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✔ 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

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge deres 
fusser når de kan køre 

med Quorps Busser”

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

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

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

Turist-fest-fi rma-skole og koncertkørsel

Corona-krisen rammer hårdt

Af Esben Cronbach

Det Gamle Kro, Kværs 
Kro og Salon Sanne 
lukker midlertidigt. Både 
skoler, efterskoler og kir-
ker lukker indtil videre. 

Allerede torsdag begyndte 
kunderne at hamstre i 
SuperBrugsen i Gråsten og 
Broager. Hurtigt blev der 
flere huller på hylderne.

I forhold til samme dag 
sidste år, blev der solgt 

for 2,55 gange mere i 
Super Brugsen i Broager. I 
Gråsten blev der solgt for 
2,27 gange mere.

SuperBrugsen Gråstens 
souschef, Pernille Flyger, 
beskriver dagen som en 
“julehandel, vi ikke var 
klar på.

“Især mejeriprodukter 
som mælk og gær blev re-
vet af hylderne, men også 
flere typer brød har været 
svært at holde trit med”, 
siger Pernille Flyger.

Rare kunder
Trods det enorme pres, 
butikkerne blev udsat for, 

er alt forløbet på bedste vis 
i begge butikker.

“Jeg har aldrig set butik-
ken se sådan ud. Den har 
aldrig været så tom for 
varer. Men der var ingen 
sure kunder” fortæller 
Pernille Flyger, og tilføjer, 
at personalet gjorde en 
fantastisk indsats.

Da hun tog hjem torsdag 
aften, var der meget tomt 
for varer. Men fredag hav-
de personalet igen fyldt 
butikken op med varerne, 
som var kommet i løbet af 
natten. 

Lørdag modtog 
SuperBrugsen Gråsten 
6 paller med tørvarer. 
Mandag kom yderligere 
20 paller tørvarer ind. 
Tørvarer er f.eks. mel, 
gryn og pasta.

Børnehave
I børnehaven Tumleby 

er der normalt 92 børn. 
Allerede torsdag var kun 
36 børn til stede, og fre-
dag var dét tal faldet til 5 
børn. Mandag er der bare 
2 børn, og fra tirsdag og 
frem er der ingen børn. 
Børnehaven er derfor luk-
ket, men klar til at indføre 
nødbemanding, hvis det 
bliver nødvendigt.

“Det har været så po-
sitivt,” fortæller daglig 
pædagogisk leder, Birgit 
Frost Jensen.

Også på Gråsten Skole 
var forældrene hjælp-
somme. Af de 500 elever 
på Gråsten Skole mødte 
kun ca. 40 elever i skole 
torsdag morgen, og flere 
tog hjem i løbet af dagen. 

“Aula [skolernes intranet, 
red.] var nede, så jeg kun-
ne først logge på og melde 
noget ud til forældrene 
op ad formiddagen i tors-
dags,” fortæller skoleleder 
Heidi Elisa Nørgaard.

“Men allerede torsdag 

morgen var det altså gan-
ske få, vi havde på skolen.”

Hjemmefra
Hos Gråstens virksom-
heder er Coronavirussen 
også en udfordring.

“De folk, der har mulig-
hed for det, arbejder hjem-
mefra,” fortæller Danfoss’ 
pressechef, Mikkel 
Thrane. 

På Vilofoss har man 
indført en langrække 
forholdsregler for at undgå 
smittespredning.

“I hele kæden med pro-
duktion ind og ud har vi 
gjort alt hvad vi kan for 
at beskytte og isolere,” 
fortæller administrerende 
direktør, Bøje Schaumann 
Kjær. 

“Kun dem der skal 
være der, er der. Og vi 
sørger for, at de har så lidt 
omgang med hinanden 
som muligt,” siger Bøje 
Schaumann Kjær. ■

I SuperBrugsen i Gråsten har 
den ansvarlige for Frugt 
& Grønt, Solveig Elsborg 
Lassen og souschef Pernille 
Flyger travlt med at få 
hylderne fyldt op med varer.
 Foto Ingrid Johannsen  

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

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Coronatiltag for Gråsten- Adsbøl sogn
Vi følger – som alle andre – udviklingen tæt i disse dage; Den danske regering 
og sundhedsmyndighederne er klare i deres udmeldinger. Der er udsendt en 
vejledning fra landets biskopper, som opdateres og som vi arbejder efter nu.

