af fastelavn i 
Gråsten Slotskirke.
 Foto Marie Christensen
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Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

Gråsten&Omegns

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning 
har vi gennem tre generationer bistået ved 

planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os 
for en uforpligtende personlig samtale eller find 
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

Vi træffes hele døgnet.

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich 

Sønderborg 
Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg

Tlf: 74 42 36 81

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodSvend Hedegaard

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Brigitte Hansen
* 29. juni 1947    † 14. februar 2020

er stille sovet ind

På familiens vegne

Højtideligheden finder sted ved Rinkenæs Korskirke
lørdag den 29. februar kl. 13.00

Vores kære mor, svigermor, farmor og søster

Hanne Bøgholm Paulsen
* 10. maj 1942    † 19. februar 2020

Familien

Bisættelsen finder sted i Broager Kirke
tirsdag den 3. marts kl. 11.00

Min kære hustru, mor, svigermor, mormor og bedstemor

Birgit Olga Christensen
er stille sovet ind efter lang tids svær sygdom

Tørsbøl, den 19. februar 2020

I stille sorg

Steen
Tom, Anja og Henrik, Liv og Michel

Ann og Rasmus, Lucas, Jasmin, Lærke og Jonas

Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel
lørdag den 29. februar kl. 11.00

Lise Tveråmo Andersen, 
Gråsten, er død, 63 år. ■

Birgit Olga Christensen, 
Tørsbøl, er død, 70 år. ■

Taksigelser
Hjertelig takHjertelig tak

for opmærksomheden for opmærksomheden 
ved Lises bisættelse ved Lises bisættelse 

den 18. februar fra Gråsten Kapelden 18. februar fra Gråsten Kapel
Elsket og savnetElsket og savnet

På familiens vegnePå familiens vegne
Ole AndersenOle Andersen

Min elskede søn
Vores kære bror, svoger og onkel

Kim Anton Skovshoved
* 16. april 1962

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Gråsten, den 20. februar 2020

Elsket og savnet

Gertrud

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
fredag den 28. februar kl. 11.00

Med livet som indsats
Af Erling Nissen

Ældre Sagen i Gråsten 
havde forleden besøg af 
den fra TV2 landskendte 
tidligere studievært 
Claus Elgaard, der er 
storebror til Puk Elgaard.
Claus Elgaard holdt fore-
drag om “Med livet som 
indsats - en ludoman taler 
ud”. 

De mange fremmødte 
hørte en engageret Claus 
Elgaard fortælle om sine 
mange år som ludoman, 
som han kom ud af i 
2004. ■ Claus Elgaard gæstede Gråsten, hvor han fortalte om sine 

mange år som ludoman. Foto Erling Nissen

Du er ikke mere, hvor du var, 
men du er over alt, hvor du har været

Asger Alsing
* 21. juli 1947    †  22. februar 2020

Du kæmpede, min skat - men kræften vandt

Savnet er stort

Helen

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
torsdag den 27. februar kl. 11.00

En kæmpe tak til M41 for en fantastisk omsorg. 
Også en stor tak til alle de personer, som har støttet og

hjulpet os i en svær tid

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kræftens Bekæmpelse, reg. 3001 konto 0001155

mrk. Asger Alsing

Sognepræst 
blev overfaldet
Sognepræst Hanne 
Christensen blev torsdag 
morgen kl. 9.02 slået 
ned i præstegården på 
Slotsbakken i Gråsten.
Hun havde været til kon-
firmationsforberedelse, 
og da hun vendte til-
bage, overraskede hun en 
indbrudstyv.

Gerningsmanden slog 
den 39-årige præst i ho-
vedet, kradsede hende på 

kroppen før han løb fra 
præstegården.

Indbrudstyven, der er 
dansk, er omkring 30 år, 
175 centimeter høj og 
spinkel af bygning og 
havde et mellemlangt 
fuldskæg, militærlignende 
bukser, grå cap og mørk 
trøje på.

Gerningsmanden kom 
ind i præstegården ved at 
bryde en dør og et vindue 
op. Det lykkedes volds-

manden at stjæle præstens 
pung.

Syd- og Sønderjyllands 
Politi leder stadig efter 
gerningsmanden.

Hvis man har op-
lysninger i sagen, kan 
man kontakte Syd- og 
Sønderjyllands Politi på 
telefonnummer 114. ■
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Henning Brock nyder friheden at 
være selvstændig Af Esben Cronbach

Statsautoriseret ejendoms-
mægler Henning Brock 
har siden 2002 været inde-
haver af Home i Broager, 

og nyder fortsat friheden 
ved at være selvstændig.

Første gang Henning 
Brock prøvede livet som 
ejendomsmægler var i 
1997, hvor han arbejdede 
i svigerfarens forretning. 
Det førte til, at han blev 
uddannet til jobbet som 
ejendomsmægler i 2002, 
hvor han overtog Home i 
Broager.

Noget af det Henning 
Brock bedst kan lide ved 
jobbet, er den frihed, man 
får som selvstændig

“Det giver en større flek-
sibilitet i hverdagen”, siger 
Henning Brock.

Det handler om mennesker
Udover det bringer det 
ham stor glæde at matche 
folk med et hus.

“At være ejendoms-
mægler handler om men-
nesker. Vi mægler huse 
mellem mennesker,” siger 

Henning Brock for at på-
pege, at det i meget højere 
grad er vigtigt at være god 
til mennesker, end det er 
at være interesseret i ind-
retning og arkitektur. 

“At se et smil, og at folk 

er glade. At de er tilfred-
se,” nævner Henning 
Brock som nogle af de 
ting, der gør ham glad 
for at have netop det job, 
han har. ■

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

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer

• Nedsunket forfod

• Hammertæer

• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

Gråsten Avis sætter med temasider 
fokus på Broagerområdet i uge 12. 

Der sker en masse i hele Broager området, med 
spændende butikker, et godt erhvervsliv, og masser 

af små og mellemstore virksomheder; inkl. mange 
håndværkere og et rigt foreningsliv. Alt dette fortæller vi 
om i “Fokus på Broager” i form af annoncer og artikler.

