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Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ 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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

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

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

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

Har du husket ?
at reservere/

bestille mad til 
kon�rmation.

Ring eller skriv til

GRÅSTEN

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

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

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

Mælk
1 liter
vælg mellem let, 
mini og skummet

TIRSDAGS-
TILBUD

Ta' 3 liter

15,-

Lej en bil for249249,,--  /dag

TLF. 7444 1985Brovej 90
6310 Broager

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

godt håndværk
og så er det til at betale!

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BENT CHRISTENSEN
TØMRER/SNEDKER

 • Totalentreprise • Renovering
 • Byggerådgivning • Ombygning

Vi bygger for private og erhverv

bent@bcts.dk - www.bcts.dk

Tlf. 29 16 61 03

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
TIL BIL HOS BYENS 

BEDSTE KØRESKOLE
HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

TILMELD DIG PÅ TELEFON 74 43 30 00
ELLER PÅ WWW.ALSGADES.DK

Alt i anlæg & vedligehold

Sønder Hostrup Toftevej 28 - 6200 Aabenraa

H AV E KO M PAG N I E T.D K -  T L F. 74 61 35 06

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

- LAD OS KLARE DET HÅRDE ARBEJDE

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 10 3. marts 2020 12. årgang



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 aktiviteteri marts

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00 Læsekreds i Gråsten Præstegård

Søndag den 8. marts kl. 11.00  Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 11. marts kl. 14.30 Sangeftermiddag i Gråsten Præstegård

Søndag den 15. marts kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 15. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 21. marts kl. 16.00 Koncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 22. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 25. marts kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Præstegården

Søndag den 29. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 29. marts kl. 14.00 Strikkegudstjeneste i Adsbøl Kirke

Koncert i Gråsten 
Slotskirke
Lørdag den 21. marts
kl. 16:00 

I anledning af Johann Sebastian 
Bachs fødselsdag afholdes der 
koncert med musik af Bach og 
moderne komponister fra Bachs tid.

Rut-E. Boyschau på orgel

Otto Andersen på cello

Der er fri entre!

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag onsdag den 11. marts i Gråsten 
Præstegård, hvor vores Kirke- kulturmedarbejder binder et par 
hyggelige timer sammen med fortællinger, fællessang og kaffe.

Det koster kr. 50,- for kaffe og kage.

Hør historien ”Næste” af Kim Fupz Aakeson, oplæst 
af kirke - kulturmedarbejder Britt Rexen.

Alle er velkomne!

Strikkegudstjeneste i Adsbøl 
Vi samles i den lune kirke med strikke- og hækletøj og smurte stemmer. 
Vi skal høre historier fra Bibelen og synge salmer, som på den ene 
eller anden måde knytter sig til det at skabe med hænderne. 

Salmerne vil være nogle af dem, vi kender godt, så vi måske kan synge uden at 
holde salmebogen i hænderne hele tiden – så er hænderne fri til at skabe undervejs. 

Efter gudstjenesten er der kaffe og kage og mulighed for 
at strikke videre og udveksle gode opskrifter mv.

Månedens salme
Hver måned vælger organist Rut E. Boyschau en salme, der er af nyere dato 
og derfor ikke er at � nde i vores salmebog. Vi kalder den månedens salme.

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

Marts: ”Den blå anemone”. Tekst af Kaj Munk , mel. Egil Harder.

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

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk
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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 3. marts til og med lørdag den 7. marts 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VALG

6 STÆRKE 6 STÆRKE 
TILBUDTILBUD

Pr. ps.

8 95

Pr. stk.

299,-

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 Kalvemørbrad
ca. 1000-1400 g

*Begrænset parti

Pr. fl. kun

24 95

YELCHO Reserva rødvin
Cabernet 
sauvignon

2017

Coop møllehjul
morgenstykker, 
skagenslapper eller 
græskarkernestykker
480-600 g

DYBFROST

Sampak

110,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Kartoffelspegepølse, 
kogt sardel og 
kødpølse
fra Als Pølser
3 x 300 g

Pr. pk.

9,-

Dan Sukker
2 kg 

*Maks. 3 stk. pr. kunde

Pr. pk.

20,-

Änglamark toiletpapir 8 rl.

eller Änglamark køkkenruller
4 rl.

FRIT VALG

GRÅSTEN

FREDAGS-
TILBUD
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Der er sket meget i udviklingen af 
høreapparater. Nutidens apparater  
er små og diskrete, samtidig med at de 
indeholder en imponerende teknologi.  
AudioNova Hørecenter leder efter 
personer, der vil teste vores nyeste og  
banebrydende høreapparat, Phonak 
AudéoTM Marvel 2.0, i 14 dage.

Høretab kommer gerne snigende, uden 
at man bemærker det, og ofte er det de 
pårørende, der først bliver opmærksom-
me på det. Vi kender alle til de misfor-
ståelser, der opstår, når man hører et ord 
eller en sætning forkert. Disse misfor-
ståelser opstår oftest, når man fører en 
samtale i selskab med flere personer eller 
i støjende omgivelser.

Moderne kvalitetsapparater
Hos AudioNova Hørecenter oplever vi, at 
der stadig er en del fordomme omkring 
høreapparater. Mange tror, at de er store, 
at de hyler, eller at de er ubehagelige at 
have på. Vores nyeste høreapparater,  
Marvel 2.0, er teknisk avancerede, nem-
me at betjene og sidder bag øret, hvilket 
gør, at man knapt bemærker dem. 

Mageløse Marvel
Med Marvel 2.0 får du exceptionel
lydkvalitet. Den nye Phonak-teknologi
genkender og tilpasser sig automatisk til
forskellige lyttesituationer. Det betyder
bl.a., at du får bedre taleforståelse i  
støjende omgivelser og reduceret lytte- 
besvær. Derudover kan Marvel 2.0 
opkobles trådløst til alle smartphones. 
Det vil sige, at du kan streame musik og 
lydbøger direkte til dine høreapparater 
i stereo. Du kan også tale 100% håndfrit 
i din mobiltelefon via de indbyggede 
mikrofoner i høreapparaterne.

Marvel oplader mens du sover
Fra det øjeblik du bruger dine Marvel  
høreapparater, kan du forvente lyd i  
særklasse, og med den nye app får du 
mulighed for selv at justere lyden i dine 
Marvel 2.0 høreapparater. Marvel 2.0  
fås desuden som genopladelige  
apparater, der lader op, mens du sover.  
Opladningen holder til 24 timers brug,  
og så slipper du samtidig for besværet 
med engangsbatterier.

Test Marvel i 14 dage
Som testperson hos AudioNova får du en 
enestående mulighed for at teste vores 
helt nye Marvel 2.0 derhjemme i 14 dage 
gratis og uden forpligtelser. Under hele 
testforløbet kan alle testpersoner stille  
spørgsmål og få råd af vores veluddan-
nede audiologister. Testforløbet afsluttes 
med besvarelse af et spørgeskema og en 
samtale med audiologisten om et evt. 
videre forløb. 

Annonce

Fordele ved Marvel 2.0 høreapparater: 

• Exceptionel lydkvalitet 

• Bedre taleforståelse i støj 

• Streaming af lyd i topkvalitet 

• Lydjustering via app

Testpersoner 
søges!

Vi vil gerne undersøge, hvorledes brugerne 
oplever vores nye Marvel høreapparater. Testen 
er ikke videnskabelig, men fokuserer alene på 
brugernes oplevelser. For at deltage i testen skal 
du være fyldt 18 år og bo i Danmark,  
formode du har et høretab og enten slet ikke 
have høreapparater, eller have apparater, som  
er mere end 3½ år gamle.

www.audionova.dk

AudioNova søger personer  
til test af nyt høreapparat
Det er gratis & uforpligtende Nyt høreapparat 

Phonak AudéoTM Marvel 2.0

Kundernes vurdering af AudioNova

Samlet bedømmelse 4,5 
baseret på 410 anmeldelser pr. 25. februar

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1 
6300 Gråsten

Ring og tilmeld dig på: 

 88 77 80 17
Tilmeld dig senest den 22. marts.

Parat med nye tiltag i Gråsten
Af Søren Thygesen Kristensen.

Gråsten Forum er parat 
med nye tiltag i Gråsten.

Det sagde formand for 
Gråsten Forum, Jakob 
Petersen, på foreningens 
generalforsamling på Den 
Gamle Kro. 

Jakob Petersen berørte 
en lang række emner, som 
foreningen arbejdede med 
i 2020. Nogle af de centra-
le er:

1. Opførelsen af 
multisalen ved 
Ahlmannsparken, 
som forventes at være 
færdig hen på efteråret 
2020.

2. Kommunen ønsker 
at forpagte det nye 
cafeteria i den gamle 
hovedbygning ud.

3. I forbindelse med pla-
nerne om at bygge en 
hal 2 er der etableret et 
samarbejde med faci-
litetspartner Christian 
Duus. Det skal i sam-
arbejde med brugerne, 
herunder foreninger, 

Gråsten Skole og andre 
institutioner, kortlægge 
de forskellige behov, 
der må være.

4. I efteråret afholdt 
Gråsten Forum i 
samarbejde med flere 
sportsforeninger et 
åben hal arrangement 
i Ahlmannsparken, 
hvor de præsente-
rede sig selv for nye 
interesserede.

5. Etablering af e-sport 
aktiviteter. Der samar-
bejdes om og trækkes 
på de erfaringer Als 
E-sport på Sydals har 
gjort.

6. I Alnor Strandpark er 
opførelsen af blandt 
andet forskelligt ud-
styr, som motionister 
kan bruge, allerede i 
gang.

7. Byggeriet af et spring-
vand i Sildekulen. Det 
ligger stille for tiden, 
da kommunen afven-
ter godkendelse fra 
Kystinspektoratet.

8. Rinkenæs er kommet 
med i app-samarbejdet 
Min Landsby, og der 

arbejdes på, at Gråsten 
også kommer det. På 
Min Landsby kan man 
for eksempel lægge alle 
sportslige, kulturelle 
og turistmæssige akti-
viteter ind, så enhver 
kan finde ud af, hvad 
der foregår i et givent 
område.

9. I forbindelse med 
klimaforandringerne 
arbejdes der på at 
få renset en del af 
søområderne ved 
Gråsten Slotssø op, så 
gennemløbet fra denne 
bliver bedre. Det skulle 
blandt andet medføre 
færre oversvømmede 
haver ved slotssøen ved 
høje vandstande.

10. Der arbejdes på 
at etablere fælles 
aktiviteter mellem 
Gråsten Skole og det 
lokale erhvervsliv. 
Herunder udstykning 
af flere privat- og 
erhvervsgrunde.

11. I 2020 bliver Gråsten 
Forums hovedopgave 
at arbejde med bosæt-
ningspolitik og turis-

me. Udgangspunktet 
er kommunens ma-
sterplan gældende for 
perioden 2015-2025.

Desuden satser Gråsten 
Forum på et udvidet 
samarbejde med områdets 
foreninger, så man i fæl-
lesskab kan løfte forskelli-
ge opgaver. ■

Formand for Gråsten Forum Jakob Petersen

Der var en livlig debat om gråstens fremtid på generalforsamlingen i Gråsten Forum.
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LAMINATGULVE ER PRAKTISKE, 
HVIS DU HAR BØRN ELLER HUSDYR

BEMÆRK!
 MED 3 STK

3,0 AMP. 
BATTERIER

AKKU SKRUEMASKINE 18 V DDF484RM 3J
• med 3 stk 3,0 amp. batterier samt 1 stk lynlader  
Nr. 193334

LOFTMALING REFLEKSFRI GLANS 2
• Til lofter af gips, puds, beton og filt
• Høj kvalitet med god dækkeevne
• Giver en smuk helmat, ensartet, 
mættet og refleksfri overflade
Nr. 114619

LAMINATGULV 3-STAVS NORDISK ASK
• 8 x 190 x 1.200 mm • Mat overfladestruktur • PerfectFold™ 
kliksystem • 20 års garanti mod gennemslid, solblegning og pletter
Ask Nr. 154234
Eg Nr. 154233

LAMINATGULV SENSATION
• 8 x 190 x 1.380 mm • 1,835 m2/pk. • Vandtæt overflade • PerfectFold 
™ klik system • Kl. 32 - vel-egnet til normalt slid i boligen • Kl. 33 - 
velegnet til hårdere slid på gulvet (f.eks. hund)
Kyst-eg Kl. 32 Nr. 177406
New England eg Nr. 186742

10 LITER

59995

7995

10 LITER

39995
FRA

14995

SPAR 
200,-

FØR 59995

SPAR 

400,-
VEJL 2.199,-

SPAR 
40,-
FØR 11995

Skarp
pris

DET HELE SER LIDT BEDRE UD, 
NÅR DET ER NYMALET

TRÆMALING HALVBLANK GLANS 50+
• Hvid akrylmaling med ekstra god 
dækkeevne • Anvendes til færdigbehandling 
af grundet træ og metal indendørs 

0,75 L Nr. 126194 14995

3 L Nr. 126195 39995

VÆGMALING SILKEMAT GLANS 10
• Let at påføre • Enkelt at genbehandle 
• Giver en robust og rengøringsvenlig over-
flade • Kan tones i mange farver
Nr. 111610  

RULLESÆT 8690 KOMPLET
• Malerulleskaft med rough polyon val-se i 
25 cm • Rullespand 25 cm • 12 L 
Nr. 098961

SPAR
80,-
FØR 21995

10 LITER

13995

SPARTELMASSE MELLEM
• Til spartling af loft og vægge i tørre 
rum, samt gipspladesamlinger 
• Let at påføre og slibe
Nr. 096842 

Pr. mPr. m22

99999595
Pr. mPr. m22

1891899595

NUNU

1.799,-1.799,-

Mandag til fredag: 7:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

Tilbudene gælder til og med lørdag den 14. marts
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Schnitzelbuffet
Lørdag den 7. marts og
fredag den 1. maj kl. 18.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168,-

Smørrebrødsfestival
Fredag den 20. marts, 
fredag den 10. april og
fredag den 22. maj kl. 18.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168,-

Oldtimerbuffet
med forretter, forskellige slags kød, karto� er og 
salater. Fredag den 29. maj kl. 19.00  . . . . . . . . . . . . . . .189,-

Pinsemorgenbord
– Se pinsesolen danse

Søndag den 31. maj. kl. 8.00 – 11.00 . . . . . . . . . . . . . . . .179,-

Afhentningstilbud
Schnitzel Wiener Art med tilbehør  . . . . . . . . . . . . . . . .130,-
Stort � ot stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,-
Hver fredag: uspeci� ceret smørrebrød pr. stk . . . . . . . . 25,-  

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk  · Følg os på mail@1747.dk · www.1747.dk  · Følg os på 

HUSK AT

RESERVERE BORD

Vi glæder os til at se jer!

Sønderborg Forsyning søger:

Personlig assistent
for chefgruppen 
Stillingen er nyoprettet, og du vil i 
høj grad selv få indflydelse på udvik-
lingen af dine opgaver. 

Din vigtigste opgave bliver at under-
støtte vores chefgruppe – både i det 
daglige arbejde og i den videre 
udvikling afSønderborg Forsynings 
forretningsområder: Sikring af rent 
drikkevand, indsamling og genanven-
delse af affald, udvikling af bære-
dygtig varmeforsyning og klimasikring 
af vores spildevand. 

Det betyder, at du kommer til at 
aretage en bred vifte af opgaver, der 
alle kræver strategisk overblik og 
god forretningsmæssig forståelse:

• Udarbejde strategiske oplæg 
samt taler og præsentationer til 
chefgruppens medlemmer.

• Udarbejde dagsorden og referat 
ved chef- og bestyrelsesmøder.

• Forberedelse af og deltagelse 
ved møder med myndigheder og 
interessenter samt de interesse- 
og samarbejdsorganisationer, 
Sønderborg Forsyning er en del af. 