Det betyder, at alle gudstjenester og aktiviteter afl yses indtil videre. 
Det omfatter alle aktiviteter lige fra babysalmesang til koncerter, mens 
kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser gennemføres.

Der arbejdes på, at Gudstjenester kan følges via radio, tv og internettet.

Det er vigtigt for os, at vi alle passer på hinanden og ikke løber unødige 
risikoer. Derfor har vi også sendt en del af vores personale hjem, hvilket dog 
ikke har ind� ydelse på de kirkelige handlinger, der måtte være behov for.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen træffes som vanligt og 
står til rådighed for sjælesorgssamtaler og jeg kan også kontaktes på 
mail, hvis man har spørgsmål til kirkens ageren i denne tid.

Vi står alle i en svær tid lige nu; ring til din gamle mor, sæt en blomst foran din nabos dør, 
hjælp hvor du kan – små ting tæller – fællesskab og sammenhold er nøgleord lige nu.

Helle Blindbæk
formand

Det er en mærkelig tid lige nu: skoler, grænser og kirker er 
lukket.
Vi er ikke længere så frie, som vi plejer at være.

Det er mærkeligt at have fornemmelsen af, at det menneske, man står 
overfor, kan være en trussel mod ens egen sundhed og man derfor 
skal holde afstand. Sådan kan man i hvert fald vælge at se det: andre 
mennesker som en trussel mod ens egen sundhed og folkesundheden 
i det hele taget – og så gælder det om at holde afstand. 

Men man kan også vælge at se det andet menneske, som et 
menneske, man skal passe på og drage omsorg for. Derfor skal vi 
holde afstand. Fordi man vil drage omsorg for det andet menneske. 

Der er mange meninger om situationen i verden lige nu. Men det 
må være et faktum, at vores virkelighed for tiden er anderledes, 
og vi derfor skal tage det alvorligt og følge de retningslinjer, der 
er stukket ud. Fordi vi skal drage omsorg for hinanden. 

Vi lever i et frit land. Vi må alting. Bare ikke lige nu, for vi skal 
passe på hinanden. Ligesom vi gør i vores ægteskab, venskab, 
forældreskab – alle vores forhold i det hele taget. Ethvert forhold 
mellem mennesker betyder, at den enkeltes frihed bliver begrænset, 
fordi vi passer på hinanden og tager hensyn til hinanden. 

Det er det, vi skal nu: vi skal drage omsorg for hinanden og tage 
hensyn til fællesskabet, lidt mere end vi tager hensyn til vores egen 
frihed. Og når vi en dag atter kan bevæge os frit og dele håndtryk og 
knus med dem, vi møder på vores vej, er det mit håb, at vi tager det 
fornyede hensyn til fællesskabet med ind i vores nye hverdag. 

Med venlig hilsen
Hanne Beierholm Christensen
Sognepræst i Gråsten og Adsbøl sogne

Vil du hjælpe?
Indenfor en overskuelig fremtid, vil mange i nærområdet være smittet af 
Covid19-virussen eller er nødt til at holde sig indendøre, for ikke at blive smittet. 
Det påvirker os alle, derfor forsøger menighedsrådet at være ”på forkant”

For alle dem, der berøres og måske ikke har et netværk, der kan træde til og 
sørge for almindeligheder så som indkøb, forsøger vi at samle en � ok frivillige.

Har du mulighed for at handle, gå på apoteket eller lufte en hund, så meld dig gerne.

Vi kender ikke omfanget, vi kender ikke de behov folk måtte have 
– men vi ved, at der vil sidde borgere omkring os, der har brug for 
hjælp. Man kan kalde hjælpen for en form for ”nabohjælp”.

Det handler om, at vi er klar med hjælpemuligheder, når behovet kommer.

Kontakt gerne Helle Blindbæk på mail: hebl@privat.dk eller på mobil 4040 6077.