Skal jeres butik, virksomhed eller forening også være 
synlig, så vær med til at sætte fokus på Broager med 
en annonce i temaet “Fokus på Broager” i uge 12.

Kontakt din mediekonsulent Lisbeth Schiønning på 
mobil 3140 0361 eller mail: ls@graastenavis.dk

Gråsten og Bov Avis bliver omdelt af PostNord/Danmark, og udkommer i 
13.430 eksemplarer, henover kommunegrænsen mellem Aabenraa og Sønderborg.

FOKUS PÅ
Broager

i uge 12

Broager

Broager 
Udviklingsforum

indkalder til

Generalforsamling
Mandag den 30. marts kl. 19.30 

på Broagerhus i Broager.
Dagsorden ifølge vedtægter

Læs mere på www.broager.dk
Bestyrelsen

Narkokørsel i 
Egernsund
Politiet standsede forle-
den kort efter midnat en 
mand, der kørte i bil i 
Egernsund.

Han blev testet positiv 
for hash og anholdt. ■

Opereret
Byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V) blev 
mandag opereret for sin 
korsbåndsskade. 

Der venter ham 
et par ugers syge-
melding og en lang 
genoptræningsperiode.

Han kom til skade på en 
skiferie i Østrig i 2018. ■

Henning Brock mægler huse mellem mennesker.
 Foto Esben Cronbach

Portvin skabte højt humør
Af Erik Krogh

Godt 70 forventningsful-
de deltagere fik en rigtig 
god og fornøjelig aften 
på Broagerhus. 

Her fortalte uddeler 
Michael Næsby fra 
SuperBrugsen i Broager 
om portvin.

Der er mange varianter 
af portvine og foruden at 
der blev serveret smags-
prøver, fortalte Michael 
Næsby om historien bag 
de typer af portvine, han 
havde valgt at tage med. 

Portvin er blevet popu-
lær de senere år og kan 
serveres, gerne afkølet, 
både som aperitif og til 

forskellige menuer, her-
under en god mørbradbøf, 
tapas og ostebord med 
mere.

Til portvinssmagningen 
havde Michael Næsby 
valgt servere en skøn 
tapasmenu, som passede 

rigtig fint til de portvine, 
der blev serveret. ■

Der blev serveret smagsprø-
ver, som bragte stemningen 
i top. Foto Jimmy Christensen

1 0



KÆMPE 
KAGEMARKED
mange forskellige

STJERNESKUD

PETER LARSEN GRÅ
5 x 400 g

CARL VOLLSTEDTS
Sønderjydsk
sardel

BAGERAFDELINGENDELIKATESSEN

PR. STK.

2000

PR. STK.

600

5 STK.

9500
*Maks. 10 pk. 

pr. kunde

FERSK KALKUNBRYST
900 g

PR. STK.

4900

900 G

3000

BAKKEDAL
200 g

PRINGLES
165 g

fl ere forkellige

1 BAKKE

700

PR. STK.

800

PR. GLAS

1500

SPAR 18,95

SPAR 54,75

SPAR 11,50

SPAR 13,50

TYKSTEGSBØF
4-6 stk

SKJERN OST
mellemlagret 45 % 
guld

1 KG

79 95

MIN. 1,2 KG

50 00

Vi elsker fredag og det fejrer vi i 
SuperBrugsen Broager fredag den 28. februar

med ekstra (sp)røde tilbud.

Tilbudene gælder kun fredag

6 FLASKER

57900

SPAR 620,70

AMARONE 
TERRE DI 
VERONA
Veneto, Italien

6 x 75 cl

DEN GAMLE FABRIK 
MARMELADE
600 g

SÆLGES FRA KL.11.00

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder kun fredag den 28. februar. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

 Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykker, sandwich, 
aftensbu� et, færgefart og entré på So� ero Slot.

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter  . . . . .  kl. 7.25
OK-tanken, Augustenborg. . . . . kl. 7.35 
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . kl. 8.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . kl. 8.20
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . kl. 8.25
P-pladsen ved Kruså Bankocenter kl. 8.35
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved Kliplev  . kl. 9.00
Samkørselspladsen ved Rødekro kl. 9.10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.25

Heldagsud� ugt til

So� ero
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 21. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

indkalder ti l

Generalforsamling
Onsdag den 11. marts kl. 19.30

i Broagerhus, lokale 205
Dagsorden ifl g. foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen/formanden i 

hænde senest den 1. marts.
Eft er generalforsamlingen vil Peter Petersen fra 

Rose Cykler i Skelde fortælle om sin virksomhed i 
den gamle smedie i Skelde.  Hvorfor blev det lige 
Skelde Peter valgte at placere sin virksomhed?
Foreningen er som vanlig vært ved kaff ebord.

Bestyrelsen
www.broagerlandsarkiv.dk

Sogneeftermiddag
Torsdag den 5. marts

kl. 14 - 16
i præstegården

Tilmelding til
Lone  51 23 05 04

Nyt 
asfalt
Nyt asfalt og den nye 
afstribning med indsnæv-
ring til to spor på Brovej 
igennem Egernsund kom-
mer efter påske. 

Det oplyser Jens-Kristian 
Mikkelsen, der er afde-
lingsleder i Projekt & 
Anlæg ved Sønderborg 
Kommune. ■

Teddy Petersen: Hjemmet i salonen

Af Esben Cronbach

Siden 1987 har Teddy 
Petersen klippet hår. 
Engang i moderens 
salon, i dag i sin egen. 
Teddy’s Salon.

Teddy Petersen er frisør 
og ejer af Teddy’s Salon i 
Egernsund og Gråsten. 

Før Teddy Petersen 
blev selvstændig, arbej-

dede han ved sin mor i 
samme salon som i dag. 
Forskellen fra i dag er, at 
den dengang hed Salon 
Lis. Siden Teddy Petersen 
overtog salonen i oktober 
1999, er datteren, Tanja 
Petersen, også begyndt 
som frisør. Da Teddy 
Petersen sidste år udvide-
de forretningen til Ulsnæs 
Centret, begyndte Tanja 
Petersen og veninden 

Trine Frank som frisører i 
den nyåbnede salon.