Om dig
Du har en relevant videregående 
uddannelse – f.eks. inden for jura, 
administration, kommunikation eller 
økonomi. 

Du behersker alle elementer i Office-
pakken og formår at kommunikere 
svært tilgængelige problematikker 
på en let tilgængelig måde. 

Du kan tænke og handle strategisk, 
og du håndterer komplekse problem-
stillinger uden at miste overblikket.

Du griber opgaverne og bærer dem 
helt til dørs. 

Det er vigtigt, at du har en analytisk 
tilgang til dit arbejde og en god 
portion politisk tæft.

Læs mere på sonfor.dk/job

Ansøgningsfrist: 20. marts 2020

Sønderborg Forsyning varetager drift og håndtering af affald, 
genbrug, spildevand, drikkevand samt en mindre del af varme-
forsyningen. Vi betjener mere end 74.000 borgere, fordelt på 
37.000 husstande i Sønderborg Kommune. Hertil kommer omkring 
2.250 sommerhuse og 3.400 virksomheder.

sonfor.dk

Vil du være 
en del af en ambitiøs 
forsyningsvirksomhed?

Skepsis overfor kundegrundlag
Af Lene Neumann Jepsen

Etablering af en Rema 
1000 i Ulsnæs Centret 
forudsætter, at lokalpla-
nen ændres til et såkaldt 
aflastningsområde, som 
normalt anvendes ved 
langt større byer end 
Gråsten.
Der kan “udlægges arealer 
til aflastningsområder 
i byer, hvor der er et til-
strækkeligt kundegrund-
lag,” står der i Planloven.

Og netop dette kunde-
grundlag skal kommunen 
kunne fremvise, inden der 
gives lov til at oprette et 
aflastningsområde. Det 
mente forvaltningen ifølge 
et bilag for næsten et år 
siden, ikke at kunne.

I marts 2019 vurde-
rede forvaltningen i 
Sønderborg Kommune, at 
det kan være “vanskeligt 
at redegøre for at der er 
behov for at omdanne 
Ulsnæs Centret til et 
aflastningsområde for at 
placere endnu en daglig-
varebutik i byen” og hen-

viser til at Gråsten er en 
mindre by med lidt over 
4.000 indbyggere. Dermed 
udtrykker forvaltningen 
i Sønderborg Kommune 
samme bekymring, som 
en rapport udarbejdet fra 
Rambøll, der påpeger det 
manglende kundegrund-
lag til en REMA 1000 i 
Gråsten.

I samme tekst anbefaler 

forvaltningen, at der ikke 
arbejdes videre med pro-
jektet men derimod vur-
deres, når der udarbejdes 
en bystrategi for Gråsten-
Egernsund-Rinkenæs om-
rådet. Ikke desto mindre 
arbejdes der for tiden på at 
kunne sende netop dette 
projekt i idéhøring uden 
en bystrategi. ■

Forvaltningen i Sønderborg 
Kommune mener, det kan 
være vanskeligt at redegøre 
for, at der er behov for at 
omdanne Ulsnæs Centret 
til et aflastningsområde 
for at placere endnu en 
dagligvarebutik i byen.
 Foto Ingrid Johannsen 

Bil ødelagde hæk
Politiet rykkede lørdag 
aften ud til et uheld på 
Basaavej i Vestre Sottrup.

Her var en 34-årig mand 
fra Sønderborg involveret 
i et uheld.
Mandens bil skred nemlig 
ud i en venstrekurve, så 

bilen både røg gennem et 
autoværn og en hæk.

Politiet oplyser, at en 
person blev kørt til tjek på 
sygehuset, men at der ikke 
var tale om nogen alvorli-
ge personskader. ■

Kendte ansigter
Det første bestyrelsesmø-
de hos Gråsten Handel 
blev brugt på at vælge ny 
næstformand. Det blev 
Kim Stokholm,

Ny kasserer blev Bo 

Hansen. Gunnar Hattesen 
fortsætter som formand.

De øvrige bestyrel-
sesmedlemmer er Gitte 
Bruhn, Benny Gisselmann 
og Ole Søndergaard. ■

Ny næstformand
Gråsten Venstre har kon-
stitueret sig med Solveig 
Schwarz, Rinkenæs, som 
ny næstformand. Hun 
afløser Johannes Nielsen, 
Rinkenæs, der fortsætter i 
bestyrelsen.

Kasserer er fortsat 
Jens Peter Thomsen og 
Per Beierholm er igen 
sekretær.

Formand er Ingrid 
Johannsen. ■
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NYHED
NYHED

fra Det Grønne køkken 

Lad os klare madenLad os klare maden

Lækker ugepakke til dig / jer der ønsker god kvalitet og en nem løsning.Lækker ugepakke til dig / jer der ønsker god kvalitet og en nem løsning.
Nye pakker hver onsdag.Nye pakker hver onsdag.

UGEPAKKEUGEPAKKE

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 EgernsundSundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47 Tlf.: 30 56 36 47 

• • Forloren hare med karto�er og Forloren hare med karto�er og 
brun sauce samt surtbrun sauce samt surt

• • Gulerodssuppe med kød/mel boller Gulerodssuppe med kød/mel boller 

• • Kylling i karry med risKylling i karry med ris

• • Gyrospande med pastaGyrospande med pasta

• • Lille overraskelseLille overraskelse

• • Gullasch med rodfrugtmos og surtGullasch med rodfrugtmos og surt

• • Thaiwok med svinekød, grøntsager og nudlerThaiwok med svinekød, grøntsager og nudler

• • Græske frikadeller med tzatziki og ovn karto�er Græske frikadeller med tzatziki og ovn karto�er 

• • Dansk bøf med bløde løg, brun Dansk bøf med bløde løg, brun 
sauce, karto�er og agurkesalatsauce, karto�er og agurkesalat

• • Lille overraskelseLille overraskelse

• • Frikadeller med kartoffelsalat og surtFrikadeller med kartoffelsalat og surt

• • Skinkesnitsel med sauce, Skinkesnitsel med sauce, 
brasede karto�er og ærterbrasede karto�er og ærter

• • Gullashsuppe Gullashsuppe 

• • Stroganoff med kartoffelmos og rødbederStroganoff med kartoffelmos og rødbeder

• • Lille overraskelseLille overraskelse

• • Karbonader med stuvet Karbonader med stuvet 
grøntsager og karto�ergrøntsager og karto�er

• • Stegte kyllingelår med coleslawStegte kyllingelår med coleslaw

• • Pasta med kødboller i tomatsaucePasta med kødboller i tomatsauce

• • Biksemad med rødbederBiksemad med rødbeder

• • Lille overraskelseLille overraskelse

Ring eller bestil på Ring eller bestil på www.dgk-Egernsund.dkwww.dgk-Egernsund.dk til kun til kun
  249,-249,-  pr. personpr. person

Afhentes hos os onsdag. Kan leveres i postnr. Afhentes hos os onsdag. Kan leveres i postnr. 
6300, 6310, 6320 samt 6400 for merpris på 75,-6300, 6310, 6320 samt 6400 for merpris på 75,-

en lille overraskelse

UGE 10. ONSDAG 4. MARTSUGE 10. ONSDAG 4. MARTS UGE 11. ONSDAG 11. MARTSUGE 11. ONSDAG 11. MARTS

UGE 12. ONSDAG 18. MARTSUGE 12. ONSDAG 18. MARTS UGE 13. ONSDAG 25. MARTSUGE 13. ONSDAG 25. MARTS
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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
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 

� y Billund-Kiev t/r, tre 
overnatninger på ***hotel, 

halvpension, lokal transport, 
operatur, entreer samt bidrag til 

Rejsegarantifonden nr 2799.

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,-

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

BovAvis

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.

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.

3.995

Fredag 20. marts til mandag 23. marts 2020

Læserrejse til 

UkraineUkraine
Tag med til Ukraines spændende Tag med til Ukraines spændende 

hovedstad Kiev og oplev en helt særlig hovedstad Kiev og oplev en helt særlig 
by, der er ukendt for de � este.by, der er ukendt for de � este.

Tvivl om tal fra rapport 
Af Lene Neumann Jepsen

Planen om at bygge en 
Rema 1000 ved Ulsnæs 
Centret, bygger på en 
rapport fra konsulenthu-
set COWI. 

Nye beregninger sår tvivl 
om tallene i rapporten og 
mener de er misvisende.

For at kunne omdanne 
Ulsnæs Centret til et 
såkaldt “aflastningsom-
råde”, skal Sønderborg 
Kommune opfylde en lang 
række krav. Det kræver 
Planloven. 

Flere af disse krav hand-
ler om at påvise kunde-
grundlag og behov for et 
aflastningsområde.

En ny rapport fra firmaet 
Rambøll går direkte i rette 
med COWIs udarbejdede 
analyser og frygter, at 
Sønderborg Kommune 
tager beslutninger på et 
forkert datagrundlag.

Manglende kundegrundlag
COWI har i sin rapport 
benyttet nationale tal 
for at vurdere tendenser 

i dagligvarehandel og 
befolkningsvækst. 

Rambøll har derimod set 
på tal i lokalområdet for 
Sønderborg Kommune og 
kommer her frem til en 
tilbagegang både i befolk-
ningstal og i omsætnings-
tal for dagligvarehandlen.

“Det er vanskeligt at se, 
at der er tilstrækkeligt 
kundegrundlag i Gråsten 
for yderligere dagligvare-
butikker og udvalgsvare-
butikker end de aktuelle 
rammer tillader,” står der i 
rapporten fra Rambøll.

Overforsyning
Ligeledes påpeger rappor-
ten fra Rambøll, at der 

allerede på nuværende 
tidspunkt eksisterer en 
overforsyning af dag-
ligvareforretninger i 
Gråsten. Kigger man på 
befolkningstallet og antal 
dagligvarebutikker giver 

dette et ”overskud i han-
delsbalancen” fremgår det 
af Rambølls beregninger. 
Med åbningen af en Rema 
1000 vil dette overskud 
være endnu større. Derfor 
sår Rambøll tvivl om rig-
tigheden i COWIs bereg-
ninger omkring oplandet. 

Mangler i redegørelsen
Rambøll påpeger, at 
COWI fx har udeladt be-
regninger af grænsehand-
lens negative påvirkning. 
Redegørelsen mangler 
også en analyse af tomme 
og uudnyttede lokaler 
i Gråsten bymidte og 
den negative påvirkning 
for butikker i bymidten 

er større end COWI 
argumenterer. 

Derfor konkluderer 
Rambøll, “at det må over-
vejes, om redegørelsen 
reelt tilfører et korrekt og 
fyldestgørende billede,” 
står der. ■

En ny rapport fra Rambøll 
frygter, at Sønderborg 
Kommune tager beslutning 
om etablering af Rema 1000 
på et forkert datagrundlag.
 Foto Jimmy Christensen
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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

Knallert stoppet
Politiet stoppede onsdag 
kl. 19.11 en 53-årig mand 
på en trehjulet knallert på 
Kongevej i Gråsten. Han 

blev testet positiv for eufo-
riserende stoffer. Desuden 
var han i besiddelse af tre 
joints. ■

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

FRA TORSDAG KL. 10.00

ALLE HABITTER OG JAKKER
i butikken

KUP-PRISER!!!

50,-Før op til 2999,-
Nu 400,- 300,- 200,- 100,-

÷70%
Lukket onsdag for at gøre klar til det store slutsalgOBS

SLUTSALG

Socialdemokratiet genopstiller politikere
Af Lene Neumann Jepsen

Socialdemokratiet 
kunne forleden holde 
generalforsamling for 
deres partiforening for 
Broager, Gråsten og 
Sundeved.

De 21 fremmødte med-
lemmer genvalgte alle tre 
politikere i partiet til deres 
poster.

Borgmester Erik 
Lauritzen, transportmini-
ster Benny Engelbrecht og 
regionsrådsmedlem Jørn 
Lehmann Petersen blev 
alle tre genindstillet som 

partiforeningens kandi-
dater frem mod de næste 
kommunal-, regions- og 
folketingsvalg. 

Det skete efter de hver 
især havde holdt et oplæg 

om det forgangne år i hhv. 
byråd, folketing og regi-
onsråd. I deres oplæg satte 
alle tre sejlende ind på det 
kommende kommunal- 
og regionsvalg i 2021.

Ledige pladser
Desuden blev formand 
Henrik Sohl, Broager og 
bestyrelsesmedlemmerne 
Preben Storm, Rinkenæs, 
Dan Mortensen, Broager 
og Henning Jürgensen, 
Egernsund genvalgt. 
Sammen med kasserer 
Lars Madsen, Ullerup, 
danner disse fem besty-
relsen i Socialdemokratiet 
Broager-Gråsten-

Sundeved. Der er såle-
des to ledige pladser i 
bestyrelsen.

”Vi kan godt bruge flere, 
især unge, hænder. Vi vil 

gerne opfordre folk til at 
melde sig til bestyrelsen 
– vi kan altid løbende 
supplere ind,” fortalte for-
mand Henrik Sohl.

Den socialdemokratiske 
partiforening har 130 
medlemmer. ■

Byrådsmedlem Preben Storm 
og S-formand Henrik Sohl. 
 Foto Jimmy Christensen

Jørn Lehmann Petersen (tv) i samtale med Preben Storm. 
 Foto Jimmy Christensen

Der deltog 21 medlemmer i generalforsamlingen.
 Foto Jimmy Christensen
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Torsdag den 12. marts kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten

FORÅRSMESSE 2020FORÅRSMESSE 2020
Konferencier Lene Beier

1 01 0

KOM OG MØD OS PÅ STANDEN OG 
SE ALLE NYHEDER I TØJ OG GARN

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

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

BovAvis

Vi har i år foreløbig planlagt følgende ture:

Læserrejse til Ukraine 20. marts - 23. marts
Ud� ugt til det smukke Nordfyn 13. april
Ud� ugt til Føhr 14. maj
1-dags bustur til Skønne Samsø 16. maj
3 dages miniCruise til Oslo 18. maj - 20. maj
Heldagsud� ugt til So� ero 21. maj
Minikrydstogt på Kielerkanalen 10. juni
Heldagstur til Helgoland 27. juni

Snup en � yer på vores stand på forårsmessen eller læs 
mere på www.graastenavis.dk/rejser-og-ud� ugter

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

Ud & Se 
med Gråsten Rejser

Garn & Tøj medbringer klimagarn 
Af Esben Cronbach

I Garn & Tøj mærker 
man, hvordan klimabøl-
gen tager fart.

På Forårsmessen med-
bringer Garn & Tøj i år 
genbrugt garn lavet af 
jeans.

”Vi kan helt klart se, 
at klima fylder mere og 
mere. Genanvendeligt 
er in,” siger Lis Lykke 
Christensen, indehaver af 
Garn & Tøj.

Særligt jeans er noget, 
der kræver utroligt store 
mængder Co2 at pro-
ducere. Det skyldes de 
høje mængder vand, det 
tager at dyrke bomulds-
planterne, samt den eks-
tensive behandlings- og 
farvningsproces der kræ-

ves, for at gøre bukserne 
klar til brug. 

Garn lavet af genbrugte 
jeans er derfor et meget 
klimavenligt initiativ. På 
messen kommer Lis Lykke 

Christensen med garn, 
tøj fra Masai og diverse 
strikkebøger. ■

Lis Lykke Christensen ser 
helt klart hos kunderne, at 
klima fylder mere og mere.
 Foto Ingrid Johannsen



FORÅRSMESSE 2020 FORÅRSMESSE 2020 Torsdag den 12. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

FAST LAVT 
SALÆR 
39.500,-  

inkl. moms

markedsføring, 
fremvisninger, 

åbent hus, 
professionel fotografering 

og tekstforfatter

Sønderborg & omegn

Michelle Damm
Indehaver af
Min Bolighandel 
Sønderborg & omegn

Tlf. 6014 0785
damm@minbolighandel.dk

Går du i 
salgstanker?