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

Receptionist
Eva Gert Jensen

Telefon 61 44 07 80

egj@graastenavis.dk
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FÅ EN GRATIS 
KONSULTATION HOS
VORES STILEKSPERT 
KENNETH ADELHARDT

             Kom ind og bestil en tid

Bliv stylet af 
Kenneth 
     Adelhardt

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
SLOTSGADE 4 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 25 16

WWW.PROFILOPTIK.DK

FÅ EN GRATIS 
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FÅ EN GRATIS 
KONSULTATION HOS
VORES STILEKSPERT 
KENNETH ADELHARDT

             Kom ind og bestil en tid

Bliv stylet af 
Kenneth 
     Adelhardt

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
SLOTSGADE 4 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 25 16

WWW.PROFILOPTIK.DK

TORSDAG 
DEN 19. MARTS ER KENNETH I 

BUTIKKEN

BEGRÆNSEDE ANTAL PLADSER
BESTIL TID PÅ 

7465 2516

Kenneth er fast stylist og makeup-artist på 
blandt andet Bagedysten, Hammerslag, Kender 
du typen og Go’ morgen Danmark.
Helena Christensen, Renée Toft Simonsen 
samt sangerinden Sanne Salomonsen er blot 
nogle af de mange, Kenneth har haft i stolen.

Forretter:
Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild
Æg og rejer
Fiskefi let med remoulade og 
citron
Røget laks med fl ødepeberrod
Tarteletter med høns i asparges
Brød og smør

Varme retter:
Lammekølle med 
rosmarinkartofl er
Rosastegt kalvefi let med 
fl ødeporrekartofl er
Hjemmelavet kyllingefrikadeller
Skidne æg 
(kogte æg i sennepsauce)
Bønner med bacon
Rødkål
Broccolisalat
Rødbede-æble-gulerodssalat
Tomatsalat med feta
Spinatsalat
Mixed salat
med dressing
Flutes
Sauce

Dessertbu� et:
Chokolademousse med 
vaniljesauce
Jordbær-rabarber-grød med 
fl øde
Kirsebærkage

187,- /person

Påskesøndag, 12. april
kl. 11:30

Lørdag a� en, 11. april
kl. 18:00

Langfredag, 10. april
kl. 11:30

PåskefrokostbuffetPåskefrokostbuffet Kværsgade 9-11, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 92 06

www.kvaerskro.dk

Kræftens Bekæmpelse
Lokaludvalget for Gråsten og Omegn

Kræftens Bekæmpelse 
AFLYSER 

Landsindsamlingen 
den 29. marts.

På baggrund af situationen med den ny coronavirus 
bliver der i år ingen indsamling til fordel for kræftsagen 

på den planlagte søndag den 29. marts.

Danmark står i disse dage i en helt usædvanlig og 
meget alvorlig situation. For at bekæmpe coronavirus 
har regeringen og myndighederne indført tiltag, der 

berører mange menneskers liv og hverdag.

I Kræftens Bekæmpelse følger vi nøje myndighedernes anvisninger. 
Vi ønsker ikke at bidrage til bekymring for smitterisiko hos indsamlere 
og danskere der vil støtte kræftsagen. Derfor er indsamlingen a� yst.

Tak til alle jer, der havde meldt jer som indsamler i år. 
Vi tillader os, at kontakte jer igen ved næste landsindsamling.

Helle Blindbæk
Kampagneleder, Gråsten-området

Vores kat er løbet bort. 
Sidst set omkring Fredensgade 
og Slotsgade fredag aften.

Kendetegn:
Rød-orange-og 
hvidstribet hankat
3 hvide poter og 1 hvid sok.
Tydelige tatoveringer i 
begge ører: SNO 198.

KONTAKT Gustav 3064 9842

Findeløn: 

500,-

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

BLIV FORÅRSKLAR I BYGMABLIV FORÅRSKLAR I BYGMA

ALLE PRISER
ER

AFHENTNINGS-
PRISER  

18 V STIKSAV R18JS-0
• Slag/min.: 1.100-3.000 • Slaglængde: 
25 mm • Max. skærekapacitet stål/træ: 
6/101 mm • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 168472  

4994999595

18 V VINKELSLIBER R18AG7-0
• Kulfri • Med anti-kickback • Huldiameter: 
22 mm • Omdr./min. (ubelastet): 11.000 
• Skivediameter: Ø125 mm • Ekskl. batteri 
og lader
Nr. 200122  