Hjemme i salonen
Når man træder ind ad 
døren til Teddy’s Salon 
i Egernsund, får man 
hurtigt øje på det sædvan-
lige, der kendetegner en 
frisørsalon. 

Spejlene, stolene og håret 
der spredt omkring dem, 
alt sammen indrammet 

af den distinktive lugt af 
hårprodukter.

Hos Teddy’s Salon er der 
endnu et kendetegn. Det 
første man ser, inden man 
kigger til venstre og ser 
det førnævnte, er nemlig 
en smule usædvanligt for 
en frisørsalon. Kigger man 
forbi kassen ligefremme, 
finder man nemlig Teddy 
Petersens køkken, adskilt 
fra forretningen af en stor 
og åben døråbning. For 
ejeren selv var det i starten 
svært at adskille fritid og 
forretning, da de to er så 
tæt forbundet. 

“Hvis jeg kigger til højre, 
ser jeg forretningen. Hvis 
jeg kigger til venstre, ser 
jeg mit hjem,” siger Teddy 
Petersen, som sidenhen 
har lært at kigge til ven-
stre, når han har fri.

Håndværket
Ikke kun hjemmet og for-
retningen er tæt forbundet 
i Teddy Petersens liv. Hans 
fritid og frisørfaget er 
noget, der til tider er kom-
met med nær hinanden. 
For Teddy Petersen bety-
der håndværket i frisørfa-
get meget. Et eksempel på 
dette er hans forkærlighed 
for saksen frem for bar-

bermaskinen, hvilket også 
er noget, han bruger tid 
på at lære sine frisørelever. 
Nogen tid efter han be-
gyndte som frisør i 1987, 
begyndte Teddy Petersen 
at deltage i konkurrence 
frisering – altså konkur-
rencer i at klippe og style 
hår bedst.

“Hvis bare et enkelt hår 
sad forkert, kunne man 
godt glemme alt om en 
førsteplads,” erindrer 
Teddy Petersen.

En ny rejse
Teddy Petersen havde 
i nogen tid gået med 
tanker om at udvide sin 
forretning. Denne tanke 
blev den 7. januar sidste 
år realiseret. Salonen viste 
meget hurtigt, at den var 
i stand til at stå på egne 
ben. Som tommelfinger-
regel vil det tage et par år, 
før man er sikker på, at en 
forretning kan holde ved, 
men ifølge Teddy Petersen 
viste Ulsnæs-salonen det 
allerede efter nogle måne-
der. Der havde den nemlig 
dækket de omkostninger, 
der var ved opstarten, og 
begyndte kort efter også at 
kunne dække sine måned-
lige omkostninger. ■

Frisør Teddy Petersen 
begyndte som frisør i 1987.
 Foto Esben Cronbach

Genvalg på 
årsmøde
Kristian Pallesen, Broager, 
er på årsmødet i Syge-
forsikringen “danmark” 
i Syd- og Sønder jylland 
valgt som formand for 
bestyrelsen. 

Afdelingen har 337.464 
medlemmer af de knap 
2,6 millioner på lands-
basis, som er medlem af 
foreningen. ■

Katten af 
tønden
Egernsund Frivillige 
Brandværn havde fyldt 
brandstationen med 40 
glade og festligt udklæd-
te børn i anledning af 
fastelavn. ■

Rettelse
Nicklas Petersen blev 
Årets Kammerat i Broager 
Frivillige Brandværn og 
ikke æresmedlem. 

Æresmedlemmer er 
“pensionerede” brand-
mænd og det kan man 
i hvert fald ikke kalde 
Nicklas Petersen.

Vi beklager fejlen. ■
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S U N D E V E D

Katten blev slået af tønden i Sottrup
Det kan godt være, man 
er en lille, yndig prinsesse, 
men derfor kan man godt 
gå til den, når der skal slås 
katten af tønden.

Søndag var der fa-
stelavnsgudstjeneste i 
Sottrup Kirke. Efter det 
var der tøndeslagning for 
børnene i sognehuset. ■

 Fotos Jimmy Christensen

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING

GYMNASTIKOPVISNING
i Sundeved Hallen

Lørdag den 7. marts 2020 kl. 9.45
Gæstehold:Gæstehold:  Quindeholdet   Quindeholdet 

(Dybbøl idræts- og ungdomsforening)(Dybbøl idræts- og ungdomsforening)
Sønderborg Egnens Mini Mix Sønderborg Egnens Mini Mix 

(DGI Sønderjylland)(DGI Sønderjylland)

www.sundeved-gymnastik.dk  

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 3. marts kl. 14.30 til 16.30

Denne gang er det tidligere dommer 
Ditlev Nielsen, der er født og opvokset 
i Snogbæk præstegård – som søn af 

præsteparret Laurits og Betty Nielsen – 
der kommer og fortæller løst og fast om 

opvæksten og ungdomslivet på denne egn.

Ditlev Nielsen har i 2016 
udgivet en erindringsbog 

med titlen: Som jeg så det.

Alle er velkommen

Teknisk rejsearrangør er
Quorps Busser.
Rejsegarantifonden nr. 2799
Tilmelding på tlf. 21160683
rejser@graastenavis.dk  

BovAvis

3 dages miniCruise til3 dages miniCruise til

OsloOslo
AFGANG

Ahlmannsparken
i Gråsten  . . . . . .kl. 12.00
Samkørselspladsen,
Rødekro . . . . . . .kl. 12.30
Samkørselspladsen,
Hammelev . . . . .kl. 12.50
OK-tanken i
Bramdrupdam . .kl. 13.20

1995,-

Efter opsamling kører vi mod 
Frederikshavn, hvor vi sejler kl. 18.30.

På båden spiser vi en lækker bu� et, oplever 
underholdning og nyder stemningen ombord.