Far-datter-tid i Teddy’s Salon Ulsnæs 
Af Esben Cronbach

Teddy’s Salon i Ulsnæs 
Centret fik torsdag aften 
besøg af seks fædre og 
seks døtre

Salonen holdt et mini-kur-
sus, der skal lære fædre at 
ordne deres døtres hår.

Seks fædre mødte op 
med en datter hver. 

Kurset starter med at 
lade fædrene børste håret. 
Fra børstning går det 
videre til hestehaler og til 
sidst forskellige fletninger. 

Allerede ved børstning 
af håret høres små grynt 
og “Av, far!” fra et par af 
pigerne. Fædrene kommer 
dog hurtigt efter det, og i 
slutningen er de alle med 
på, hvordan man ordner 
de basale ting ved døtre-
nes hår.

“Det er lidt akavet for 
dem i starten, men efter 
ca. en halv time kommer 
de efter det,” siger indeha-
ver Teddy Petersen.

Kvalitetstid med døtrene
Kurset starter med, at der 
gives godteposer med nog-
le elastikker, hårfarve og 
andet, så far og datter kan 
komme i gang. Tingene 
kan tages med hjem efter, 

så fædrene kan fortsætte 
med at øve sig.

“Det er egentlig mere 
en hyggelig aften med 
datteren end et kursus 
som sådan. Vi lærer dem 
de basale ting, som de kan 
arbejde videre på efter. 
Det giver et helt andet for-
hold mellem far og datter,” 
siger Teddy Petersen.

Nu kan far også 
“Hvis mor tager tidligt på 

arbejde, og det er far, der 
skal aflevere børnene, så 
kan han også lige lave flet-
ningerne inden lille Mette 
skal i børnehave. Det 
afhænger ikke længere 
kun af mor,” siger Teddy 
Petersen.

“Nu kan far pludselig og-
så”m siger Teddy Petersen, 
som udviser stor glæde 
ved kurset.

 “Det er en god måde for 
fædrene at komme tæt-

tere på deres døtre. Siden 
første kursus har flere 
fædre sendt os billeder af 
de fletninger, de har lavet, 

for at vise hvor gode de er 
blevet,” siger han.

“De får et helt andet for-
hold til deres døtre, når de 
også kan det, som det før 
kun var mor der kunne.” ■

Fædre lærte at ordne deres 
døtres hår. 
 Foto Esben Cronbach

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

Vi er vært med lidt godt 
samt et godt tilbud

Sundgade 79  ·  6320 Egernsund  ·  Tlf.: 30 56 36 47  ·  www.dgk-egernsund.dk
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FORÅRSMESSE 2020FORÅRSMESSE 2020  Torsdag den 12. marts kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Deltag i vores
konkurrence

     Vibeke i Gråsten er meget
professionel og venlig
og imøde kommende.

Hun har altid tid til
at snakke tingene
igennem, så man

får den rigtige
service.

–  Harry, kunde
i Gråsten

Torvet 3 • Gråsten
Tlf. 70 11 10 70 • www.dinhs.dk

OMHYGGELIG SERVICE
VED VALG AF HØREAPPARATER

i Gråsten hjælper dig trygt i gang

Få en gratis
høretest

”

Vibeke Aaskov
Hørespecialist

Johanne Tannebek
Hørespecialist

Skræddersyet prøveforløb til dig
Undgå ventelisten hos det off entlige
Prøv høreapparater gratis derhjemme
Priser fra 0 kr. med off entligt tilskud

• 
• 
• 
• 

Vi tilbyder

Besøg os på Forårsmessen

i Toftlund Hallerne d. 7. og 8. marts

Kl. 10 - 17. Gratis adgang!

”

Gæt antallet af udstillere på forårsmessen?Gæt antallet af udstillere på forårsmessen?
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FORÅRSMESSE 2020FORÅRSMESSE 2020
VIND BILLETTERVIND BILLETTER

THE GIFT 
OF GIVING

THE  MO ONL IGHT 
COLLEC T ION

THE MOONL IGHT 
COLLEC T ION

 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

MOONLIGHT GRAPES R ING

PR ISER  FRA 2 .975

Forårsmoden er på vej
Af Lene Neumann Jepsen 

I torsdags kunne 50 
glade og nysgerrige 
damer få det første kig 
på forårsmoden, da 
Bruhns holdt modeshow 
i butikken i Ulsnæs 
Centret
Imens de glade gæster 
kunne nyde lidt drikkeva-
rer og snacks spadserede 
de fem modeller i forårets 
farver forbi dem. 

Gitte Bruhn fortalte om 
tøjvalget, der er moderne 
netop nu. Hver model, 
som Gitte Bruhn finder 
blandt butikkens kunder 
og vennekreds, havde 10 
sæt at vise frem, så der var 
noget i blandt for en hver 
smag.

Udsolgt
Med naturlige modeller 
i alle aldre, der afspejler 
hele former og typer for 
kvinder, er modeshows 

hos Bruhns blevet et 
tilløbsstykke.

“Vi kan godt lide de 
hyggelige timer med mo-
deshow og kundeaftener. 
Når folk bakker op om 
vores initiativer, har vi lyst 
til at fortsætte med dem,” 
siger Gitte Bruhns og 
henviser til at billetterne 
til aftenens modeshow var 
udsolgt på blot 3 dage. ■

Der er mange kombinations-
muligheder i forårets mode
 Foto: Lene Neumann Jepsen 

Modellerne hos Bruhns er 
kvinder i alle aldre
 Foto: Lene Neumann Jepsen 
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GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

Ahlmannsparken, Gråsten den 12. marts

FORÅRSMESSE 2020

Smagsprøver hos 
Det Grønne Køkken
Af Ingrid Johannsen

Teamet i Det Grønne køk-
ken består af kok Sten 
Gredsted-Hansen, cater 
Bettina Bahl Franke og 
kok Per Vadgaard.

På Forårsmessen 2020 vil 
alle, der har lyst, kunne 
komme forbi standen 
og få smagsprøver og få 
en snak med Bettina B. 
Franke og Per Vadgaard 
Nielsen.

“Det bliver dejligt at 
kunne få en god snak med 
alle, der kender os", siger 
Per Vadgaard Nielsen.

For ham har det været 
en spændende rejse siden 
2002.

“Jeg har været med hele 
tiden og at vi til stadighed 
udvikler os”, siger Per 
Vadgaard Nielsen.

Ugepakker
Det Grønne køkken præ-
senterer et nyt initiativ 
i form af ugepakker og 
“convenience-mad”. 

Ugepakkerne består af 
helt færdiglavede retter. 
Det betyder, at maden blot 
skal varmes op, før den er 
klar til servering. 

Det er især børnefami-
lier og ældre, der indtil 
videre har benyttet sig af 
ugepakkerne. 

Det Grønne Køkken 
fortsætter med at levere 
“convenience-mad” 
til SuperBrugsens 
slagterafdeling. 

“Convenience-mad” er 
færdigretter, der ligesom 
ugepakkerne kan gøre 
hverdagen lettere for travle 
familier.

“Maden er forskellig fra 
uge til uge. Der er nye 
retter til alle dage, og den 
er helt færdiglavet. Den 
skal bare varmes - nem-
mere bliver det ikke,” siger 
Bettina Bahl Franke

På standen står Bettina 
Bahl Franke klar med 
smagsprøver. En påske-
frokostudstilling vil blive 
opstillet, så man kan se, 
hvordan en sådan vil se 

ud, hvis man vil spare sig 
noget tid og bestille fra 
Det Grønne Køkken.

Bettina Bahl Franke er 
uddannet cater og har 
været selvstændig i 20 år 
indtil hun i maj 2019 be-
gyndte som kok ved Det 
Grønne Køkken. 

Bettina Bahl Franke 
er meget glad for sit job, 
bl.a. fordi det er meget 
varierende.

“Ingen dage er ens,” siger 
Bettina Bahl Franke.

“Vi laver jo altid forskel-
lige typer mad, og så er 
der også kontordelen med 
varebestillinger”, siger 
Bettina Bahl Franke, som 
er glad for at have et job, 
hvor man møder kunden, 
og sikrer sig at de får det, 
de forventer.

“Det er altid godt at have 
en god kundekontakt,” 
nævner Bettina Bahl 
Franke. ■

GRÅSTEN

KOM OG MØD OS PÅ VORES STAND
hvor vi har forskellige

SMAGSPRØVER
DELTAG

i vores
KONKURRENCE og vind

FINE
PRÆMIER

Kok Sten Gredsted-Hansen, 
cater Bettina Bahl Franke 
og kok Per Vadgaard 
fra Det Grønne Køkken 
deltager i Forårsmessen.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 08 50
Mail: mail@quorpsbusser.dk . www.quorpsbusser.dk . CVR: 37827681

Wellness ophold
til Hotel Viking i Sæby

Nu har I muligheden for 
at komme helt ned i tempo og nyde 
en luksus weekend i fred og ro 
- i skønne omgivelser.
Måske sammen med et par 
gode veninder, naboen, mødregruppen, 
kollegaer eller som en tidlig mors dags 
gave til mor eller svigermor - eller en romantisk weekend.

Fra fredag den 01-05-2020
til søndag den 03-05-2020

3.975kr. pr. person

Dennelækre selv-forkælelses tur, får du for kun

Tilmelding senest 30.03.2020 
Oplys da hvilken behandling(er) du ønsker. 

Følg 
os på

Se mere på www.quorpsbusser.dk

 Vi er 

tilstede på 

messen

Teddy’s Salon
Egernsund & Ulsnæs Centret

MaleneTrine

Teddy Tanja

Karoline

Egernsund:
Tlf: 74 44 23 43

Ulsnæs Centret:
Tlf: 51 79 23 43

Teddy’s Salon
Egernsund & Ulsnæs Centret

MaleneTrine

Teddy Tanja

Karoline

Egernsund:
Tlf: 74 44 23 43

Ulsnæs Centret:
Tlf: 51 79 23 43

FIND OS PÅ MESSEN

Mød os på Forårsmessen

    
 
 

  

Dalsmark Plejehjem

Danske Diakonhjem
Hjemmepleje

Bofælleskabet Fjordbo.
Kom og få en snak om livet og værdierne på 
Dalsmark eller Fjordbo, eller om at modtage 
hjemmepleje fra Danske Diakonhjem. 
Vi fortæller om, hvordan det er at være et 
alternativ til det kommunale tilbud.
”Vi glæder os til at se dig”

www.diakonhjem.dk

Test din hørelse med 
Din Hørespecialist
Af Esben Cronbach

Din Hørespecialist 
deltager igen i år på 
Forårsmessen.

Her vil det være muligt at 
få screenet sin hørelse.

På Forårsmessen tors-
dag den 12. marts vil 
det være muligt at få 
testet sin hørelse ved Din 
Hørespecialist.

Audiologisterne Vibeke 
Aaskov og Johanne Lund 
Tannebek står nemlig klar 
med udstyr, der er i stand 
til at teste hørelsen på de 
nysgerrige messedeltagere. 

”Vi afspiller en lyd der er 
nogle toner over normal 
hørelse. Hvis man ikke 
har problemer med hørel-
sen, vil man kunne høre 
dem. Hvis man har, tilby-
der vi, at man får en tid 
til yderligere tests,” siger 
Vibeke Aaskov.

Gratis høretest
Hvis disse tests i sidste 

ende betyder, at man skal 
have et høreapparat, vil 
man få en såkaldt ”messe-
rabat” ved at have bestilt 
tiden på Forårsmessen.

”Selve høretesten koster 
aldrig noget. Det tester 
vi gratis,” understreger 
Vibeke Aaskov.

Vibeke Aaskov håber på 
en velbesøgt bod. 

I boden vil hun, ud over 

at lave høretests, også 
fortælle om ny teknologi 
og tilskudsmuligheder på 
området. Teknologien i 
høreapparater har udvik-
let sig meget de seneste år. 
Det er f.eks. muligt at for-
binde nogle høreapparater 
til sin telefon, så man kan 
styre lyden mere effektivt. 

Det vil man kunne 
høre nærmere om på 

Forårsmessen. Ud over 
høretests og information 
om nyheder på området, 
vil Din Hørespecialist 
også stå for en gættekon-
kurrence, der udløser 
en præmie til vinderen. 
Præmien er endnu 
ukendt. ■

Logister Johanne Lund 
Tannebek og Vibeke 
Aaskov er klar til at hø-
reteste på forårsmessen.
 Foto Esben Cronbach

Tak fordi du  
handler lokalt
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KOM OG 
MØD OS
på standen og se og
smag vore lækkerier

KOM OG 
MØD OS

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

VI SES TIL FORÅRSMESSEN

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

Subtropisk 
Børnefødselsdag
Hold 2 timers børnefødselsdag i vores subtro-
piske badeland. I får adgang til  50 meter vand- 
rutschebane, morskabsbassin, boblebad, klatre-
væg og masser af sjov og leg i vandet. Prisen er 
med to timers badning og fødselsdagsbarnet 
modtager en lille overraskelse.

Ved bestilling skal I oplyse, om I ønsker at 
spise før eller efter badning. Kan afholdes alle 
ugens dage i badelandets åbningstider...

NB! Der er mulighed for at tilkøbe en slikpose 
eller en is for 10,- kr. pr. barn.

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

Børne-
fødselsdags 

MENU 1
Nuggets m. pommes 
og en lille sodavand

89 kr. 
pr. barn

HUSK
BESTILLING
PÅ TLF. NR.

4042 1816

Børne-
fødselsdags 

MENU 2
Byg-selv-Marina-burger 

m. pommes og en 
lille sodavand

99 kr. 
pr. barn

GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

KIG FORBI VORES STAND 
PÅ FORÅRMESSEN

Vi har spændende 
produkter med fra 

bl.a. Australian 
Bodycare

Quorp’s Busser med 
spændende konkurrence 
Af Esben Cronbach

Busselskabet Quorp’s 
Busser deltager igen i år 
på Forårsmessen.

På standen vil man finde 
Brian Steffens Kock, der 
er indehaver af Quorp’s 
Busser. 

Han akkompagneres 
af sin kone Tina Steffens 
Kock og medarbejder Jette 
Lunderskov.

Brian Steffens Kock glæ-
der sig til at fortælle om 
Quorp’s Bussers planer for 
i år.

“I år har vi som en 
nyhed en wellnesstur til 
Nordjylland I kalenderen. 
For at markere den nyhed, 
har vi igen en konkurren-
ce, hvor præmien er netop 
den wellness-tur til en 
værdi af ca. 4000 kroner”, 
siger Brian S. Kock. 

Der allerede fastlagt 
en spændende tur til 
Volkswagen-fabrikken i 
Wolfsburg og en tur til 

Formel 1. Også på sidste 
års messe afholdt Quorp’s 
Busser en konkurrence. 

Præmien var dengang en 
tur til Formel 1 i Belgien, 
hvilket viste sig at blive 
en stor succes. Derfor har 
busselskabet valgt at gen-
tage succesen ved igen i år 
at udbyde turen. ■

Brian Steffens Kock udlover 
gratis wellness-tur til 
Nordjylland. Arkiv foto 
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

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

BovAvis

Fredag den 6. marts  kl. 19.00

Intimkoncert med skuespiller, musiker og entertainer

på Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, Gråsten

Thomas Eje
PROGRAM:

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

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

395,-

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

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

Det Grønne Køkken med 
lækre ugepakker 

Af Esben Cronbach

De sidste 10 uger har 
Det Grønne Køkken 
lavet ugepakker og 
“convenience-mad”.
På Forårsmessen 2020 
vil Det Grønne køkken 

præsentere et nyt initiativ 
i form af ugepakker og 
“convenience-mad”. 

Ugepakkerne består af 
helt færdiglavede retter, 
hvilket betyder at maden 
blot skal varmes op, før 
den er klar til servering. 

Det er især børnefami-
lier og ældre, der indtil 
videre har benyttet sig af 
ugepakkerne.