6996999595

18 V  AKKU BORE-/SKRUEMASKINE  R18DD3-252T
• Bore-/skruemaskine med 2 gear samt 13 mm 
Heavy-Duty borepatron
• Leveres med værktøjs taske inkl. 2 stk. Lithium+ 
batterier (5,0 Ah og 2,0 Ah), lader (1,5 Ah) samt 
tilbehørssæt med 17 dele
Nr. 207847  

Begrænset antalBegrænset antal

9999999595

1991999595

29299595

18 V RUNDSAV RWSL1801M
• klinge Ø150 mm• Ideel til bl.a. laminatbordplader 
• Omdr./min.: 0-4.700 • Vægt: 2,93 kg
• Inkl. TCT-hårdmetalklinge, styreskinne og nøgle 
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 168453

4994999595

MILLARCO WORK-IT FOLDEBUK
• 4 højde indstillinger:
 65 cm, 70 cm, 80 cm samt 90 cm
Sæt med 2 stk.

BYGMA HÅNDSAV
• 550 mm

18 V GRÆSTRIMMER OLT1832
• Justerbar klippebredde mellem 25-30 cm 
• Automatisk trådfrem føring • Trimmertråd: 1,6 
mm • Softgreb for god komfort • Leveres ekskl. 
batteri og lader
Nr. 188390  

3993999595

18 V AKKU 1840
• 4,0 amp.

3993999595

Tilbudene gælder torsdag den 19. marts, fredag den 20. marts og  lørdag 21. marts
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Mandag til fredag: 7:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

DANFUGESAND
20 kg

Pr. m2

895

BLIV FORÅRSKLAR I BYGMABLIV FORÅRSKLAR I BYGMA

Tilbudene gælder torsdag den 19. marts, fredag den 20. marts og  lørdag 21. marts

BYGMA 
STRIKHANDSKE
Str. 10

Pakke med 12 par

1995

4995
Begrænset antal

FISKARS
VILLASÆT
Skovl + kost

SPREHN 
MØRTELBØR
110 ltr

UKRUDTSBRÆNDER
MODEL PROFF
inkl. vogn m/luft
·gummihjul
Ekskl. flaskegas 

39995

Ta 5 ruller for

5000

AFFALDSSÆKKE
100 ltr
55 Mμ
Pr. rulle 14,95

FISKARS 
ERGONOMISKE 
HAVEREDSKABER
rive
hakke
kultivator
skuffejern

34995

GRANITSKÆRVER
15 LTR.
grå eller sort
15 ltr.15 ltr.

12129595

GRANITSKÆRVER
BIG BAG 
grå eller sort
BIG BAG - 1000 kgBIG BAG - 1000 kg

4994999595

Ta' 2 poser

10000

FRIT LEVERING VED BROFAST VEJ
I DK VED OVER 50 M2

RBR HJERTINGSTEN
GRÅ
14x21x5 cm
Pr. mPr. m22

57579595

RBR MULTIKANT BRUD
GRÅ
14x21x14 cm
Pr. stk.Pr. stk.

889595

RBR MULTIKANT
GRÅ
14x21x14 cm
Pr. stk.Pr. stk.

779595

FRIT LEVERING VED BROFAST VEJ
I DK VED OVER 50 M2

RBR HERREGÅRDSSTEN
GRÅ
14x21x5 cm
Pr. mPr. m22

69699595

ALLE PRISER
ER

AFHENTNINGS-
PRISER  

AFHENTNINGSPRIS

FRIT VALGFRIT VALG

1491499595
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Mandag til fredag: 7:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

BLIV FORÅRSKLAR I BYGMABLIV FORÅRSKLAR I BYGMA

199900
Ekskl. sokkel

ALLE PRISER
ER

AFHENTNINGS-
PRISER  

17995
Ta 3 poser

10000

Ta 3 poser

10000

995

BAYER 
PERLEKALK
15 kg

BEST GREEN 
DÆKBARK

GARTNERENS 
HELÅRSGØDNING
NPK 15-3-14 / 20 kg

BEST GREEN 
PLANTESÆK
40 ltr.

YUNIK MURMALING
diffusionsåben
9,1 ltr.
kan tones i mange farver. 
Holdbarhed op til 10 år . 
Giver en ensartet og kalket 
udseende og overflade. 
Hæfter på de fleste 
materialer.