Næste morgen skal vi i Oslo på en 4 timers 
sightseeingstur, hvor vi besøger de mest populære 

seværdigheder i den norske hovedstad. 
Eftermiddagen er til fri disposition.

Prisen inkluderer bus Gråsten-Frederikshavn 
t/t, 2 x aftenbu� et, 2 x morgenmad, � re 

timers bustur i Oslo, 5 timer på egen hånd.
Intet tillæg for enkeltkahyt.

Oplev Norges hovedstad Oplev Norges hovedstad 
mandag 18. maj til onsdag 20. majmandag 18. maj til onsdag 20. maj

Vi søger omdelere i jeres nærområde.
Har du en teenager i alderen 13-17 år, som er klar til 
at tage ansvar og tjene sine egne penge? Reklamer 
leveres pakkede hos jer, og der er mulighed for 
omdeling 1-2 gange om ugen. Din teenager 
bestemmer selv, hvornår reklamer og aviser 
omdeles på dagen – inden for deadline.

Læs mere og søg jobbet på

Er det tid til, at din 
teenager tjener sine 
egne penge?

Str. 37

Str. 36

Str. 38

Str. 39

Str. 40

Str. 48

Når deres fødder vokser 
- vokser forbruget også 

blivomdeler.nu
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Hørt i byen
Ikke flere rundstyk-
ker, boller, brød eller 
kager. Bagerbutikken 
i Rinkenæs lukker 
butiksdøren 1. marts 
på grund af mang-
lende omsætning. 
Omsætningen kan 
ikke dække udgifter til 
løn og vedligeholdelse. 
Butikken har de sene-
ste år kun haft åbent 
lørdag og søndag.

Gråsten Blodklub er 
blevet indstillet til pri-
sen som Årets Forening 
og Årets tiltag i 
Sønderborg Kommune. 
Hvem der vinder denne 
pris bliver offentlig-
gjort den 27. marts.

Statens ejendoms-
selskab har sat den 
136 år gamle bygning 
på Toldbodgade 
i Gråsten til salg. 
Bygningen som tidli-
gere var hjemsted for 
Gigthospitalet er sat til 
salg for 12 millioner kr.

Ejendomsselskabet 
mener, at bygningerne 
vil være virkelig vel-
egnet til hotel eller 
kursuscenter.

På Gråsten Brandværns 
nyligt afholdte 
generalforsamling 
blev brandmand Bo 
Pedersen kåret som 
“Årets brandmand”. Bo 
er medlem af brand-
værnets festudvalg.

Politiet foretog tors-
dag fartkontrol på 
Kongevej i Gråsten.

Gråsten Venstre sam-
lede 25 personer til 
rundvisning i Romhaus 
Johannsen i Flensborg, 
hvor deltagerne hørte 
om rommens historie 
og fik smagsprøver. ■

Boliger

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

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

Fårhus Forsamlingshus

Torsdag den 14. maj
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen 

Føhr, hvor vi skal besøge “Museum 
Kunst der Westküste” i Alkersum.

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen 
Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler 

ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk 
på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge 

Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. 
I Wyk vandrer vi en tur rundt i den charmerende by 
og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter 
vi i bus til en kro, hvor vi spiser middag. Derefter kører 
vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum – et 

kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. 
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor 

vi ser den store Friserdom, der er den største kirke 
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige 

side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor 
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 20-tiden.
Prisen inkluderer bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

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

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til FøhrUd� ugt til Føhr

BovAvis

Professor på pension
Professor Kim Hørslev-
Petersen, leder af 
forskningsenheden 
på Dansk Gigthospital 
i Sønderborg går på 
pension den 1. marts.
Kim Hørslev-Petersen 
kom som nyuddannet 
læge i 1981 til det davæ-
rende Kong Christian X’s 
Gigthospital i Gråsten, i 
dag Dansk Gigthospital, 
som ejes og drives af 
Gigtforeningen.

Efter en årrække på 
bl.a. Hvidovre Hospital 
og Rigshospitalet, hvor 
han gennemførte sin 
speciallægeuddannelse 
og blev dr.med. vendte 
Kim Hørslev-Petersen i 
1995 tilbage til Danmarks 
eneste reumatologiske 
specialhospital, hvor 
han som overlæge og 
siden 2006 som professor 
stod i spidsen for op-
bygningen af hospitalets 
internationalt anerkendte 
forskningsenhed.

Kim Hørslev-Petersens 
drivkraft har været kom-

binationen af forskning og 
patientkontakt. Gennem 
årene har han været ho-
ved- og medforfatter på 
næsten 200 publikationer 
og en højt værdsat vejleder 
for mange ph.d.-stude-
rende. Samtidig har han 
været en særdeles afholdt 
læge for sine patienter – 
nogle af dem har han fulgt 
i næsten 40 år.

rsen slipper dog ikke 
forskningen helt. Han 
fortsætter som pro-
fessor emeritus ved 
Institut for Regional 
Sundhedsforskning på 
Syddansk Universitet og 
vil stadig være tilknyttet 
forskningsprojekter på 
Dansk Gigthospital.

Kim Hørslev-Petersen 
har bl.a. modtaget 
Dronning Ingrids 
Forskerpris, som er ind-
stiftet af Gigtforeningen, 
samt Gigtforeningens 
Æresmedalje, som tildeles 
for ”fremragende indsats i 
kampen mod gigten”. ■

Professor Kim 
Hørslev-Petersen 
går på pension. 

Skatkort på 
bordet
Gråsten Skatklub samlede 46 medlemmer til klubaften 
på Marina Fiskenæs.

1. runde
1. Flemming Marschall 
Gråsten 1230 point
2. Jens Fredi Schulz 
Gråsten 1174 point
3. Frede Jørgensen 
Gråsten 1151 point
4. Gerd Sørensen 
Gråsten 1128 point
5. Luke Petersen 
Gråsten 1067 point
6. Verner Hansen 
Broager 1064 point

2. runde
1. Jürgen Krüger 
Sønderborg 1122 point
2. Arne Mylin 
Broager 1114 point
3. Frede Hansen 
Sønderborg 1113 point
4. Werner Clausen 
Felsted 1067 point
5. Udo Heinz 
Flensborg 1063 point
6. Gitte Nielsen 
Felsted 1057 point
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Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

BC Vinduespolering

Etplanshus
fra 90,-

+ moms.