Det Grønne Køkken 
fortsætter med at levere 
“convenience-mad” til 
SuperBrugsens slagter-
afdeling. “Convenience-
mad” er færdigretter, der 
ligesom ugepakkerne kan 
gøre hverdagen lettere for 
travle familier.

“Maden er forskellig fra 
uge til uge. Der er nye 
retter til alle dage, og den 
er helt færdiglavet. Den 
skal bare varmes - nem-
mere bliver det ikke,” siger 
Bettina Bahl Franke En 
ugepakke til fire dage ko-
ster 249,- pr. person. ■

Bettina Bahl Franke.
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Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

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

Kosmoshus Træfældning

Alt I træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

Ny gårdbutik i Kværs
Af Gunnar Hat tesen

På Limbækvej 3 i Kværs 
åbner en gårdbutik for 
salg af oksekød.
Hakkebøf og gode bøffer 
kan man købe hos Anette 
Solkær Sørensen og Jacob 
Hougaard Jensen, der sæl-
ger lokalt opdrættet kvæg.

Begge arbejder til daglig 
arbejder i Landbrugs-
styrelsen i Tønder.

Siden 2016 har Anette 
Solkær Sørensen og Jacob 
Hougaard Jensen ejet 

gården, hvor de råder over 
syv angus kreaturer.

Dyrene græsser på 
marken fra forår til sent 
efterår. Om vinteren 
kommer de på vinterfold, 
hvor de bliver fodret med 
hø. Kalvene fødes i foråret 
og går sammen med deres 
mor indtil de kommer 
hjem på vinterfold.

“Drivkraften er arbejdet 
med dyrene”, siger Anette 
Solkær Sørensen (39), 
der stammer fra Padborg 
og Jacob Hougaard 

Jensen (48), der stam-
mer fra Foldingbro ved 
Kongeåen. ■

Anette Solkær Sørensen og 
Jacob Hougaard Jensen 
åbner gårdbutik i Kværs. 
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord  ...................................................................................  125,-
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .....................................................................................  150,-
 Udover 25 ord 1,-  pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKETILLYKKE

Tak fordi du handler lokalt 

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 8. marts kl. 11.00

ved Maiko Miyamoto

ADSBØL KIRKE
Søndag den 8. marts kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 8. marts
Ingen gudstjeneste.

Vi henviser til nabokirker.

BROAGER KIRKE
Søndag den 8. marts kl. 10.30

ved Poul Erik Gildhoff 

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 8. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 8. marts kl. 9.30

ved Henrik Bo Jacobsen
Derefter indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

NYBØL KIRKE
Søndag den 8. marts kl. 9.00

ved Mette Carlsen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 8. marts kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 8. marts
Ingen gudstjeneste.

Vi henviser til nabokirker.

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag, 6.März, 19 Uhr,

Gottesdienst zum Weltgebetstag
mit Musik und Essen

in der Kirche zu Ekensund 
Sonntag, 8. März, 16 Uhr

Gottesdienst in der
Schlosskirche Gravenstein

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

i STRANDPARKENS BADEBROFORENING Alnor i Gråsten

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling
Tirsdag den 24. marts 2020 - kl. 19.00
i “Kaminhalle“ på Förde-Schule, Bomhusvej 4, 6300 Gråsten

Forslag til vedtægstændringer skal være formanden i 
hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Det er muligt at købe kaffe, the, kage, øl og sodavand.
Bestyrelsen ønsker et stort fremmøde – 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

•  Valg af dirigent
•  Formandens beretning
•  Kassereren aflægger revideret regnskab
•  Fremlæggelse af det kommende års budget 

herunder fastsættelse af medlemskontingentet
•  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant 

og revisorer
•  Behandling af indkomne forslag
•  Eventuelt

afholder

Generalforsamling
Søndag den 29. marts kl. 10.00
i klublokalet, Ahlmannsparken

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

DET UFÆRDIGE 
MENNESKE OG GUD

Foredrag i Rinkenæs
ved pastor em. Johannes Værge
Onsdag den 11. marts kl. 19.00

I "Det ufærdige menneske og Gud - En bog om 
kristendommen" giver Johannes Værge sit bud på, 

hvad kristendom er. Han viser kristendommen som 
en vej med stadig mere at tilegne sig, en livsrejse for 
det ufærdige menneske med det endemål at blive et 

sandt menneske.

Johannes Værges foredrag holdes i 
kon� rmandstuen, hvor vi byder 

på ka� e med tilbehør. Der 
er gratis adgang.

Menighedsrådet

Informationsaften om Angst 
psykoterapeut Lene Brøndum Madsen, Kolding.

Torsdag den 19. marts kl. 19-21             .
Arr.: Bedre Psykiatri Sønderborg
Sted: Frivillighedens Hus, Perlegade 50
Foredrag & kaffe 25,- kr. For medlem 0,- kr.
Tilmeld via Facebook & hjemmeside
Se Facebook & BedrePsykiatri.dk

Stor interesse for løb Motion er kommet 
på dagsordenen op til 
Royal Run 2. pinsedag i 
Sønderborg.

I Gråsten samler GIG en 
flok motionister hver tirs-
dag til løbetur i Gråsten 
skovene for at komme i 
form. ■

 Foto Jimmy Christensen
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Taksigelser

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

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælpuvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

Tusind tak til alle jer der var med til
at tage afsked med

Asger 
på en dejlig solrig dag i Gråsten Kapel

Tak for blomster, mindegaver og kærlige hilsner.
Tak til Poul og bedemand Jytte Rasmussen, samt min
dejlige familie som har fulgt Asger og mig hele vejen.

Helen

Døden efterlader en sorg som ingen kan hele.
Kærligheden efterlader et minde som ingen kan stjæle.

Narko
Politiet standsede søn-
dag formiddag en bilist 
fra nærområdet, der 
kørte på Den Sønderjyske 
Motorvej.

Han var narkopåvirket 
og blev anholdt. ■

Stor afstemningsfest i Kværs
Kværs Sogn inviterer 
lørdag 14. marts til 
afstemningsfest i 
Kværs kirke og Kværs 
forsamlingshus.
Formand for Kværs 
Menighedsråd, Lillian 
Jensen, nævner, at da-
toen den 14.marts for 
afstemnings- og genfor-
eningsfesten i Kværs er 
valgt, fordi det er dagen 
for afstemningen i ”Zone 
2”. "Resultatet her var 
afgørende for, hvor en 
ny landegrænse skulle 
forløbe. Skulle den være 
skellet mellem Zone 1 og 
Zone 2 - den nuværende 
grænse - eller skulle den 
placeres sydligere, måske 
endda syd om Flensborg. 
Afstemningsresultatet 
udløste en bitter strid 
både i Nordslesvig/ 
Sønderjylland og i 
Danmark, der gjorde 
gamle venner til bitre 
fjender", fortæller Lilian 
Jensen.

Program
Afstemningsfesten i Kværs 
begynder kl. 10.30 med 
gudstjeneste i Kværs kirke 
ved sognepræst Helle D. 
Asmussen. Indledningen 
til H. P. Hansens store 
tale ved Folkehjem den 
17.november 1918 samt 

navnene på de faldne fra 
1. verdenskrig fra Kværs 
sogn vil blive læst op af 
tidligere skoleinspektør 
Gerd Conradsen. Ved 
afslutningen af guds-
tjenesten vil organist 
Hanne Bruus Storm og 
trompetist Silas Glüsing 
spille Händels Largo fra 
oratoriet ”Xerxes”.

Umiddelbart efter 
gudstjenesten er der 
kransenedlæggelse ved 
mindestenen for faldne 
fra 1. Verdenskrig på 
Kværs kirkegård. Gerd 
Conradsen læser en af de 
meddelelser, som tilgik 
den faldnes familie.

Arrangementet fortsæt-
ter på Kværs forsamlings-
hus, hvor der er middag, 
fællessange og udstilling 

af effekter fra afstemnin-
gen og Genforeningen.

Efter middagen har Gerd 
Conradsen et indlæg om 
afstemningen forud for 
Genforeningen. Gerd 
Conradsen beskriver på 
en spændende og indle-
vende områderne:

• Den historiske og 
politiske baggrund 
for afstemningen

• Den daværende 
stemning politisk, 
nationalt sprogligt 
og økonomisk 

• Resultatet og hvad 
deraf fulgte

Undervejs i Gerd 
Conradsens indlæg er der 

kaffe/te med kringle 
og brødtort.

Sange
Desuden vil Kværs 
Familiekor komme 
og synge gode danske 
sange fra genforenin-
gen. Arrangementet 
forventes afsluttet 
kl. 16.00/16.30.

Man kan stadig nå 
at tilmelde sig ar-
rangementet, dog 
senest den 9.marts, 
Ring/SMS til Helga 
Nehrkorn 22 16 82 57 

eller Carmen Christensen 
51 21 92 02. Prisen for 
deltagelse er pr. person 
kr. 80, + drikkevarer.

Bag arrangemen-
tet står Kværs Sogns 
Menighedsråd i samar-
bejde med Kværs Sogns 
Forsamlingshus og 
Kværs-Tørsbøl-Snurom 
Landsbyråd. ■

Kværs fejrer afstem-
ningsfest 14. marts i 
Kværs Kirke og Kværs 
Forsamlingshus.

1 9



B R O A G E R

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

BESØG VORES BESØG VORES 
SELVAFHENTNINGSPLADS SELVAFHENTNINGSPLADS 
MED SAND OG GRUS 24/7MED SAND OG GRUS 24/7

VI UDFØRER ALT I:

• Entreprenøropgaver
• Nedbrydning
• Containerservice
• Kranservice

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Vi 
leverer 

sand og 
grus

PILOTPROJEKT FRILANDSBY
Vi tænker nyudvikling i dit område. Lyder det interessant? Så se mere på Broager.dk 

Fastelavn for de mindste 
Af Lene Neumann Jepsen

Forleden mødtes børn 
og voksne fra seks pri-
vate pasningsordninger 
til en festlig og farverig 
omgang fastelavn i 
Egernsundhallen

Når både Tigerdyr, 
Klokkeblomst og 
Supermand mødes på 
samme sted, må der være 
tale om fastelavn. Knap 
20 udklædte børn i alde-
ren 0 til 3 år havde taget 
forældre, bedsteforældre 
og nogle endda oldefor-
ældre med til fastelavn 
i Egernsundhallen. Det 
er seks private pasnings-
ordninger i Broager, 
Rinkenæs og Egernsund, 
der havde budt børn og 
familier ind til den festlige 
og farverige tradition. Der 
blev slået til en “piñata” en 
mexicansk udgave af en 
fastelavnstønde og lavet af 
pap. Efter et hårdt slag fra 
dagens kattekonge Melia 
Nielsen kunne børnepas-
ser Ilze Nyby dele de flotte 
slikposer ud til børnene.

“Vi er så glade for, at 

SuperBrugsen i Broager 
ville støtte vores faste-
lavn med lækre sager til 
børnene,” siger Ilze Nyby, 
der har Broagers Private 
Pasningsordning.

Glædelige traditioner
“Det er skønt at gøre lidt 
ekstra ud af traditioner 
som fastelavn, jul og lig-
nende. Vi glæder os hver 
gang at være sammen med 
børnene og deres famili-
er,” siger Pia Marcussen, 
der sammen med manden 
Ronni har Egernsund 
Private Pasningsordning.

Glæden ved fastelavn var 
også smittet af på de voks-
ne. De private børnepas-
sere var klædt festligt ud 
i dagens anledning som 
bl.a. mariehøne, banan, 
roligan eller som Bitten 
Krog fra Tumlehulen i 
Broager, som cowboy.

Legestue
Hver onsdag mødes de 
seks private pasningsord-
ninger i Egernsundhallen 
til legestue, hvor børnene 
kan tumle og huje i hele 
hallen, inden der spises 

fælles frokost. Anita 
Meilandt fra Anitas 
Private Pasningsordning 
er glad for deres legestue 
ordning.

“Vi har et super godt 
fællesskab imellem os og 
hygger os alle sammen 

her i hallen,” siger Anita, 
der ligesom Lis Skødt 
fra Klokkeblomst Privat 
Pasningsordning hver 
onsdag tager turen fra 
deres fra Rinkenæs til 
Egernsund for at lege med 
de andre børn. ■

Både børn og voksne sang og klappede med på fastelavns-
sangene Foto: Lene Neumann Jepsen

De mindste, ligesom Peter 
Plys, fik lidt hjælp til at 
styre fastelavnskøllen
 Foto: Lene Neumann Jepsen

Pia Marcussen, Anita Meilandt, Bitten Krog, Ronni Marcussen, Lis Skødt og Ilze Nyby havde 
forberedt en skøn fastelavnsfest for både børn og gæster. Foto: Lene Neumann Jepsen
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SPAR 7,95

½ PRIS

FRIT VALG

SPAR OP TIL
28,85

UNDER 
HALV PRIS

SPAR 10,95

YOGGI YOGHURT
JORBÆR ELLER 
PÆRE/BANAN
1 ltr

PR. STK.

900

PR. STK.

1000

GULLASCH, 
STROGANOF ELLER
BENLØSE FUGLE
500 g

PR. STK.

5000

RIBERHUS OST
Mellemlagret 45%

MIN. 1050 G

4900

PR. STK.

500
+ pant.

HUSK
GENERALFORSAMLING

den 22. april
på Broagerhus

Indkomne forslag (Forslag skal 
skriftligt meddeles formanden 14 

dage før generalforsamlingen)

HEINZ KETCHUP
1,35 kg

COOP PALÆG
Flere varianter 

PR. STK.

20 00

3 PK.

25 00

2 KG KARTOFLER,
1½ KG GULERØDDER,
1 HVID- ELLER SPIDSKÅL

AQUA D'OR
Med smag

Flere varianter

KANELSNEGLE,
HINDBÆR ELLER
MAKRONSNITTER

LANDGANGSBRØD
BAGERAFDELINGENDELIKATESSEN

PR. STK.

2500

PR. STK.

500
SPAR 12,00

BUKO OST
Flere varianter

PR. STK.

1000

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder tirsdag den 3. marts til og med lørdag den 7. marts 2020. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Næste annonce uge 11

Broager

UDENDØRSAKTIVITETER MED START FORÅR 2020

Petanque
Petanquebanen, Ringriderpladsen i Broager i perioden 1/4 – 30/9. Pris kr. 150,-
Onsdag formiddag kl. 09.30 og onsdag aften kl. 18.00.
For nye spillere er de 2 første gange gratis, derefter betales 150,-
Formiddag: Bent Lauridsen tlf. 2258 1058 og Thim Poulsen tlf. 3020 7386
Aften: Bruno Jørgensen tlf. 6167 9395 og Flemming Æbelø tlf. 7444 2139

Minigolf
Minigolfbanen, Ringriderpladsen i Broager i perioden 2/4 – 1/10. Pris kr. 250,-
Torsdag kl. 14.00. Erik Ballesgaard tlf. 2337 5230

Krolf
Krolfbanen, Ringriderpladsen i Broager i perioden 2/4 – 29/9. Pris kr. 150,-
Vi spiller tirsdag kl. 09.30 og torsdag kl. 14.30. Bare mød op på banen.
For nye spillere er de 2 første gange gratis, derefter betales 150,-
Anne Kath. Nygaard tlf. 4255 9099 og Grete Zachariassen tlf. 7444 1136

Bustur til Krakow og Zakopane 
22. august – 29. august 2020

Der er endnu ledige pladser. 
Program kan rekvireres pr. mail hos Mona Rathje: monarathje@mail.dk  

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

Broager
Næste annonce uge 11

Broager

BUSTUR TIL ROLD STORKRO

Søndag den 21. Juni - onsdag den 24. juni 2020
Afgang fra Broager Kirke klokken 08.00. Stop for kaffe og rundstykke. Ved 

Klejstrup Sø får vi en guidet rundvisning i Verdenskortet. Efter at have oplevet 
verden i miniformat spiser vi en let frokost. Ankomst til kroen i løbet af 

eftermiddagen. Velkomst ved Bente og Jørgen og middag i Panoramarestauranten.
2. dagen: Tur til Nordjyllands hovedstad, Aalborg med besøg i Utzon Centret ved den 
nye havnekaj eller det nye Musikkens Hus. Vi nyder en lille én i den berømte Jomfru 
Anegade og ser udover byen, havnen og Limfjorden fra toppen af Salling, hvor der er 
opført en Roof top platform. Frokost i hvælvingerne under Jens Bangs Stenhus, hvor Chr. 
4. Laug blev stiftet under 2. verdenskrig. Drikkevarer for egen regning. Hjemtur over 
Nibe med kaffe undervejs.