YUNIK 
GRUNDINGSOLIE
3 ltr. 
vandbaseret / klar

F. ENGEL 
ARBEJDSBUKS
sort
model Combat 
35/65 %

MASCOT CALAIS 
T-SHIRT
str M-XXL 
flere farver

YUNIK TRÆBESKYTTELSE
9,1 ltr.
vandbaseret / kan tones i mange 
farver. Geleagtig konsistens let at 
påføre. Velegnet til farveskift. . 
Holdbarhed op til 14 år.

59995

69995

29995

19995

2995

VITAVIA DRIVHUS
Model Venus 5000
5,0 m2

Tilbudene gælder torsdag den 19. marts, fredag den 20. marts og  lørdag 21. marts

6



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

BLIV FORÅRSKLAR I BYGMABLIV FORÅRSKLAR I BYGMA

Frit valg
pr. pakke

6995

BYGMA SPÅNSKRUER 
TIL UDENDØRS BRUG
5,0x50mm
5,0x60mm
5,0x70mm
5,0x80mm
5,0x90mm
5,0x100mm

ALLE PRISER
ER

AFHENTNINGS-
PRISER  

MILLARCO
HAVESPRØJTE
5 ltr.

4995

BORUP 
AFRENSER
2,5 ltr. 
koncentreret 

3995

Pr. mtr.

3995

Pr. mtr.

195

Pr. mtr.

895

Pr. mtr.

1995

FT SYSTEMHEGN 
Dobbeltklink
Trykimprægneret
Længde 180 cm

FH-H-STOLPE
Trykimprægneret 
Længde 270 cm 

CEMBRIT PLANKER
8 mm 18x360 cm
m/træstruktur 
hvid - sort eller antracit

PR. STK.PR. STK.

59599595

HEGNSBRÆDDER 
16X100 MM
Trykimprægneret
Længde 180, 210 eller 240 cm

TERRASSEBRÆDDER
32X125 MM
Trykimprægneret 

Tilbudene gælder torsdag den 19. marts, fredag den 20. marts og  lørdag 21. marts
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord  ...................................................................................  125,-
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .....................................................................................  150,-
 Udover 25 ord 1,-  pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKETILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

ADSBØL KIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

KVÆRS KIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

BROAGER KIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

NYBØL KIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

ULLERUP KIRKE
Søndag den 22. marts

AFLYST

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 22.März, 
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Besøg Sønderborg Gardens 
Loppemarked

Lørdag d. 21. marts 
kl. 9-16

i Hønsehuset
bag Dybbøl Bygade 2f

Rinkenæs Ungdoms og Idrætsforening 
indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 30. marts 
kl. 19.30 på Rinkenæs Skole,
i mediatheket

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
4. Forelæggelse af det reviderede års-

regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden skriftligt 

i hænde senest mandag den 16. marts 2020:
Tina Justesen, tjuste2010@gmail.com

Mød op og støt din forening.
Vi har brug for dig.

Foreningen byder på ka� e/the og kage
Alle er velkomne

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

hermed 
AFLYSNING

af generalforsamlingen 
den 26. marts

Ny dato vil blive o� entliggjort senere.
Mvh bestyrelsen

A� ysning af alle aktiviteter
Ældre Sagen viser rettidig omhu ved at a� yse alle 

medlems- og frivilligaktiviteter i Ældre Sagen herunder 
Ældre Sagens årsmøder selv om sidstnævnte bryder 

med Ældre Sagens vedtægter. Ekstraordinært 
årsmøde vil senere blive indkaldt. 

Vore lokalafdelinger foretager sig følgende:
Alle medlemsaktiviteter a� yses

Alle Danmark Spiser Sammen a� yses

Alle ture, rejser og ud� ugter a� yses

Alle årsmøder a� yses og udsættes. 
Afvent nye indkaldelser. 

Alle frivilligaktiviteter a� yses eller a� øses 
af ikke-smitsomme aktiviteter. 

Alle organisatoriske møder a� yses 
herunder bestyrelsesmøder m.v.

Alle kurser og temadage a� yses

Beslutningen er ikke let, da den vil påvirke mange 
medlemmer og de mennesker vi hjælper.

Denne a� ysning af alle aktiviteter i 
Ældre Sagen gælder frem til 1. juni 2020. 
Billetter til Varde Sommerspil ”Fyrtøjet” planlægges 

uddelt i bussen til Varde lørdag den 4. juli.