Firmaer efter aftale.

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

Pudser 
kun 

vinduer i 

stueplan

Kontakt os for tilbud på 

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

Ha’ en rigtig god dag

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

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

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

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 25. Frikadeller med stuvet hvidkål

ONSDAG den 26. Kødsovs med pasta

TORSDAG den 27. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 28. Flæskesteg med rødkål

LØRDAG den 29. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  1. Burger med pommes frites

MANDAG den  2. Stegt fi sk med aspargessovs og klostergrøntsager

Kun 69,-

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
NarkosebehandlingFrokosttilbud

Grøntsagsretter
Kyllingeretter

Oksekød*
*8,- €

Mandag- fredag

7,- €

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Vi tager imod danske kroner

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Dansk 
menukort

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

Mellem ZOB 
og gågaden

Udfordringer at være i 
lære i en mandeverden

Af Dit te Vennits Nielsen

20-årige Anne Louise 
Panant Christensen fra 
Padborg er i lære i en 
mandeverden.
Anne Louise valgte efter 
10. klasse at tage EUD på 
IBC i Aabenraa.

EUD er den gamle HG-
uddannelse og fokuserer 
på handel. Anne Louise 
Panant Christensen fik ef-
ter uddannelsen læreplads 
hos Davidsen i Rødekro. 
Helt usædvanligt var det 
indenfor håndværkerafde-
lingen med værktøj som 
speciale. 

“Jeg er den første elev 
som er pige, som er i lære 
i håndværkerafdelingen. 
Det har også givet mig 

nogle udfordringer”, for-
tæller Anne Louise Panant 
Christensen. som mindes, 
at i den første tid gik 
kunderne lige forbi hende 
og hen til en af dem, de 
plejede at handle med.

“Jeg skulle virkelig hive 
op i mig selv og tilbyde 
kunderne assistance. Når 
jeg henvendte mig til dem, 
spurgte de ligeud, om jeg 
nu også kunne finde ud af 
det”, smiler Anne Louise 
Panant Christensen. 

Det kunne hun, og 
til sommer er hun 
færdiguddannet.

I øjeblikket er 
Anne Louise Panant 
Christensen i gang med at 
lave sin fagprøve.

Hun bor i Bov sammen 
med sin kæreste. ■

Anne Louise Panant Christensen bliver til sommer udlært i en 
håndværkerafdeling.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 09 25. februar 2020 12. årgang



Dødsfald

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodSvend Hedegaard

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 1. marts kl. 19.30
Musikgudstjeneste med 6-dags kor 
ved Helle Frimann Hansen.
Efterfølgende vin og “brezel”

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 1. marts kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen. 
Efterfølgende kirkekaffe 
i våbenhuset

Søndag den 1. marts kl. 14.00
ved Helle Frimann Hansen.
Efterfølgende velkomst og kaffebord 
på Holbøl Landbohjem

Indsættelse 
af vores 

nye præst - 

Helle Frimann Hansen
Søndag den 1. marts 

Bov-Holbøl Pastorat

Kl. 9.30 Gudstjeneste i Kollund Kirke 
 – Efterfølgende kirkeka� e i våbenhuset

Kl. 14.00 Gudstjeneste i Holbøl Kirke 
 – Efterfølgende velkomst og ka� ebord 
 på Holbøl Landbohjem

Kl. 19.30 Musikgudstjeneste i Bov Kirke 
 – Efterfølgende vin og “brezel”

Alle er velkomne 
til at komme og hilse 
på vores nye præst

Bov-Holbøl Pastorat

Ny teatersal på efterskole
Frøslevlejrens Efterskole 
har fået ny teatersal. 
Forstander Annemette 

Hess viste forleden med-
lemmer af Bov Venstre 
rundt på efterskolen, og 

med stolthed fortalte hun 
om teateralen. ■

Forstander Annemette Hess fortalte om Frøslevlejrens Efterskole.

Cathrine Mikkelsen,  
Kruså, er død, 81 år. ■

Henrik H. K. Rokahr,  
Kruså, er død, 69 år. ■

Ejler Krog,  
Hønsnap er død, 73 år.

Han drev i mange et 
landbrug i Hønsnap. Han 
var glad for at gå på jagt 
og var altid en glad og 
munter mand. ■

Så er eSport på 
programmet i Bov IF
Bov IF har startet en 
afdeling for eSport, der 
allerede er en blevet stor 
succes med to fyldte 
hold.
“De seneste år har vi 
investeret en del i vores 
cricketafdeling, som nu er 
kommet godt i gang” for-
tæller formanden for Bov 
IF Betina Jessen, og hun 
forklarer videre: 

“Men i denne sæson har 
vi implementeret eSport i 

vores forening. Vi har så-
ledes to hold hver onsdag, 
Begyndere fra kl. 16.30 til 
18.30 og øvede fra 18.30 
til 20.30, og begge hold er 
fyldt op. Men for at kunne 
få flere hold i gang, så er 
vores udfordringen, at få 
nye instruktører, så hvis 
der er interesserede, må 
de meget gerne melde sig 
til os. Det har jo koster en 
del at få startet eSporten, 
men ellers yder vi støtte 
til vores hjemmeside, og 

holdturnerings tilmelding 
i flere idrætsgrene. Vi har 
10 idrætsgrene at tilbyde 
vore ca. 1.550 medlem-
mer, hvor af ca. halvdelen 
er børn og unge.”, siger 
Betina Jessen.