3. dagen: Over Hadsund og langs Mariager fjord, gennem Dania og over Sødis Bakke 
til Rosernes By med besøg i Saltmuseet og den gamle Klosterkirke. Frokost i baghaven 
til den brostensbelagte “hovedgade”. Eftermiddagskaffen nyder vi ved Fyrkat i Hobro, 
hvor der i bunden af fjorden er opført en vikingelandsby, samt “Fyrkat”. På vej tilbage til 
kroen nyder vi en af de berømte is i Vebbestrup. Om aftenen skal vi ud at se Sct. Hansbål.

4. dagen: Inden vi kører hjemad ser vi LARS KJÆRS HUS for foden af Rebild Bakker, 
og får en god snak om krybskytten og spåkonen som boede her fra 1892 til 1948. Vi 
går indenfor og ser hvordan de havde indrettet sig. Vi får sandwich med til hjemturen. 
Forventet hjemkomst kl. 19.00.
Ophold med fuld pension incl. vin og kaffe i 4 dage 3200,-  pr. person på dobbeltværelse,
tillæg for enkeltværelse 300,-  .
Rejsen sker i samarbejde med Sønderjyske Busrejser. Rejsegarantifonden nr. 3260.
Tilmelding til Mona Rathje fra torsdag den 5. marts kl. 10 
til onsdag den 15. april på tlf. 5135 9550.

Broager Fjernvarmeselskab
Østergade 21, 6310 Broager
Tlf. 7444 1509, post@broager-fjernvarme.dk

Ordinær 
generalforsamling

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30
i medborgerhuset, Broager
Af hensyn til et mindre traktement ønskes 
tilmelding senest tirsdag den 17. marts via 

mail: post@broager-fjernvarme.dk eller tlf. 7444 1509

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser 
for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan/henlæggelsesplan 
for kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Efter tur afgår Peer A. Monger 
og Vagn Peter Petersen. Begge modtager genvalg.)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. (Efter tur afgår 
Kenneth S. Jørgensen. Modtager genvalg.)

10. Eventuelt.

Den of� cielle årsrapport vil være fremlagt på varmecentralen
Bestyrelsen

Højt aktivitetsniveau i Røde Kors
Af Gunnar Hat tesen

Røde Kors afdeling i 
Broager har haft travlt i 
det forgangne år.

Det fremgik af formanden 
Knud Hviids beretning på 
generalforsamlingen.

Formandens beretning 
omhandlede bl.a.

Røde Kors butikken har 

en god omsætning og 
personalet er nu suppleret 
med 2 nye frivillige

Nørklerne yder en stor 
indsats og der er netop 
sendt tæpper, trøjer og 
sokker til nødstedte områ-
der, f.eks. Syrien

Røde Kors har arran-
geret udflugt til Danfoss 
Universe for familier, 

der har søgt. 24 personer 
deltog.

Efter ansøgning har der 
været uddelt julepakker til 
en værdi af 800 kr. til 17 
familier. Julepakkerne er 
pakket i samarbejde med 
SuperBrugsen Broager, 
der for egen regning tilfø-
jede en ekstra pakke.

Degnegården har fået 
tilskud til oprettelse af en 
sansehave, der blev indvi-
et i august måned

For de frivillige, nørk-
lerne og bestyrelsen har 
der været arrangeret en 
sommerudflugt samt 
julehygge.

Landsindsamlingen blev 
i år bedre end sidste år. 

Dog vil det være ønskeligt 
med flere indsamlere.

Til bestyrelsen var 
der genvalg af Knud 
Hviid, Elin Lunding, 
Birte Refsgaard og Else 
Schmidt. Som suppleanter 
blev valgt Birgit Hviid og 
Hanne Lykke Lindbæk. ■

Formand for Røde Kors i 
Broager, Knud Hviid, 
fortalte om et travlt år.
 Foto Jimmy Christensen

Røde Kors i Broager er i god 
gænge. 
 Foto Jimmy Christensen
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Broue kirketidende

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

Henrik Bo Jacobsen 
(afløser i S.K.S.’ studieorlov 
april - juni 2020)
Varnæsvigvej 13, 6200 Aabenraa
Tlf: 3072 4652 
pastor.h.b.jacobsen@gmail.com
Mandag fridag

Poul Erik Gildho�  
(afløser for Tina Iversen i 
Broager og Dybbøl)
Vandlingvej 65, 6100 Haderslev
Tlf: 6011 5011
pegi@km.dk
Mandag fridag

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil: 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen varetages 
af medarbejdere på kirkegården:
Lars Hvedemose og Birthe Jensen, 
samt kirkegårdslederen.

KIRKEVÆRGE
Peter Juelsgaard Rasmussen
Telefon 26 32 04 27
pjr0607@gmail.com

MENIGHEDSRÅDS-
FORMAND
Birgit Brockhattingen
Industrivej 11
Tlf. 2175 1454
birgitbrockhattingen@gmail.com

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Søndag d. 8. marts kl. 10.30
2. søndag i fasten. Mark 9,14-29:
Jesus helbreder en besat  P.E.G.

Søndag den 15. marts kl. 10.30
3. søndag i fasten. Joh 8,42-51:
Man siger, Jesus er besat S.K.S.

Søndag den 22. marts kl. 10.30
Midfaste søndag. Joh 6,24-35:
Om brød fra himlen S.K.S.

Søndag den 29. marts kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag. Luk 1,46-55:
Marias lovsang  S.K.S.

Søndag den 5. april kl. 10.30
Palmesøndag. Joh 12,1-16:
Indtoget i Jerusalem H.B.J.

Torsdag den 9. april kl. 19.30
Skærtorsdag. Joh 13,1-15:
Den sidste nadver H.B.J.

Fredag den 10. april kl. 10.30
Langfredag. Luk 23,26-49:
Jesus korsfæstes P.E.G.

Søndag den 12. april kl. 10.30
Påskedag. Matt 28,1-8
Englens budskab H.B.J.

Mandag den 13. april kl. 10.30
2. påskedag. Joh 20,1-18:
Den tomme grav, og Maria genkender Jesus P.E.G.

Søndag den 19. april kl. 10.30
1. s.e. påske. Joh 21,15-19:
Peter, elsker du mig? P.E.G.

Søndag den 26. april kl. 10.30
2. s.e. påske. Joh 10,22-30:
Mine får hører min røst H.B.J.

Søndag den 3. maj kl. 10.30
3. s.e. påske. Joh 14,1-11:
I min fars hus er der mange boliger P.E.G.

Fredag den 8. maj kl. 9.00 og 11.00
Store Bededag. Konfirmation 7a, 7b H.B.J.

Lørdag den 9. maj kl. 9.00 og 11.00
Konfirmation 7abh og 7c  H.D.A.

Søndag den 17. maj kl. 10.30
5. s.e. påske. Joh 17,1-11:
Jesus’ bøn til sin far H.B.J.

Torsdag den 21. maj kl. 9.00
Kristi himmelfartsdag. Luk. 24,46-53:
Himmelfarten P.E.G.

Søndag den 24. maj kl. 10.30
6. s.e. påske. Joh. 17,20-26:
Jesus bøn for fremtiden H.B.J.

Søndag den 31. maj kl. 10.30
Pinsedag. Joh. 14,15-21:
Om sandhedens ånd H.B.J.

Mandag den 1. juni kl. 11.00
2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste i parken syd 
for Broager Kirke, fælles med flere sogne.
Esbern Gaur Vernersen m.fl.

Søndag den 7. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag. Matt. 28,16-20:
Dåbsbefalingen H.B.J.

Søndag den 14. juni kl. 10.30
1. s.e. trinitatis. Luk. 12,13-21;
Om rigdom på jorden og i himlen P.E.G.

Søndag den 21. juni kl. 10.30
2. s.e. trinitatis. Luk. 14,25-35:
Om at give afkald på sit eget H.B.J.

Søndag den 28. juni kl. 10.30
3. s.e. trinitatis. Luk. 15,11-32
Den fortabte søn H.B.J.

GUDSTJENESTER

Gudstjeneste 
på plejehjemmet

Kl. 14.30 i Kernehuset

torsdag den 26. marts
torsdag den 30. april
torsdag den 28. maj
torsdag den 25. juni

Sommerkoncert 
med Kirkekoret

Søndag den 14. juni kl. 15:00
Fri entre

Sognecafé
Fredage fra kl. 14.30 til 16.30
Hyggeligt samvær, ka� e og kage: 25,-

Sognecafé - Fredag den 27. marts
Ruth Nissen fortæller om sin tid som sygeplejeelev og sygeplejerske. 

Efter ka� en fortæller to “Skeldepiger”, Lene Jørgensen og 
Anne Rasmussen, om deres “VILDE UNGDOM”.

Troens mange huse... - Fredag den 24. april
Kirker, templer, moskeer og synagoger, som vi har besøgt på vores rejser. Vi kommer 
ind på: Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedom. Ingeborg og Georg.

Sognecafé i Skelde - Fredag den 29. maj
Afslutning ved Nora og Børge i Skelde, Midtballe 4. Vi skal se haven 

og Børges skulpturer. Ka� e, kage, fortælling og fællessang. 
Ønskes kørsel, så ring til kirkekontoret eller Ingeborg/Georg: 2944 2069.

Sogneaftener i Broager Sognegård
“Sydslesvig – herfra min verden går”

Torsdag den 12. marts kl. 19:00
med Anja Rykind-Eriksen

Anja Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole, er opvokset i det 
danske mindretal i Sydslesvig. Med udgangspunkt i sin families historie og 
egne oplevelser vil hun give et bud på national identitet og tilhørsforhold.

“Sang og musik med Willy Egmose”
Torsdag den 26. marts kl. 19:00

Da Willy Egmose studerede til organist, var han sideløbende aktiv jazzmusiker, 
og da han havde været ansat ved Skjern kirke i nogle år, begyndte han at 

lade de to verdener mødes til gavn for begge. Han har komponeret et stort 
antal salmemelodier og har benyttet jazz- og rytmiske elementer, men 
lægger samtidig vægt på at bevare kontakten med de kirkemusikalske 

rødder. I de senere år har desuden den stærke, nordiske folketone været en 
inspirationskilde. Aftenen bliver en blanding af fællessang, musik og fortælling.

Alle er velkomne  -  Entré og ka� e: 25,-

Præst med anderledes 
baggrund

Poul Erik Gildho� , som er vikar 
for Tina Iversen, skriver:

De seneste 16 år har jeg arbejdet 
som underviser i dansk som 

andetsprog for voksne på forskellige 
sprogcentre i Sønderjylland og 
i hovedstadsområdet. Arbejdet 
gik ud på at lære indvandrere 

og flygtninge det svære danske 
sprog og samtidig give dem 

en indføring i dansk kultur og 
samfundsforhold. Jeg stortrivedes 

blandt kolleger og kursister fra 
mange forskellige nationer.

Tidligere har jeg været ansat som 
daglig leder af et internationalt 

radiomissionsarbejde gennem fire 
år og desuden prøvet kræfter med 

elever på både friskole og efterskole.
Men jeg er uddannet teolog og ordineret præst, og som 

sådan kaster jeg mig nu ud i en ny fase i mit liv, her i to meget 
aktive sønderjyske sogne. Jeg er blevet taget godt imod 
og ser frem til at prøve kræfter med nye udfordringer.

De sidste godt 4 år har jeg boet og overlevet(!) i Nordens 
Chicago - også kaldet Malmø med hang til skyderier og 

eksplosioner - men er nu indrejst til mere fredelige Syddanmark 
igen og bosiddende i mit hus i Nordens Wittenberg - 
formentlig bedre kendt som Lutherbyen Haderslev.

Og det er da også fra Sønderjylland, min verden går, 
idet jeg er født og opvokset i Padborg/Haderslev og 

behersker sønderjysk med Haderslev-accent. 
Jeg ser frem til at mødes med en masse nye mennesker, men hav 
tålmodighed med mig, hvis jeg må spørge om jeres navne mere 
end én gang. Rundet de halvt hundrede år løber hukommelsen 

nogle gange tør for ram. Desuden vidner mine tilbageblevne grå 
visdomshår om at jeg ikke er nogen grøn årsunge længere, men 
har en større livserfaring at dele ud af i sjælesørgeriske samtaler.

Vi synger fra 
Højskolesangbogen

og nyere salmer fra Salmebogen i Broager 
Sognegård igen fra kl. 10.00-11.30:

fredag den 13. marts og den 17. april 
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Slog katten af tønden
Stakkels kat. Tre private 
børnepassere i Broager 
holdt forleden fastelavns-
fest i legestuen.

I fælleskab fik børn og 
bedsteforældre slået katten 
af tønden og efterfølgende 
hyggede de med hjemme-
bagt fastelavnsboller. ■

EGERNSUND SENIORER
inviterer medlemmer til

FORÅRSFEST
Søndag den 22. marts kl. 13 

på Den Gamle Skole
Stor bu� et/ka� e og tilbehør.

Drikkevarer kan købes til billige priser.
Musik ved Bruno Clausen

Prisen for deltagelse er kun kr. 200,00
Tilmelding senest den 15. marts til

Else 74 442340 / 21 172340
Beløbet betales v/tilmelding eller sættes 

ind på konto 9797 8840200729

BESØG RENDBJERG FAVN 
AFLASTNINGSHJEM

Torsdag den 19. marts kl. 10.00
Tilmelding til Gerda senest den 15. marts.

De som har lyst til at tage med ned til 
Marina Værftet for at spise frokost for egen regning 

bør også melde til ved Gerda tlf. 30 444525
Mulighed for samkørsel aftal m/Gerda

Hilsen Bestyrelsen

Torsdag den 12. marts kl. 19:00

“Sydslesvig – herfra 
min verden går”

WWW.BROAGERKIRKE.DK

SOGNEAFTENSOGNEAFTEN
i Broager Sognegårdi Broager Sognegård

ved Anja Rykind-Eriksen

Anja Rykind-Eriksen, forstander 
på Rødding Højskole, er 
opvokset i det danske 

mindretal i Sydslesvig. Med 
udgangspunkt i sin families 

historie og egne oplevelser vil 
hun give et bud på national 
identitet og tilhørsforhold.

Entré og ka� e:
25 ,-

Alle er velkomne

Aktivitetsudvalget ved 
Broager Menighedsråd

afholder den ordinære

Generalforsamling
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
5. På valg til bestyrelsen Ole Jensen og Bianca Dam 

(begge modtager genvalg)
På valg som suppleant er Alex Villadsen 
(modtager genvalg)

6. Budget for det kommende år fremlægges
7. Indkommende forslag: bestyrelsen 

foreslår vedtagelse af nye/reviderede 
vedtægter og udtrædelse af de økonomiske 
rammer under Vandsektorloven

8. Eventuelt.

I den første annonce blev der varslet til en

EKSTRAORDINÆR generalforsamling
Denne er skubbet til den 26. marts, 

samme sted (Broagerhus) og tid (kl. 19.30)
DAGSORDEN

1. Vedtagelse af nye/reviderede vedtægter. 
De nye/reviderede vedtægter kan ses/afhentes 
ved Broager Vandværk, Østergade 21, og/eller 
ses/printes fra Broager Vandværks hjemmeside.