Spørgsmål kan rettes til formand Ebbe Johansen, 
mobil 40117604, ej@danskill.dk.

Gråsten

Al opmærksomhed frabedesAl opmærksomhed frabedes
ved min fødselsdag ved min fødselsdag 

lørdag den 28. martslørdag den 28. marts
Med venlig hilsenMed venlig hilsen

Kirsten TofteKirsten Tofte
Trekanten 15Trekanten 15

Ældre på indkøb i Gråsten
Vi kører ikke:

Torsdag den 19. marts 2020.
Torsdag den 26. marts 2020.

Yderligere information kan fås ved 
henvendelse til Kirsten Juul Jensen på 

Tlf. 73 65 07 21 • mobil: 53 29 45 00

Med venlig hilsen
Ældre på indkøb, Gråsten

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke
Søndag den 22. marts 2020 fylder Søndag den 22. marts 2020 fylder 

Hans Chr. Frank Hans Chr. Frank 
90 år.90 år.

Vi ønsker dig hjertelig tillykke på dagen.Vi ønsker dig hjertelig tillykke på dagen.
Al besøg frabedes venligst p.g.a. Coronavirussen.Al besøg frabedes venligst p.g.a. Coronavirussen.

Kærlig hilsenKærlig hilsen
Familien.Familien.

Hans Lenger 
fyldte 60 år
Formand for Kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsforening, Hans 
Lenger, modtog gratu-
lanter fra nær og fjern i 
hjemmet i Kværsløkke, 
da han fredag fejrede sin 

60 års fødselsdag. Søndag 
havde han inviteret 105 
mennesker til brunch på 
Krusmølle, men sam-
menkomsten blev aflyst på 
grund af Coronavirussen 
og udsat til 21. juni. ■

 Foto Ingrid Johannsen
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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

Dødsfald

Min kære mand, 
Vores kære far, svigerfar og babba

Franz Carl Løper
* 12. juli 1941

er afgået ved døden

Broager, den 11. marts 2020

På familiens vegne

Mary
Jette, Hanne og Dorthe

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Carl Kristiansen, Bov, er 
død, 79 år. ■

Harrit J. M. Mikkelsen, 
Rinkenæs, er død, 81 år. ■

Der er forår i luften

Endelig kom foråret. Som en af de første forårsblomster er den blå anemone ved at skyde op 
og springe ud i Gråsten Slotshave. Foto Ingrid Johannsen

63 blev blitzet 
på Kongevej
Politiets fotovogn blitzede 
forleden 63 bilister på 
Kongevej i Gråsten.

Otte bilister fik et klip i 
kørekortet. Den hurtigste 
bilist kørte 78 km/t.

Politiets fotovogn var til 
stede på Kongevej efter en 
borgerhenvendelse.

Det er anden gang in-

den for kort tid, politiets 
fotovogn er på Kongevej. 
Sidst blev 84 bilister blitzet 
og 10 bilister fik et klip i 
kørekortet. Den hurtigste 
kørte dengang 78 km/t.

“Vi kommer igen indtil 
farten sænkes”, skriver 
Politiet på Twitter. ■

Hjælp til syge og 
svage i Rinkenæs
Rinkenæs Frivillige 
Brandværn tilbyder 
at hjælpe borgere i 
Rinkenæs, hvis der skulle 
sidde nogle svage eller 
syge, der helst vil holde sig 
inde for at være sikre på 
ikke at blive smittet med 
Coronavirussen.

“Vores hjælp vil bestå i, 
at vi gerne vil handle for 
de svage og syge - både 
mad og medicin, hvis der 
skulle være brug for det”, 
siger brandkaptajn Jonny 
Hansen, som kan kontak-
tes på 427 01756. ■

Flytning af Forårsmesse 
Gråsten Handel valgte 
i betragtning af den 
nuværende situation 
omkring Caronavirussen 
at skubbe den planlagte 
Forårsmesse den 12. marts 
i Ahlmannsparken frem 

til torsdag den 1. oktober 
2020.

“Vi glæder os til at byde 
alle velkommen her”, 
siger formand for Gråsten 
Handel, Gunnar Hattesen.

TV-journalist Lene Beier 

har givet tilsagn om at 
komme igen.