Det kan godt be-
tale sig at tanke hos 
SuperBrugsen i Padborg. 
Nu har Bov IF modtaget 
næsten 32.000 kr. for det 
seneste år. ■
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Ole Jepsen
Indehaver/ejendomsmægler
Mobil 4017 5082

Nybolig
Padborg

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

Lena Dahlgaard
Indehaver/ejendomsmægler
Mobil 4017 3882Padborg

Skal du sælge din bolig? Kontakt os for en gratis salgsvurdering

Har huset vokset
sig for stort?

Hos Nybolig Padborg får du rådgivning,
både når du skal sælge, og når du vil

købe eller leje nyt. Kontakt os, når det er
tid til et nyt hjem.

Til alle tider. Til alle hjem.

KOLLUND - Musvitvej 6

NY PRIS

Nyere villa med jordvarme og med central beliggenhed i etableret kvarter i
Kollund. Hjertet i huset er det store køkken-alrum med masser af skabsplads
og med udgang til sydvendt terrasse. Sag: 06191

Bolig m² 150

Stue/vær 2/2

Grund 964

Opført 2017

Kontantpris: 1.995.000
Ejerudgift pr. md: 2.127
Udbetaling: 100.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 7.922/7.087

PADBORG - Frøslevvej 50

NY PRIS

Murermestervilla med betontegl og delvist skiftet vinduer. Til villaen hører en
muret garage samt et stort udhus. Huset har i alt 3 soverum samt et kontor,
alle værelser har indb. skabe. Sag: 06271

Bolig m² 136

Stue/vær 2/4

Grund 886

Opført 1922

Kontantpris: 575.000
Ejerudgift pr. md: 1.241
Udbetaling: 30.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.328/2.079

KRUSÅ - Skovglimt 18A

NY PRIS

Flot moderniseret villa med pudsede facader og sortglaseret tegltag. Nye
vinduer, køkken, installationer mv. Bla. indrettet med vinkelstue, nyt køkken,
badeværelse, 4 soverum og int. garage. Sag: 10871

m² 125/93

Stue/vær 1/5

Grund 971

Opført 1957

Kontantpris: 1.099.000
Ejerudgift pr. md: 1.520
Udbetaling: 55.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 4.389/3.922

HOKKERUP - Hokkerupvej 25

NY PRIS

Søger du en charmerende ejendom med rolig beliggenhed, så er den lige
her. Samtidig får du en stor grund, og hverdagens nødvendigheder inden for
overskuelig køretid.
Med en mindre renovering kan denne ejendom snart fremstå helt i top igen.

Sag: 10981

m² 193/12

Stue/vær 3/2

Grund 5.328

Opført 1913

Kontantpris: 745.000
Ejerudgift pr. md: 1.741
Udbetaling: 40.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.979/2.662

BAJSTRUP - Bajstrup Bygade 42

NYHED

I aktiv landsby sælges her et mindre rødstenshus med
fin kælder med god lofthøjde, der gør kælderen meget
anvendelig. Her befinder sig husets bryggers, hvor det

nyere gasfyr er placeret.  God stue med udgang til over-
dækket terrasse. 2 værelser med skabe. Dobbeltgarage
med elporte og lille værksted. Sag: 14081

m² 92/25

Stue/vær 1/2

Grund 900

Opført 1962

Kontantpris: 395.000
Ejerudgift pr. md: 1.186
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 1.595/1.424

PADBORG - Hasselhaven 5

NYHED

Yderst velholdt ejendom, centralt i Padborg by, og allige-
vel helt tæt på fredet naturområde. Med sine 176 m2 er
villaen godt indrettet til både børnefamilien og par der

blot ønsker god plads.
Huset kendetegnes ved at være lyst og indbydende.
SKAL SES. Sag: 14591

Bolig m² 176

Stue/vær 2/3

Grund 1.081

Opført 1973

Kontantpris: 1.385.000
Ejerudgift pr. md: 1.837
Udbetaling: 70.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 5.506/4.924
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: www.optik-hallmann.com
  Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70       Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00 Også muligt med Smart Rate

rentefri betaling på 24 måneder24kr.

TID TIL NYE 
BRILLER?

Indløs din 

bonus nu !

til et 

brillestel

GAVEKUPON GAVEKUPON

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

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

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

Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger. 

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

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

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

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

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

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

***
***

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

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

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd   1 17-10-2017   10:04:07

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

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

Vi ses Tværgade 1B

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

GRØN OMSTILLING I 
TRANSPORTBRANCHEN

Onsdag den 4. marts kl. 17.00-20.00
Nagel Danmark A/S

Thorsvej 19, 6330 Padborg

INSPIRATIONS GÅ-HJEM-MØDE

SYDJYLLAND

Arrangeret af

TILMELDING
foredrag@hk.dk

og skriv

Tilmelding til
grøn omstilling

i emnefeltet

Unge brødre var trækplaster

Grænsehallen i Kruså 
samlede 300 deltagere, 
som var kommet for at 
høre et veloplagt foredrag 
fra de to brødre, Emil og 
Theis Erichsen, som for-
talte om deres spændende 
jordomrejse. 

Brødrene tryllebandt på 
deres charmerende måde 
publikum med fortællin-
ger om deres fælles ople-
velser på båden Havana. ■

300 mennesker hørte Emil og 
Theis Erichsen i 
Grænsehallerne.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Lad os hente de møbler, du ikke 
længere har brug for
– til glæde for andre

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

PALLE & SPORT 1 STARTERUDSALGSSLUTSPURTDE 3 SIDSTE DAGE TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

ALLE SKO

÷60%PÅ ALLE UDSALGSVARER KOM FORBI OG SPAR MANGE PENGE

TORSDAG OG FREDAG

÷60% 50,-
100,-
200,-
300,-

LØRDAG

 ÷70%

SÅ SKAL DER 
RYDDES OP

TOTAL OPRYDNINGSSALG4 VÆGGE - 4 PRISER
VÆG 1

FRIT VALG

VÆG 2
FRIT VALG

VÆG 3
FRIT VALG

VÆG 4
FRIT VALG

Invitation: Padborg Apotek tilbyder
gratis høreprøve d. 28. februar.
Spring ventelisten over: Din Hørespecialist og apoteket 
tilbyder gratis høreprøve og en snak om høreapparater

Vejen til at få gjort noget 
ved hørelsen og undersøge 
mulighederne for høre-
apparat, kan virke uover-
skuelig for mange. Det har 
fået Din Hørespecialist og 
apoteket til at tilbyde en 
høreprøve ganske gratis og 
uforpligtende.