2. Udtrædelse af de økonomiske rammer under 
Vandsektorloven. Orientering til punkt 2 er udsendt 
sammen med årsopgørelsen til alle forbruger.

Med hensyn til et lille traktement efter 
generalforsamling ønskes tilmelding via mail 

kontor@broager-vandvaerk.dk eller tlf. 74442107 
senest den 10. marts og 24. marts

Broager Vandværk
Vand er livets kilde / skån miljøet

klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk

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

Broagerlands bud på at 
skabe udvikling
Af Kristian Pallesen

De fem landsbylaug på 
Broagerland og Broager 
Udviklingsforum invite-
rer nu alle med en særlig 
interesse i nye bo- og 
arbejdsfællesskaber 
til møde på Iller Slot. 
Invitationen henvender 
sig til de stadig flere 
danskere, som ønsker 
et mere indholdsrigt 
og mindre stressende 
liv – altså mere livsind-
hold og stærke faglige 
fællesskaber.

Invitationen kommer 
som led i det pilotprojekt 
som frilandsby, som for-
eningerne på Broagerland 
er ved at forberede og som 

handler om at udvikle og 
derved sikre fremtiden 
på Broagerland, hvor 
borgerne bestemmer og er 
primus motor.

Erhvervsministeriets 
Landdistriktspulje har 
bevilget kr. 500.000 
til initiativet, ligesom 
Sønderborg Kommunes 
landdistriktskoordinator 
bidrager med arbejdskraft, 
og mange frivillige står 
bag.

“Vi inviterer særligt inte-
resserede fra nær og fjern 
med til de videre forbere-
delser på Iller Slot den 21. 
marts med mulighed for 
en ekstra rundtur på halv-
øen dagen efter”, oplyser 
projektets koordinator, 
Hanne Tanvig, ansat ved 
Københavns Universitet, 

som forestiller sig, at inte-
resserede kan være både 
tilflyttere og lokale, som 
ønsker nye rammer, og 
fællesskaberne er tænkt 
for folk i alle aldre, enlige 
som familier.

Læg også mærke til at 
fællesskaberne er tænkt 
som mere end bofælles-
skaber. Der skal være 
andre funktioner og akti-
viteter, herunder faciliteter 
til mikroerhverv. Folk fra 
egnen samt gæster udefra 
skal også kunne bruge 
nogle af faciliteterne. 
Fællesskaberne skal sum-
me af liv hele dagen! 

Den 21. marts er der 
fokus på de nye fællesska-
ber, og midt på dagen skal 
deltagerne ud på en lille 
tur på Broagerland. Dagen 
efter, den 22. marts, er der 
arrangeret en tur for inte-
resserede i halvøens natur 
og kultur. ■

Narko-
bilist
Politiet stansede forleden 
en mand, der kørte i bil i 
Egernsund.

Han blev testet positiv 
for hash og anholdt. ■

Stjal svinemørbrad
En 56-årig mand fra 
Broager blev forleden taget 
for butikstyveri i Kvickly i 
Haderslev.

Manden havde puttet 
seks svinemørbrad samt 

en Red Bull energidrik ind 
i sin jakke.

Politiet sendte en patrulje 
til stedet og anholdt ham 
kortvarigt, da han ikke 
ville oplyse, hvem han 
var. ■
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S U N D E V E D

Når ler bliver til sten

Af Lene Neumann Jepsen

Denne gang var det 
Peter Matzen, der holdt 
et spændende oplæg til 
Egernsunds månedlige 
fællesspisning “Åben 
Skole”.

Mere end 50 mennesker 
havde torsdag aften fundet 
vej hen til Kulturhuset 
Den Gamle Skole i 
Egernsund. 

Foruden en lækker om-
gang aftensmad fra Det 

Grønne Køkken ventede 
der også et spændende 
foredrag. 

Peter Matzen, der ejer 
Matzens og Gråsten 
Teglværk, fortalte om hele 
processen i produktion af 
teglsten. Ved hjælp af en 
video viste han de enktel 
trin fra lerudgravningen, 
forming og til 

8. generation
For mange af gæsterne var 
det en rejse igennem fa-
miliens minder, da de selv 

eller familiemedlemmer 
har været ansat på en af 
byens mange teglværker.

“Vi driver Danmarks 
ældste industrivirksom-
hed på samme sted i sam-
me slægt,” fortalte Peter 
Matzen om virksomheden 
han overtog efter sin 
far, Carl Matzen. Peter 
Matzen er nu 8. genera-
tion der driver Matzens 
Teglværk. Slægten har 
drevet teglværket siden 
1750.

Og selvom virksomhe-
den stadig står samme 
sted, er der alligevel sket 
forandringer.

“Automatiseringen 
har vundet indpas i hele 

vores produktion. I dag 
kan vi køre fuld drift 
med 6 mand på Gråsten 
Teglværk,” forklarede 
Peter Matzen om teknolo-
giens indtog. 

Åben Skole
Kombinationen af lækker 
mad og gode, spændende 
oplæg lokker folk til. 
Sådan foregår det nemlig 
en gang om måneden i 
Egernsund. 

Det er styregruppen bag 
Åben Skole, der i sam-
arbejde med byens for-
eninger hver måned finder 
et spændende oplæg eller 
indslag. Forleden gæstede 
forfatteren bag romanen 
“Knacker” Karsten Skov, 
der kunne fortælle hvor-
dan hans bog blev omdan-
net til filmen ”I Krig og 
Kærlighed”.

Næste måned er det 
Egernsund Kultur- og 

Idrætsforening, der står 
for programmet.

“Vi kan ikke helt løfte 
sløret endnu – vi kan 
dog afsløre, at det bliver 
musikalsk,” fortæller 
Hans Jørgen Conrad fra 
styregruppen og nævner, 
at det stadigt er muligt 
at få billetter til arrange-
mentet den sidste torsdag 
i marts. ■

Sundeved 
Husholdningsforening

tilmelding til:

ENKE PÅ HARLEY
Mandag den 16. marts kl. 19.00 på 

Forsamlingsgaarden Sundeved (salen)

Eventyrer Esther Jensen, Aulum - tidl. kromutter på 
Borbjerg Mølle Kro - kommer og fortæller om hendes 
oplevelser fra hendes ture på motorcykel - hvor hun 
har besøgt 52 lande - 6 kontinenter - 11 stater i USA.

Der serveres kaffe og kage.

Pris pr. person 100,-

Tilmelding senest den 9. marts 
til Kathrine - tlf. 74 467038

Alle er velkomne.

Indkaldelse til:

GENERALFORSAMLING
Mandag den 20. april kl. 19.30 på

Forsamlingsgaarden Sundeved (salen)

Dagorden ifølge vedtægterne.

Foreningen er vært ved kaffen.

Efter generalforsamlingen kommer 
Henriette Horne, Broager, der er 

frisør-kostvejleder-sundhedscoach - og fortæller 
om “Spis dig til et normalt blodsukker”

Bestyrelsen

HUSK!HUSK!

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

Peter Matzen kunne forklare 
helt præcist hvordan en 
våd klat ler bliver til en 
pæn og stærk teglsten.
 Foto Lene Neumann Jepsen

Mange af gæsterne var lokale folk med familiemedlemmer, der har været 
teglværksarbejdere. Foto Lene Neumann Jepsen

Nye kræfter i Forsamlingsgaarden

Af Gunnar Hat tesen

29-årige Janni 
Jørgensen er nyt 
bestyrelsesmedlem i 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved.

Valget skete på gene-
ralforsamlingen, som 
samlede et halvt hundrede 
mennesker.

Nyvalgt blev også 
Carsten Hansen.Genvalgt 
blev Tage Schmidt og Finn 
Kublick.

Suppleanter blev Lillian 
Petersen og Bent Alnor.

Formanden Morten 
Schmidt nævnte i sin 
beretning, at udlejning 
af forsamlingsgaarden 
er stigende. Det har også 
givet større indtjening.

Et medlem foreslog, 
at der i det kommende 
år bliver opmærk-
somhed på jazz og 
foredragsaktiviteter.

Et andet medlem så 
gerne, at der laves en 
hjælpeliste over aktive 
frivillige, som kan aflaste 
bestyrelsen. ■

Et halvt hundrede mennesker 
deltog i generalforsam-
lingen i Vester Sottrup.
 Foto Jimmy Christensen
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S U N D E V E D

General-General-
forsamlingforsamling

LOKALHISTORISK 
FORENING FOR SUNDEVED

afholder generalforsamling

mandag den 30. marts 2020, kl. 19 
i aktivitetscentret på Bakkensbro Skole, 

Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Eventuelle forslag jfr. dagsordens punkt 
5 skal være bestyrelsen i hænde senest 

en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der foredrag med 
tidligere pastor Jørgen Hanssen, Gredstedbro, 

opvokset i Bovrup, OG oldebarn af H.P. Hanssen. 
Jørgen Hanssen vil fortælle om H.P. Hanssens arbejde 

for Sønderjyllands Genforening med Danmark.

Foreningen er vært ved “kaffen”; et par snitter, øl, 
vand og kaffe. Af hensyn til dette skal tilmelding 

til generalforsamlingen ske senest fredag, 
den 20. marts 2020 til formanden Povl C. Callesen på 
telefon 2117 9131 eller mail pccallesen@outlook.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

Følg foreningen og arkivet på 
Internettet www.sundevedarkiv.com 

og Facebook Lokalhistorisk Arkiv for Sundeved

BAKKENSBRO
GL. SKOLE INSTRUKTØR HJÆLPE INSTRUKTØR UGEDAG TIDSPUNKT

Stram op Kari Pharao Antal: 5 gange
Flg. datoer. 9/3, 16/3, 

23/3, 30/3 + 6/4
START DEN 9.3.2020

Mandag 17.00-17.45

Crossgym Kari Pharao Antal: 5 gange
Flg. datoer. 9/3, 16/3, 

23/3, 30/3 + 6/4
START DEN 9.3.2020

Mandag 18.00 – 18.45

Yoga Anja Døj Jensen Antal: 5 gange
Flg. Datoer. 9/3, 16/3, 

23/3, 30/3 + 6/4
START DEN 9.3.2020

Mandag 19.00-20.00

Outdoor Fitness* Kari Pharao Antal: 5 gange
Flg. datoer. 11/3, 18/3, 

25/3, 1/4 + 8/4
START DEN 11.3.2020

Onsdag 17.15-18.00

Damer
Store bolde og 
elastikker

Anne Østergaard  Antal: 8 gange
Flg. datoer. 12/3, 19/3, 26/3, 

2/4, 16/4, 30/4, 7/5 + 14/5
 START DEN 12.3.2020

Torsdag 18.30-19.30

NYDAMSKOLEN INSTRUKTØR HJÆLPE INSTRUKTØR UGEDAG TIDSPUNKT

Damemotion Nicole Møller Antal: 7 gange
Flg. datoer. 9/3, 16/3, 23/3, 

30/3, 6/4, 20/4 + 27/4 
START DEN 9.3.2020

Mandag 15.15–16.15

Rytmepiger 
6 - 10 år 

Emilie Bohsen
Katrine Steg

Antal: 7 gange
Flg. datoer.11/3, 18/3, 25/3, 

1/4, 15/4, 22/4 + 29/4
START DEN 11.3.2020

Onsdag 16-30-17.30

Puls & Styke Jutta Østergaard Antal: 8 gange
Flg. datoer. 12/3, 19/3, 26/3, 

2/4, 16/4, 30/4, 7/5 + 14/5
START DEN 12.3.2020

Torsdag 18.00-19.00

Dansemix
& Retro-aerobic 
/ MBL

Jutta Østergaard Antal: 8 gange
Flg. datoer 8/3, 22/3, 29/3, 
5/4, 19/4, 26/4, 3/5 + 17/5

START DEN 8.3.2020

Søndag 11.00-12.00

NYT! NYT! NYT! FORTRÆNING TIL ROYAL RUN 2020
(Ved Nydamskolens gymnastiksal)

Løbehold Henrik Paulsen START DEN 10.3.2020
Kontakt Jutta ved 

evt. spørgsmål 
31221001

Tirsdag 19.00

Gå/løbehold Jutta Østergaard START DEN 10.3.2020
Kontakt Jutta ved 

evt. spørgsmål 
31221001

Tirsdag 19.00

Forårsgymnastik 2020

TILMELDING OG BETALING SKAL SKE PÅ WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK
GÅ PÅ ALLE DE HOLD DU VIL:  BØRN 100 KR. VOKSNE 150 KR. 

FORÅRSGYMNASTIK
2020

Dommer holder foredrag
Tidligere dommer Ditlev 
Nielsen er foredragshol-
der, når Sottrup me-
nighedsråd har sogne-
eftermiddag tirsdag 
den 3. marts kl. 14.30 i 
Sottrup sognehus.
Ditlev Nielsen er opvokset 
i Snogbæk præstegård 
som søn af præsteparret 
Laurids og Betty Nielsen, 
der mange år var tilknyt-
tet Sottrup kirke. Ditlev 

Nielsen vil fortælle løst 
og fast om opvæksten og 
ungdomslivet i Snogbæk 
og Vester Sottrup.

Ditlev Nielsen er født 
i 1933 og gik i Snogbæk 
skole. Efterfølgende tog 
han en studentereksamen 
på Sønderborg Statsskole. 
I 1958 fik han sin juridiske 
embedseksamen og har til 
sin pensionering været be-
skæftiget ved domstolene.

Et begivenhedsrigt liv 

førte ham til Brønderslev, 
Holstebro, Horsens og 
Aarhus. Fra 1980 til 1990 
var han kriminaldommer 
i Sønderborg og fra 1990 
til 2001 dommer i Tårnby 
ved København.

Efter pensioneringen 
har han kastet sig over at 
skrive sine endringer. Det 
er der foreløbigt blevet til 
bogen "Som jeg så det" - 
sønderjyske erindringer. ■

Menighedsråd 
trækker sig
Nybøl Sogn står uden 
menighedsråd. De kun 
tre personer, som rådet 
den seneste tid har 
bestået af, har meddelt 
Sønderborg Provsti, at 
de ikke vil fortsætte 
arbejdet.
Årsagen er blandt andet, 
at menighedsrådet røg ud i 
en shitstorm på Facebook 
i januar på grund af et 
parkeringsskilt.

Nybøl Kirke er nabo 
til Nybøl Børneunivers. 
Indtil for nyligt var kir-
kens parkeringsplads 
flittigt benyttet af foræl-
dre, der skulle aflevere 
eller hente børn, lige som 
skolens ansatte også 

parkerede på kirkens 
grund. Lige indtil menig-
hedsrådet satte et skilt op 
med “Parkering kun for 
personbiler med ærinde til 
kirken”.

Når et menighedsråd 
giver op, skal der vælges 
medlemmer til et nyt 
så hurtigt som muligt. 
Men provsten har søgt 
Kirkeministeriet om 
dispensation for reglen, 
da alle landets sogne skal 
vælge nye menighedsråd 
til efteråret.

I løbet af kort tid håber 
provsten at kunne få 
Sottrup Menighedsråd til 
midlertidigt at overtage 
opgaverne i Nybøl, bistået 
med hjælp fra provstiet. ■

Ny næstformand i Sundeved
Bestyrelsen for For sam-
lings gaarden Sundeved 
har konstitueret sig med 
Carsten Hansen som ny 
næstformand.

Tage Schmidt blev ny 
kasserer, mens Lene Holst 
fortsætter som sekretær.
Formand er igen Morten 
Schmidt. ■

Bestyrelsen er trukket i 
arbejdstøjet.
 Foto Pia Koch Johannsen
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Hørt i byen
Hos Gråsten Boldklub 
er Thomas Hallund 
blevet valgt til besty-
relsen. Suppleant blev 
Torben Groening.