De nuværende solgte 
billet gælder automatisk til 
den nye dato. Ønsker man 
at refundere billetten, kan 
man aflevere billetten i en 

lukket kuvert i postkassen 
hos Sydbank i Gråsten.

Billetten skal indeholde 
oplysning om navn og reg. 
nr., så vil pengene blive 
overført. ■

Bierfest er udsolgt i Kværs Der er atter udsolgt til 
bierfesten i Kværs.

Det oplyser formand for 
Kværs-Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening, Hans 
Lenger.

Bierfesten holdes lørdag 
den 24. oktober kl. 17.00 
i Kværs Hallen, og der er 
solgt 700 billetter.

Skulle der komme nogle 
afbud, vil de blive solgt ud 
fra en venteliste. Hvis man 
er interesseret i en billet 
ved afbud, skal man hur-
tigst mulig kontakte Hans 
Lenger på 299 12367. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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 –

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Imerco får ny butikschef
Imerco Gråsten har 
fået ny butikschef. Det 
er 28-årige Benjamin 
Nissen, som har arbejdet 
i kæden i tre år.
Benjamin Nissen er født 
og opvokset i Løjt Kirkeby.

“Det er dejligt at så 
mange lokale handler her. 
Det gør også, at der stadig 
er mulighed for butikker 
og for at skabe liv i små 
byer”, fortæller Benjamin 
Nissen, som foruden tre år 

i Imerco, har arbejdet 5 år 
hos Inspiration. 

Benjamin Nissen har 
før arbejdet i Imerco i 
Aabenraa og i Kolding 
Storcenter, inden han blev 
udlært ved Inspiration i 
Sønderborg.

“Min oprindelig plan 
efter jeg havde været ved 
Livgarden var at skulle ind 
til politiet, men jeg faldt 
for design og begyndte så i 
lære hos Inspiration”, for-

tæller Benjamin Nissen, 
som forventer at blive i 
Gråsten i mange år. ■

28-årige Benjamin Nissen er 
ny butikschef hos Imerco i 
Gråsten. Foto Timm Bøt tger
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Broager

Broager
FOKUS PÅ

1111

ØNSKER DU 
MENUFORSLAG?
Skal du holde konfi rmation, 

fødselsdag, sommerfest, 
en grillaften, havefest 

eller lignende … 

… så kontakt vores 
delikatesse eller 

slagter

Broager

Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17

Broager Private Børnehus fokuserer på børnene 

Af Esben Cronbach

Broager Private Børne-
hus har siden 2016 
været privat. Det viser 
sig i dag at være en 
god beslutning, mener 
institutionslederen.
Det betyder bl.a., at de selv 

vælger, hvad overskuddet 
i børnehaven skal bruges 
til. 

I Broager Private Børne-
hus har man valgt at læg-
ge fokus på børnene, ved 
at have 9 pædagoger ansat. 
Der er i øjeblikket 47 børn 
i børnehaven, hvilket be-

tyder, at nomineringen er 
fremragende.

Legedag
I børnehaven sørger man 
for at have et godt og tæt 
samarbejde med de pri-
vate dagplejer i området. 
Hver måned afholdes en 

legedag, hvor alle private 
dagplejer i samarbejdet 
besøger børnehaven, og 
leger på lige fod med de 
børn, der går der dagligt.

”Det gør både børn og 
forældre mere trygge,” 
fortæller leder af børneha-
ven, Heidi Karstensen. 

Samarbejdet med dag-
plejerne gør, at børnene 
over tid vænner sig til bør-
nehavens omgivelser og 
pædagoger, så de ikke blot 
kastes ind i en ny verden. 

“Vi har for nyligt fået 

en pige ind, der kom fra 
en af dagplejerne, og hun 
opførte sig fra starten, 
som at det var det mest 
naturlige i verden,” siger 
Heidi Karstensen.

Yoga
For at kunne fokusere på 
det enkelte barn og gøre 
børnehaven mere hjemlig, 
ønsker man i børnehaven 
ikke at overstige et vist 
antal børn.

“Vi vil max have 45-50 
børn i børnehaven,” siger 
Heidi Karstensen, der 
lægger særlig vægt på, at 
børnehaven skal være så 
hjemlig som muligt.