Hvis høretesten viser tegn 
på høretab, tilbyder Din 
Hørespecialist en gratis og 
udførlig høreundersøgelse. 

Kvit og frit-forløb
For borgere, der ønsker 
høreapparater uden at 
betale, har Din Hørespecia-
list sammensat et særligt 
prøveforløb, hvor man 
udelukkende prøver høre-
apparater fuldt dækket af 
tilskuddet fra det offent-
lige. 

Fredag d. 28. februar
Padborg Apotek
Kl. 13.00 - 16.00. Gratis.

ANNONCE 

Tlf. 70 11 10 70 • www.dinhs.dk

Nyvalg hos Bov IF Håndbold
Af Dit te Vennits Nielsen

På generalforsamlingen 
i Bov IF Håndbold blev 
Kurt Jørgensen nyvalgt 
til bestyrelsen.
Han afløser Rikke Ries 
Masannek, der har vareta-
get opgaven som sekretær. 

Suppleant Lea Sørensen 
ønskede ikke genvalg.

Håndboldafdelingen 
formand er fortsat Anja 
Mie Karschulin.

Den øvrige bestyrelse 
består af næstformand 
Daniel Jessen, kasserer 
Marie Hesse og besty-

relsesmedlemmer Ann 
Nørgaard, Dorthe Eldorff, 
Mie Mix og Jesper Rode. ■

Bov IF Håndbold har holdt generalforsamling og fik et nyt 
bestyrelsesmedlem. Foto Dit te Vennits Nielsen

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S

og støtteforeningerne
afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Mandag den 16. marts fra kl. 18.00
(uge 12)

Dagsorden ifølge vedtægterne.
-----

Efterfølgende festligholder vi:

FBU’s 90 års jubilæum!
Fællesspisning for foreningens medlemmer.

Menu: Kong Fiddes Livret med gratis øl- vand- vin

Maks. to mand pr. husstand!

Tilmelding til Paul Reinhardt
smej@bbsyd.dk eller tlf: 27109904

Vi ser gerne at alle deltager i generalforsamlingen, 
men ellers spiser vi ca. 20:00!

Bor du i Fårhus, Vejbæk eller Kragelund kan 
du stadig nå melde dig ind i foreningen.

Med venlig hilsen
bestyrelserne
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Design to Shape Light

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

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

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

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Tak fordi du handler lokalt 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

V satser på 
lokale emner 

Af Gunnar Hat tesen

Bov Venstre satser på 
at sætte lokale emner 
som kan skabe vækst og 
fremgang på den politi-
ske dagsorden.
Det sagde vælgerfor-
eningens formand, 
Leif Andersen, på ge-
neralforsamlingen på 
Frøslevlejrens Efterskole.

Han roste de tre by-
rådsmedlemmer Lars 
Kristensen, Ditte Vennits 
Nielsen og Jens Wistoft 
for at bringe lokale mær-
kesager ind i byrådssalen i 
Aabenraa. 

Der var genvalg tit be-
styrelsen, der består af 
formand Leif Andersen, 
Lone Bakowsky, Jens 
Wistoft, Torben Nissen, 
Jens Boddum, Allan 
Jakobsen, Lars Kristensen, 
Michael Gabrielsen og 
Ditte Vennits Nielsen. 

Bov Venstre har 92 
medlemmer, og medlems-
tallet har ligget stabilt i 
flere år. ■

Formand for Bov Venstre Leif 
Andersen.

Friluftsscene er i god gænge
Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Friluftsscene 
samlede 11 medlemmer 
til generalforsamling, 
som blev budt på fin un-
derholdning med Anne 
Sofie Wraa fra XLENT.
Formanden Karen 
Holubovsky nævnte i sin 
beretning, at det nu er 
5 år siden foreningen så 
dagens lys.

Foreningen har 142 
medlemmer og en stor 
skare frivillige, der tager 
sig af alle de praktiske 
ting. Der har været afholdt 
7 arrangementer sidste år, 
og i 2020 er der planlagt 8 
arrangementer.

Nyvalg
Ud af bestyrelsen trådte 
Erik Dall Jørgensen og 
Niels Jessen. Nyvalgt 
blev Oliver Schrödel. 
Herudover sidder Karen 
Holubovsky, Ninna 

Schrum og Ulla Thietje i 
bestyrelsen. Som supple-
ant trådte Else Schroll ud 
og Merete Schleef er afgået 
ved døden. Ny suppleant 
blev Kim Thomsen. 

Yvonne Jespersen blev 
genvalgt som revisor og 
Erik Dall Jørgensen som 
revisor suppleant.

Dirigenten Jan Riber 
Jakobsen fik opbakning 

til at give bestyrelsen 
bemyndigelse til at 
finde det manglende 
bestyrelsesmedlem 
og en suppleant efter 
generalforsamlingen. ■

Padborg Friluftsscene holdt 
generalforsamling.

Sangeren Anne Sofie Wraa 
gav smagsprøver på sin 
fantastiske sangstemme.
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Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Hørt ved Lyren
Bentes Shop har fået 
stjålet nogle store 
tørklæder. En af de 
ansatte havde desværre 
glemt en kurv udenfor 
ved lukketid. Dagen 
efter var kurven tom.

Tina Bred holdt for 
nylig et oplæg i Hjerte-
foreningen Børne-
klubben. Som tak 
havde Lions klubberne 
i Syd samlet 9.500 kr. 
ind til aktiviteter for 
hjertebørn og deres 
familier. 

Kim Gellett fra Kruså 
var heldig at støde 
på sangeren Rasmus 
Seebach på en ferie. 
Naturligvis fik han en 
selfie med hjem...