To børn er i kritisk 
tilstand efter en trafik-
ulykke mandag morgen 
i Broager. Politiet mod-
tog kl. 08.42 anmeldel-
se om en trafikulykke 
i krydset Skeldevej/
Bønnelandsvej/Illervej.
Der var tale om en 
soloulykke, hvor en 
personbil var kørt i 
grøften. 
Bilens kvinde-
lige chauffør er blevet 
indlagt på Kolding 
Sygehus, mens de to 
mindreårige børn, 
der også var i bilen, 
er blevet indlagt på 
Aabenraa Sygehus. 
Kvindens tilstand er 
stabil. 
En bilinspektør har 
undersøgt ulykkesste-
det, og bilen er efterføl-
gende fjernet..

Ebbe Johansen var 
torsdag aften på Hotel 
Strand i Sønderborg 
for at høre en veloplagt 
Lars Løkke Rasmussen 
fortælle om opture og 
nedture i sin politiske 
karriere.

Den sønderjyske 
sanger Rikke Thomsen 
er trækplasteret, når 
Gråsten og Omegns 
Brugsforening man-
dag den 20. april 
holder generalfor-
samling på Gråsten 
Landbrugsskole.

En kendt skik-
kelse i Gråsten, fhv. 
sparekassedirektør, 
Jens Hønholt, fej-
rede forleden sin 80 års 
fødselsdag. ■

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

BovAvis

Minikrydstogt på Minikrydstogt på 

KielerkanalenKielerkanalen
Onsdag den 10. juni

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

695,-

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

1887-1895, den er 98 km lang og her 
sejler ca. 50.000 skibe igennem om året. 

Efter opsamling kører vi direkte til Kiel. 
Her går vi ombord på skibet. Kursen 

sættes mod Rendsborg, hvor vi undervejs 
skal nyde en dejlig bu� et. Vores 

spændende sejltur tager knap. 4 timer. 
Vores bus venter på os i Rendsborg, 
hvor vi får en guidet rundvisning.

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 bu� et.

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,-

Gør klar til Tour 
de France
Af Søren Kristensen Thygesen

Når Tour de France i 2021 
lægger vejen forbi Gråsten, 
ønsker Gråsten Forum at 
byen bliver vist frem på 
bedste vis.

Det skal ikke kun ske på 
selve dagen; men især også 
i tiden forinden og efter, 
hvilket kan betyde meget 
for turismen.

på generalforsamlingen 
i Gråsten Forum udtrykte 
formanden Jakob Petersen 

håb om opbakning og 
samarbejde med både pri-
vate personer, foreninger 
og erhvervsliv. 

Et stormøde enten i 2020 
eller i begyndelsen af 2021 
kan blive startskuddet til 
dette.

På selve dagen håber 
man, at kunne stille en 
storskærme op, så løbet 
kan følges i timerne inden 
det når Gråsten 4. juli 
2021. ■

Nyvalg i 
Gråsten Forum
På generalforsamlingen i 
Gråsten Forum blev Kim 
Agerley, Adsbøl, nyvalgt 
til bestyrelsen.

Han afløser Karsten 
Gram, der ikke ønskede 
genvalg.

Desuden blev Kaj Nielsen 
og Lisbeth Gram begge 
genvalgt til bestyrelsen.

Med generalforsamlin-

gens accept blev det be-
sluttet, at Gråsten Handel 
skal udpege en suppleant, 
så både denne og Graasten 
Haandværkerforening er 
repræsenterede i Gråsten 
Forums daglige arbejde.

Som revisor genvalgtes 
Kim Hansen, og som revi-
sorsuppleant valgtes Jens 
Peter Thomsen. ■

Æblefestival 
har vokseværk
Gråsten Æblefestival, 
som er økonomisk 
forbundet med Gråsten 
Forum, fik ifølge kas-
serer Winnie Frølich i 
2019 et underskud på 
5.000 kr. 
Det skyldes primært, at fe-
stivalen har købt inventar 

og udstyr for 30.000 kr., 
så det ikke fremover skal 
lejes hvert år.

Kaj Nielsen oplyste, at 
Æblefestivalen havde en 
anslået fremgang fra 5.000 
gæster i 2018 til 7.000 gæ-
ster i 2019. ■

Gråsten Æblefestival får flere og flere besøgende. Arkiv foto
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Møllegade 2a, 6330 Padborg
John tlf. 28 44 00 59

Møllegade 2a, 6330 Padborg · John tlf. 28 44 00 59

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  3. Gullash med mos og asier

ONSDAG den  4. Boller i karry med ris og wok-thai

TORSDAG den  5. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  6. Schnitzel med grøntblanding

LØRDAG den  7. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  8. Burger med pommes frites

MANDAG den  9. Medister med stuvede bønner og surt

Kun 69,-

Holbøl sagde goddag til 
ny sognepræst
Af Gunnar Hat tesen

61-årige Helle Frimann 
Hansen indtog søndag 
for første gang prædike-
stolen i Holbøl Kirke.
Det skete ved en festlig 
indsættelsesgudstjeneste, 
som blev overværet af 100 
mennesker.

Forinden var hun blevet 
indsat som præst i Bov 
Kirke og Kollund Kirke.

Det var provst Kirsten 
Sønderby, som ledede den 
første del af gudstjenesten, 
inden den nye præst tog 
over og styrede resten af 
højmessen i Holbøl Kirke.

Sognepræst Helle 
Frimann Hansen og 
hendes mand, Laurids C. 

Nørgaard, flytter 15. marts 
ind i den nyrenoverede 
præstegård i Holbøl.

Laurids C. Nørgaard 
er sønderjyde og taler 
æ sproch. Han er født i 
Birkelev ved Skærbæk og 
den ældste ud af en større 
børneflok på 6.

Helle Frimann Hansen 
stammer fra Møn, hvor 
hun er født og vokset op, 
og hvor hendes far på 
93 år og hendes mor på 
83 år stadig bor. Hele hen
des mødrene slægt stam
mer fra grænselandet. 
Derfor bor to af hendes 
mors fætre Klaus og Jes 
Peter også i henholdsvis 
Skelde og Geilå  

Helle Frimann Hansen 

blev i 2001 sognepræst i 
Humble på Sydlangeland.  

Sammen med sin mand 
har hun 4 voksne børn til
sammen og 3 børnebørn.

“Vi ser virkelig frem til at 
lære alle sammen bedre at 
kende. Vi kommer med de 
bedste intentioner om at 
bidrage dels til det lokale 
fælleskab og dels til at 
få det nye pastorat til at 
fungere i et tæt samarbej
de med alle involverede 
parter. Jeg vil gøre alt 
for at blive pastoratet en 
god præst”, siger Heller 
Frimann Hansen.  

Kaffe 
Efter gudstjenesten var der 
mulighed for beboerne at 
møde den nye sognepræst 
på Holbøl Landbohjem. 
Det skete ved en sammen
komst, hvor menighedsrå
det var vært. Her bød den 
nye formand for Holbøl 
Menighedsråd, Peben 
Nielsen, velkommen til 
Helle Frimann Hansen. ■

Den nye sognepræst, Helle 
Frimann Hansen, blev ledsaget 
af provst Kirsten Sønderby.
 Foto Jimmy Christensen

Kirkegængerne hilste på den nye sognepræst i Holbøl Kirke. 
 Foto Jimmy Christensen

Ved en sammenkomst på Holbøl Landbohjem bød den nye 
formand for Holbøl Menighedsråd, Preben Nielsen, velkom-
men til den nye præst. Foto Jimmy Christensen

Tak fordi du handler lokalt
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KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 8. marts kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 8. marts kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein 

Søndag den 8. marts 
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Kollund Kirke

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

Bestyrelse 
på plads
Kruså Husmoderforening 
har efter generalforsam
lingen igen konstitueret 
sig med Giesela Paulsen 
som formand.

Næstformand er Tove 
Madsen, mens Rita 
Clausen er kasserer.

Sekretær er Agathe 
Andersen.

De øvrige bestyrelses
medlemmer er Birthe 
Mathiesen, Birgith 
Lindengren og Ingelise 
Nielsen. ■

Nyvalg i Kruså Husmoderforening Af Dit te Vennits Nielsen

Der skete et enkelt nyvalg 
på generalforsamlingen i 
Kruså Husmoderforening.

Nyvalgt blev Ingelise 
Nielsen, som afløser Ella 

Jacobsen, som ikke ønske
de genvalg.

To medlemmer af besty
relsen blev hædret med 
en flot buket blomster. 

Det var Rita Clausen, som 
havde 20 års jubilæum. 
Gennem alle årene har 
hun bestredet posten som 
kasserer. 

Agathe Andersen havde 
40 års jubilæum, og hun 
har siden 1984 været 
sekretær.

Ingeborg Kristensen 
stoppede som revisor og 
fik overrakt et æresbevis 
og en erkendtlighed for 
sine 37 år på osten. Ny re
visor blev Inge Lise Junk.

Det nye år byder blandt 
andet på sommerudflugt 
til Kongernes Jelling, 
udflugt til Historie 
Center Dybbøl Banke og 
høstfest. ■

Der deltog 67 medlemmer i 
generalforsamlingen i Kruså 
Husmoderforening.

Ny formand for landbohjem
Holbøl Landbohjem 
har fået ny formand. 
Efter fire år på posten 
ønskede Preben Jensen 
at trække sig, da han 
er blevet ansat på 
Landbohjemmet.
Ny formand blev Jens 
Peter Skjøth. Nyvalgt 
til bestyrelsen blev Jens 
Wistoft.

Bestyrelsen har efter
følgende konstitueret sig 
med Thomas Schmidt som 
næstformand og Preben 
Nielsen som kasserer. I be
styrelsen sidder desuden 
Anja Hou. ■

Generalforsamlingen i Holbøl 
Landbohjem samlede 35 
deltagere. 
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Aabenraa Kommune åbner for en ny bæredygtighedspulje, hvor du har 
mulighed for at søge penge til bæredygtige projekter. 

Derfor afholdes der åbne idémøder, hvor du kan: 

 Høre Borgmester Thomas Andresen fortælle, hvordan du kan søge 
penge fra den nye bæredygtighedspulje 

 Komme med dine gode idéer til bæredygtig udvikling i kommunen

 Deltage i idéworkshop, hvor vi i fællesskab udvikler idéer og projekter

 Få inspiration til at lave dine egne projekter om bæredygtig udvikling 

Vi sørger også for, at der er kaffe og kage. 

Alle kan deltage i idémøderne, og tilmelding er ikke nødvendig – så kom 
og vær’ med.

Læs mere på aabenraa.dk/baeredygtighed

INVITATION: 

Kom til åbent idémøde om  
bæredygtighed i marts 2020

9. marts 2020 kl. 19
Damms Gård, Felsted  
 
11. marts 2020 kl. 19
Slogs Herreds Hus, Bylderup-Bov
 
17. marts 2020 kl. 19
Biblioteket i Aabenraa
 
24. marts 2020 kl. 19
Genner Forsamlingshus
 
26. marts 2020 kl. 19
Lyreskovskolen, Bov
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Med Smart Rate rentefri
betaling på 24 måneder24kr. Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

Flerstyrke 

 fra                kr !

  1.500,–
før 2.900,–

kr.

Mærkevarebrille
enkeltstyrke

fra

Med Smart Rate rentefri 74 67 30 70

  1.500,–  1.500,–  1.500,kr.  1.500,kr.  1.500,

 * 
Ti

lb
ud

de
t 

er
 g

æ
ld

en
de

 t
.o

.m
. 3

1.
05

.2
02

0 
på

 u
dv

al
gt

e 
m

æ
r-

ke
va

re
st

el
 m

ed
 e

nk
el

st
yr

ke
 g

la
s 

(+
/-

6 
cy

l. 
2)

 1
,6

 H
D

 P
lu

s 
m

ed
 

su
pe

ra
nt

ire
� e

ks
be

ha
nd

lin
g,

 h
æ

rd
ni

ng
 o

g 
cl

ea
nc

oa
t. 

Ti
lb

ud
de

t 
ka

n 
ik

ke
 k

om
bi

ne
re

s 
m

ed
 a

nd
re

 ti
lb

ud
 e

lle
r k

up
on

ne
r. 

G
æ

ld
er

 
ku

n 
ny

e 
or

dr
e.

 K
un

 s
å 

læ
ng

e 
la

ge
r 

ha
ve

s.
 I

kk
e 

al
le

 m
od

el
le

r 
� n

de
s 

i a
lle

 b
ut

ik
ke

r. 
Fø

rp
ris

 i�
 g

. a
kt

ue
l p

ris
lis

te
 fr

a 
H

al
lm

an
n.

 
B

ill
ed

er
ne

 e
r 

ku
n 

ek
se

m
pe

l. 
O

p
ti

k 
H

al
lm

an
n 

P
ad

b
or

g
 A

p
S

To
rv

eg
ad

e 
4,

 6
33

0 
Pa

d
b

or
g

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

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

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

Ny budrunde – jagt udlejes 
 Bov Sogns Menighedsråd udlejer ri� eljagten 
i sognets 2 skove pr. 1. maj 2020. På Lejrvej 30 

med 25 ha. og på Tøndervej med 25 ha.  

Materiale omhandlende jagten og dens 
afholdelse, samt afskydnings kvote og 

ansøgningsskema vedrørende tilbud på 
jagten kan ses på kirkens hjemmeside

www.bovsogn.dk

Rettelse
Det var ikke Theis 
Erichsen, der forleden 
holdt foredrag i Grænse
hallerne. Det var derimod 
lillebror Alfred, der fortal
te sammen med storebror 
Emil om de vilde bedrifter 
med skibet Havana. ■

Bov CC får ny formand
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov CC har valgt Claus 
Roer Christensen som ny 
formand.
Han afløser Finn 
Kristensen, som efter seks 
år på posten ønskede at 
stoppe.

Også næstformanden 
Klaus List valgte at træde 
tilbage. 

De øvrige besty
relsesmedlemmer er 

Henning Andersen, Anni 
Jørgensen, Ejnar Schlosser 
og Connie List. 

Brian Duborg stoppe
de som suppleant. Nye 
suppleanter er Klaus 
List, Merete Nielsen og 
Elisabeth Skibsted.

I arrangementsudvalget 
fik Carina Moshage sidde. 

Den afgående formand, 
Finn Kristensen, blev 
takket for i alle årene at 

have sat et positivt præg 
på klubben. 

Bov CC får nye klubloka
ler i den gamle bowlinghal 
ved Grænsehallerne. ■

Fakta
Bov CC er en bredde 
cykelklub, der blev 
grundlagt i 1976 af Carlo 
Martensen. Klubben har 
en eliteafdeling og en 
motionsafdeling.

Padborg Skat Klub 
sikrer sig oprykning

På sidste turneringsrunde 
sikrede Padborg Skat Klub 
sig oprykning fra 3. divisi
on til 2. division. Det skete 
suverænt over Gråsten, 
som fik en 2. plads

Padborgholdet skulle 
have minimum en 2. plads 
for at være sikre på op
rykning, men opnåede en 
sikker 1. plads. ■

Fra venstre ses  Hans Bonde, 
Dieter Klein, Jes P. Hansen, 
Torben Jørgensen, Anders 
Fogh, Aage Juhl
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Pris pr. deltager 
100,-

Frøslev Mandskor
underholder

Besøg af frimurerorden,
Aarhus

Stor osteanretning
Kaffe

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Tilmelding til Karin på Valdemarshus tlf. 7376 8467

Før Genforeningen
Foredrag af Marius Nørgaard

Fredag den 13. marts kl. 19.00

Æ Syngbal
på Frøslev Kro

Fredag den 6. marts kl. 19.00Fredag den 6. marts kl. 19.00
entré kr. 50,-entré kr. 50,-
PROGRAM:PROGRAM:

Frøslev Mandskor syngerFrøslev Mandskor synger
Middag 2-retters menu - 140 kr.Middag 2-retters menu - 140 kr.
Kirsebærhavens Husorkester Kirsebærhavens Husorkester 

underholderunderholder
Fælles sangeFælles sange

Tilmelding til Frøslev Kro Tilmelding til Frøslev Kro 
tlf. 74 67 32 04 eller info@froslev-kro.dk tlf. 74 67 32 04 eller info@froslev-kro.dk 

senest torsdag 5. mart kl. 11senest torsdag 5. mart kl. 11
ArrangørArrangør

Frøslev SangforeningFrøslev Sangforening

HOLBØL  VANDVÆRK
afholder

Generalforsamling
på Holbøl Landbohjem

Torsdag den 19. marts kl. 19.30
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019.
4. Fremlæggelse af budget for 2020.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Valdemarshus får mere plads

Af Dit te Vennits Nielsen

Valdemarshus nyder 
godt af stor opbakning 
fra medlemmerne til 
sine arrangementer.