Ikea leverer fremover 
pakker til Padborg, 
så man slipper for at 
køre til nærmeste Ikea 
butik. Pakkerne leveres 
hos P. Christensen hver 
tirsdag.

Lions Club Bov stod 
for salget af grillpølser 
i forbindelse med mes-
sen i Grænsehallerne i 
weekenden.

Camilla Otzen 
Therkelsen fra Børne-
huset Evigglad var 
inviteret med som VIP 
gæst sammen med 
Kron prins Frederik, 
da det nye sygehus i 
Aabenraa blev ind-
viet. Det skyldes, at 
Børne huset Evig glad 
i Aabenraa indgår i 
sygehuskonceptet på 
grund af deres 24/7 365 
dages åbningstider.

12 flot udklædte børn 
deltog i fastelavnsguds-
tjeneste i Bov Kirke. 
Først var der en særlig 
gudstjenesten, og her-
efter blev der slået kat-
ten af tønden og spist 
fastelavnsboller. ■

Generalforsamling
i Kruså vandværk

Tirsdag den 17. marts kl. 19.00
 i multisalen i Grænsehallerne 

Harkærvej 13 - 6340 Kruså

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Afl æggelse af beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til 

godkendelse.
4. Budget til kommende år forelægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
8. Eventuelt.

EXTRAORDINÆR
generalforsamling
(umiddelbart efter ordinær generalforsamling)

DAGSORDEN
1. Udtrædelse af de økonomiske rammer 

under Vandsektorloven

Vel mødt, Bestyrelsen
Mvh pbv Kenneth Jacobsen, formand

Tlf.: 81 40 67 47 • Mail: krusaavand@gmail.com

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

Syng sammen
Torsdag den 5. marts kl. 14.30 

i Kirkeladen, Kirkevej, Bov
I samarbejde med Bov Menighedsråd. Käthe Rasmussen 

har sammensat sangene før kaffepausen efter kaffepausen 
er det organisten som har sammensat programmet.

Menighedsrådet laver kaffe, medbring selv 
kage, alle kan deltage, bare mød op.

Hyggelig sammenkomst 
Søndag den 8. marts kl. 12.00-14.30

Ældre Sagen inviterer igen til ”spis sammen” 
i Grænsehallerne (Multisalen), Harkærvej 13, Kruså.

Menuen: Kong Fiddes livret med tilbehør 
Dessert: kaffe og småkager

Musikalsk underholdning med Knud Andersen ved klaveret.

Pris: 100,-  ekskl. drikkevarer

Tilmelding til: 
Eva Schmidt tlf. 74 67 22 93 / 28 57 40 90 

fra den 26. februar – 2. marts
efter først til mølle princippet

MUSEUM OLDEMORSTOFT
Bovvej 2, 6330 Padborg  · Telefon 73 76 64 36

Lær 
at lave dit 

eget frugttræ.
Du får træerne 
med hjem efter 

kurset.

Podekursus
for begyndere 
på Museum Oldemorstoft
Lørdag den 28. marts - kl. 09.30-12.30

Pris pr. deltager 300,-

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER
TILMELDING TIL MUSEET

WWW.OLDEMORSTOFT.DK

Bov IF Petanque har 
vigende medlemstal
Af Dit te Vennits Nielsen

Medlemstallet i Bov IF 
Petanque er vigende.
Det oplyste formanden, 
Herbert Johansen, på afde-
lingens generalforsamling.

Petanque-afdelingen 
taber medlemmer selv 
om man gør adskillige 
ting for at tiltrække nye 
medlemmer.

Generalforsamlingen 
havde et fint fremmøde, 
da 29 ud af 41 medlemmer 
mødte op.

Herbert Johansen 
nævnte i sin beretning, 
at afdelingen har en god 
økonomi.  

Der var genvalg til besty-
relsen. Formand er fortsat 
Herbert Johansen, mens 
Birthe Jørgensen fortsæt-
ter på kassererposten. 

De øvrige udvalgs-
medlemmer er Ingeborg 
Kristensen, Birthe 
Sørensen, Mie Petersen, 
Ruth Stubberup, Dieter 
Greisen, Anne Marie 
Christiansen og Vagn 
Jørgensen. ■

Faustball bliver lanceret i Grænsehallerne

Af Gunnar Hat tesen

Den gamle sport 
Faustball minder om 
volleyball og dyrkes især 
i tysktalende lande.
I Danmark er det kun det 
tyske mindetals hold “Æ 

Mannschaft”, der dyrker 
“nævebold”.

Nu vil man gerne ud-
brede sporten til flere dele 
i Danmark.

“Da det er svært at 
forklare Faustball, er det 
nemmest for interesserede 
bare at komme forbi og 

selv se, hvordan spillet 
fungerer”, fortæller ko-
ordinator Thore Naujeck 
fra Bund Detscher 
Nordschleswiger.

Søndag den 8. marts 
 afholder Team 
Nordschleswig/Team 
Denmark Faustball for 

første gang en ungdoms-
turnering i Faustball.

Turneringen starter 
kl 10.00 og der spilles i 

Grænsehallerne. Der vil 
være U-16 hold for både 
piger og drenge samt 
mixhold. 

Der kommer en del tyske 
hold, men også nogle hold 
fra Danmark, som lige er 
begyndt at dyrke denne 
sport. ■

Æ Manchaft deltog sidste år i 
VM i Faustball som det 
officielle danske landshold. 
Det kom der en tegning ud af 
i æ Rummelpot.
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SINNERUP vaser i flere varianter og farver. 
 Echo vase H 20 cm 99,95 Fairytale vase H 17,5 cm 199,95 

Gourmet Stone vase H 11 cm 79,95 H 20 cm 249,95
Flora Vintage vase H 20 cm 149,95

Evighedsbuketter i mange varianter fra 59,95

For  
 evigheden ...

Se vores mange skønne  

evighedsbuketter  

i butikken!

WEBSHOP sinnerup.dk  FØLG OS PÅ  

FLENSBORG · Holm 57-61 · Man.-lør. 9.30-20
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