Det gav formand for 
Valdemarshus, Carlo 
Jensen, udtryk for 
over for dee 91 med
lemmer, som deltog i 
generalforsamlingen.

“Uden jer er der intet 
Valdemarshus”, sagde 
Carlo Jensen, som også 
understregede det gode 
samarbejde med Aabenraa 
Kommune.

“I 2019 fik vi et nyt de
pot, og her i 2020 får vi 
flyttet væggen i den store 
sal, så vi kan rumme flere 
personer, når vi afholder 
arrangementer”, fortsatte 
Carlo Jensen.

Kontingentet blev fastsat 
til 100 kr.  Under valg var 
der genvalg på alle poster.

Den selvejende 
Institution: Carlo Jensen, 
AnnaMarie Larsen og 
Erik Nielsen. Suppleanter 

Elin Fischer og Bente 
Rasmussen.

Brugerrådet: Carlo 
Jensen, Karin Andersen, 
Giesela Paulsen, Renate 
Oltrop, Hans Hansen 
og Merete V. Nielsen. 
Suppleant Bodil 
Clement. ■

Der var god stemning på 
generalforsamlingen i 
Valdemarshus, som samlede 
91 medlemmer.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Rift om jubilæums billetter
Af Dit te Vennits Nielsen

Billetsalget til 100-års 
jubilæumsfesten i Bov 
Sogns Ringriderforening 
er godt i gang.
Bestyrelsen har gjort et 
stort stykke arbejde for at 
få lokalbefolkningen til 
at bakke op om festlighe

derne. Omkring halvdelen 
af billetterne til den store 
jubilæumsfest lørdag aften 
er allerede solgt. 

“Vi satser da på at få 
helt udsolgt”, fortæller 
formand for Bov Sogns 
Ringriderforening Mads 
Larsen. 

Menuen består af hel

stegt pattegris. Efter ma
den spilles der op til dans 
med Danmarks bedste 
Kim Larsen kopiband 
Gasbox.

Alle sejl er også sat til 
i forbindelse med pen
sionist eftermiddagen, 
hvor Keld og Hilda Heick 
optræder. 

“Det er vigtigt ved be
stilling af billetter, at man 
oplyser navn og adresse 
samt hvor mange billetter 
man ønsker at bestille. Vi 
sørger så for, at billetterne 
bliver leveret”, siger Mads 
Larsen. ■

Besøgsvenner har 
ingen venteliste
Af Dit te Vennits Nielsen

Røde Kors i Padborg 
har ingen venteliste på 
besøg hos ældre.
For tiden er der tilknyttet 
12 besøgsvenner, som sør
ger for besøg hos ældre.

Det oplyste for
mand for Røde Kors 
i Padborg, Morten 
Berdiin, på foreningens 
generalforsamling.

Formanden nævnte, at 
de 16 frivillige i butikken 
udfører et stort stykke 
arbejde. Specielt når der 
er udsalg, er der travlhed i 
genbruigsbutikken.

Røde Kors lokalfor
eningen råder over 13 
nørklere, som er i gang 
med 14. dag under ledelse 
af Karin Becker og Jette 
Hedegaard. 

Efter generalforsamlin
gen har bestyrelsen kon
stitueret sig med Morten 
Berdiin som formand.

Næstformand er Inga 

Petersen, mens Hans 
Henrik Galle er kasserer.

Sekretær er Margit 
BiehlHansen. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
er Dorit Elisabeth Hyla, 
Jette Hedegaard og Jesper 
Bjørnbæk Nielsen.

Suppleanter er Dorthe 
Schmidt og Cordula 
Terp. ■
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Hørt ved Lyren
Weekenden bød på 
fodboldturnering i 
de tre Grænsehaller 
i Kruså. Her blev 
der holdt Padborg 
Transportcenter Cup, 
som kører på 4. år. 
Der deltog 16 hold 
fra 13 forskellige 
virksomheder.

I dokumentarpro
grammet om vildsvi
nehegnet, der blev vist 
på DR 1, kunne man 
gense Lars Jensen fra 
Kristiansminde. I pro
grammet påpeger han 
de udfordringer, som 
hegnet giver vildtet. 
Desuden blev de mange 
sedler vist, som folk 
opsætter på hegnet for 
at vise deres modvilje 
imod det. 

Connie Lage Jepsen fra 
Padborg blev forleden 
interviewet i et radio
program. Udsendelsen 
handlede om dialekter, 
og hun gav smagsprø
ver på sønderjyske ord.

Flere biler kørte galt, da 
der forleden pludselige 
kom snefald. Det gav 
glatte veje.

Hvis man vil deltage i 
det traditionsrige søn
derjyske kaffebord på 
Oldemorstoft i påsken, 
skal man skynde sig at 
bestille billetter. Der er 
kun et begrænset antal 
billetter til salg. 

Guldsmed Rie Meyer 
fortsætter med at 
sælge sine “Knæk 
Cancer” smykker. 
For kort tid siden 
sendte hun yderligere 
5.000 kr til Kræftens 
Bekæmpelse. ■

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis 

salgsvurdering.

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

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

Boliger & ejendomme

Bov Sogns Ringriderforening

til Bov Sogns Ringriderforenings 
100 års jubilæum

Fredag den 19. juni kl. 14.30 - 16.00
i festteltet på pladsen

Pris pr. billet 50,-

Tilmelding til Kamilla Mørck på mobil 2640 3566
Venligst oplys navn og adresse samt 

hvor mange billetter, der ønskes.

Betaling til Bov Sogns Ringriderforening 
via Mobilepay på 4240 2858 

Keld & Hilda Heick

præsenterer

Ekstraordinær

General-
forsamling

Mandag den 16. marts kl. 19.30
i Paulsens Garage 

—den gamle Brandstation
Mød op – ellers bliver der ingen ringridning i 

Frøslev 2020

Kasserer Margrethe O. Asmussen kan 
kontaktes på margrethe.asmussen@gmail.com 

for yderligere oplysninger

Vel mødt!
Bestyrelsen i F.R.E.M

Bov Sogns Ringriderforening

100 års jubilæum
Lørdag den 20. juni kl. 19.00 - 01.30

I anledningen af vores jubilæum, 
inviterer vi til et brag af en fest. 

Du får nu muligheden for at sikre dig din 
billet for kun. 250,- pr. person

Billetten dækker: Helstegt pattegris med alt hvad der til 
hører, samt 1 øl eller vand og underholdning: GASBOX

fejrer

Billetter bestilles på
Betaling til Bov Sogns Ringriderforening 

via Mobilepay på 4240 2858
Husk at oplyse — Gasbox/adresse/navn/antal

Nærme oplysning til formand Mads B. Larsen: 2651 0261

Koncert: fra 22.00-23.00 og 00.00-01.00
Lukket fest 18+

Danmarks bedste Kim Larsen kopi

NEDLAGT VANDVÆRKSBYGNING 
MED GRUND SÆLGES

Sønderhav Vandværk sælger bestående bygning på 45 m2, 
beliggende på Fjordvejen 71B. Grundareal 159 m2.
Grund samt bygning sælges for højeste bud, dog 

forbeholder vandværkets bestyrelse sig ret til at vælge 
mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Køber betaler handelsomkostninger.

Tilbud sendes senest den 25. marts 2020 
til vandværkets formand

Johnny Lassen
Sønderhavvej 8G, Sønderhav

6340 Kruså

Telefon 20146429 | Mailadr: Joli@bbsyd.dk

Rettelse
Nyligt afdøde Paul 
Hausmann og hans 
hustru Rita boede ikke i 
Haderslev, som vi fejlag
tigt skrev forleden. Parret 
flyttede til Sønderborg, 
efter de havde solgt ejen
dommen på Nørregade 
i Padborg. Her bor Rita 
stadig. ■

Folk får testet hørelse

Af Dit te Vennits Nielsen

Folk stod fredag i kø ved 
apoteket i Padborg for at 
få testet deres hørelse.
Det var Din Hørespecialist 
som i samarbejde med 

apoteket havde inviteret til 
gratis høretest. 

Det benyttede 21 menne
sker sig af.

“Allerede fra 30 års 
alderen begynder det så 
småt at gå ned ad bakke 
med ens hørelse, og fra 

6070 års alderen er folk 
udfordrede. Hver anden 
har et behandlingskræ
vende høretab fra midt 
halvfjerdserne”, siger Peter 
Georg Hansen fra Din 
Hørespecialist. ■

21 mennesker fik testet deres hørelse på Padborg Apotek. Foto Dit te Vennits Nielsen
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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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

• 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

…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 22Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.

Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling kontakt os for mere info

Træfældning
Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Alm have vedligehold
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

Snerydning og Saltning
Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

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

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

FJORDSKOLEN
ÅBJERG 8B, 6340 KRUSÅ

STED:

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

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

FJORDSKOLEN
ÅBJERG 8B, 6340 KRUSÅ

STED:

Forslag, der ønskes behandlet på borgermødet, skal være 
formanden i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse: 
Susanne D. Provstgaard, sp@dtk.dk

Oldemors Ka� ebord
på Museum Oldemorstoft

Palmesøndag, den 5. april kl. 14.30-16.30 
 Pris: 125,- / person

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

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER
FORUDBESTILLING

WWW.OLDEMORSTOFT.DK

OPSAMLINGSSTEDER

Kl.  9.30 Samkørselsplads i Søgård
Kl.  9.45 P-pladsen ved Kruså Bankocenter
Kl. 10.00 Circle K i Padborg

Efter opsamling kører vi mod Husum, 
imens vi nyder et rundstykke og kaffe.

Hvert år forvandles Husum Slotspark 
til et hav af lilla krokusser. 

Det er en fantastisk oplevelse at se de mange millioner 
krokusser, der dækker jorden omkring Husum Slott. 

Tusinder af gæster besøger Husum hvert år netop i denne 
weekend, hvor krokusserne naturligt er den store attraktion. 

Derudover er der et stort kunsthåndværkermarked i 
slottets gård, hvor der kan handles i de mange boder. 

Der er tid på egen hånd til at nyde en god frokost, 
besøge Trine-skulpturen, hvor der er markedsplads 

eller gå på opdagelse i de snævre gader. 

Sidst på eftermiddagen går turen nordpå.

Pris 575,-  som inkl. bus t/r og kaff e 
på hen - og hjemtur.

Tilmelding senest den 14. marts på tlf. 5149 1234
Flamingo Rejser

Bustur til

HUSUM KROKUSFESTIVAL
Lørdag den 21. marts
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BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

AFGANG FRA
Guderup aktivitetscenter kl. 5.45
OK-tanken, Augustenborg kl. 5.55
Alsion, Sønderborg  kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke kl. 6.30
Broager Kirke  kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs kl. 7.00
Bankocenter, Kruså kl. 7.10
Bov Kro kl. 7.15
Circle K -tanken, Padborg kl. 7.20

Lørdag den 27. juni
Vi kører i bus over Husum til Büsum på den Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.

På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

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

Vi er hjemme ved 21-tiden.Vi er hjemme ved 21-tiden.

Prisen inkluderer bus, sejlads, Prisen inkluderer bus, sejlads, 
guide, rundstykker og ka� eguide, rundstykker og ka� e

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

695,-

Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520 www.essen-in-flensburg.de / .dk

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Ringridning i 
Frøslev er i fare
Af Dit te Vennits Nielsen

Det lykkedes ikke 
Frøslev Ringrider-
forening at få valgt 
tre nye bestyrel-
sesmedlemmer på 
generalforsamlingen.
Formanden Hans Henrik 
Post samt de to bestyrel
sesmedlemmer Anita Terp 
og Svend Erik Petersen 
ønskede ikke genvalg. 
Derfor mangler der 3 nye 
i bestyrelsen, og ingen af 
de fremmødte ønskede at 
stille op.

Ringriderforeningen 

indkalder derfor til en 
ekstraordinær general
forsamling mandag den 
16. marts. Hvis det ikke 
lykkes at få en fuldtallig 
bestyrelse, bliver der ingen 
ringridning i Frøslev til 
sommer.

“Folk opfordres til at 
møde op, så traditionen 
med den lokale ring
ridning i Frøslev kan 
fortsætte”, siger kasserer 
Margrethe O. Asmussen, 
som kan kontaktes for 
yderligere oplysninger på 
margrete.asmussen@gmail.com. ■

10-års jubilæum 
med lagkage
Røde Kors genbrugsbutik 
i Padborg fejrede forleden 
10års jubilæum.

Her ses Margit Biehl
Hansen, Dorit Hyla, 
Morten Berdiin og Hans 

Henrik Galle med de læk
re kager, kunderne blev 
budt på i butikken. ■

 

 Foto Dit te Vennits Nielsen

Permanent placering af 
ambulance i Kruså

Af Gunnar Hat tesen

Regionsrådet har nu 
besluttet at leje sig ind i 
ejendommen Skovglimt 
6 i Kruså, så en ambu-
lance får permanent 
base der.
Ejendommen bliver 
indrettet til ambulan
cestation, således at den 
døgndækkende ambu
lance rykker ud fra denne 

adresse fra en gang i løbet 
af foråret.

Regionsrådet har aftalt at 
gøre noget ved responsti
derne i det østlige grænse
område. Derfor oprettede 
Region Syddanmark i sep
tember sidste år en akutbil 
i Tinglev og flyttede sam
tidig Tinglevambulancen 
til Kruså/Padborg
området. Ambulancen 
har midlertidig base 

hos Brand og Redning 
Sønderjylland i Padborg. 
Forskellige permanente 
placeringer har været 
overvejet, og med regions
rådets beslutning forleden 
er der nu faldet en løsning 
på plads, der kun afventer 
de sidste godkendelser fra 
relevante myndigheder.

Kortere responstider
Flytningen af ambulan

cen sydpå har allerede be
tydet kortere ambulance
responstider i grænseom
rådet. Således er der sket 
et markant fald i andelen 
af kørsler over 15 minutter 
i Padborg og Kruså i 4. 
kvartal 2019 sammenlig

net med samme periode 
året før. Dog er andelen 
steget lidt i Gråsten. Det 
er andelen af antal kørsler 
for første sundhedspro
fessionelle hjælp for det 
enkelte postnummer, der 
er målt på her.

Mads Skau (V), formand 
for regionens præhospitale 
udvalg, siger:

“En analyse har vist, at vi 
kunne forbedre respons
tiderne i grænseområdet 
ved at flytte vores ambu
lance i Tinglev tættere på 
grænsen. Tilbage i sep
tember sidste år flyttede 
vi derfor ambulancen til 
en midlertidig placering 
hos Brand og Redning 
i Padborg. Vi har været 
rigtigt glade for lokalefæl
lesskabet der, men har 
nu fundet en endnu mere 
ideelt placeret ejendom, 
der kan huse Kruså
ambulancen permanent. 
Ejendommen ligger godt 
placeret med direkte 
udkørsel til de store ho
vedfærdselsårer mod hen
holdsvis nord, øst og vest”, 
siger Mads Skau. ■

Formand for regionens 
præhospitale udvalg Mads 
Skau (V).
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