Heidi Karstensen blev ny 
leder af børnehaven pr. 1. 

november sidste år. Hun 
arbejdede første gang i 
børnehaven i 2007, og blev 
allerede dengang meget 
glad for netop denne 
børnehave.

“Det der tiltalte mig, 
var det nære miljø, der 
er i børnehaven. Man 
kender alle forældrene 
og får snakket med alle 
børnene”, siger Heidi 
Karstensen.  

Børnehaven har også 
gennemført andre initia-
tiver, kommunen normalt 
ikke ville fokusere på.

Sidste år blev én af 
pædagogerne uddannet i 
børneyoga. Det er børn så-
vel som pædagoger meget 
glade for. ■

Broager Private Børnehave 
råder over 9 pædagoger og 
47 børn. Foto Esben Cronbach

Ramsherred 3, 6310 Broager
Telefon 74 44 12 86 · www.hornesauto.dk 

God service og hygiejne
Alt i auto reparation.

Vi henter og bringer på adressen. Vi afspritter før og efter 
servicebesøg uden ekstra beregning.

Book en tid allerede nu på www.hornesauto.dk

eller ring og aftal tid på 7444 1286.

Hornesauto.dk



Fokus på Broager1212

ADVENTURE 
EFTERSKOLEN 

SØNDERJYLLAND

AQUA 
OUTDOOR
DYKNING
RACE 
SKI/SNOWBOARD
FITNESS
RIDNING
E-SPORT

ADVENTURE
E F T E R S K O L E N

Selvtillid, sundhed
og venner for livet! 

Grib eventyret og 
find din indre helt! 

WWW.ADVENTURE-EFTERSKOLEN.DK

• Dit barn i fokus

• Nær-vær - vær-nær

• Glæde ved legen- legen er vejen.

• Tryghed

• Samarbejde med private 
pasningsordninger

• Let overgang fra dagpleje til 
børnehave pga. samarbejdet med 
de private pasningsordninger
Dyrere end det offentlige? 
Nej. Forældrebetaling følger 
Sønderborg kommune.

Meld dit barn ind her: 
http://www.broagerprivateboernehus.dk

Vestergade 14, 6310 Broager  •  Tlf.: 74 44 10 30  •  www.broagerprivateboernehus.dk

Broager er som skabt til 
børnefamilier Af Esben Cronbach

Gode daginstitutioner, 
et foreningsliv der trives 
og rig mulighed for 
indkøb, er nogle af de 
ting, Henning Brock fra 
home Broager kan lide 
ved byen.
”Broager er ikke en satel-
litby. Der er dagplejer, 
børnehaver og indkøbs-

center,” siger Henning 
Brock, indehaver af home 
Broager. 

Kombinationen af alt 
dette, gør, ifølge Henning 
Brock, Broager til en per-
fekt by til børnefamilier.

Broagers historie 
strækker sig mange år 
tilbage. Man kan se histo-
rien på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum og 
lokalarkivet. Men løfter 
man blot blikket en smule, 
ser man også historien i 
bybilledet.

“Vi har byggerier fra 
60’erne, 70’erne, 80’erne 
osv.,” siger Henning 
Brock.

Når man kigger på land-
kortet, ses det, at Broager 
ligger på det, der kan be-
tegnes som en lille halvø i 
sig selv.

”Der er gang i 20’er byg-
gerier, men efter det er 
der ikke mulighed for at 
udvide meget mere,” siger 
Henning Brock. 

Perfekt placering
Det forholder sig sådan, 
at Broager rent fysisk ikke 
kan udvide meget mere, 
netop på grund af sin pla-
cering. At Broager ligger 
på denne måde kan ses 
som en ulempe, men på 
mange måder er Broagers 
placering perfekt. 

”Broager ligger ca. 10 
minutter fra Sønderborg, 
og det er samtidigt nemt 
at komme til grænsen el-

ler på motorvejen herfra,” 
siger Henning Brock. 

”Der er alt, man skal 
bruge i byen, men hvis 
man skal andre steder 
hen, er det lige så nemt. 
Mange, der ikke kender 
så meget til byen, tænker 
bare på den som ’den by, 
man kører forbi,’ men når 
man kører fra krydset 
ind i byen, gemmer der 
sig en hel del mere,” siger 
Henning Brock.

Trygt sted
Historisk har Broager 
været et meget trygt sted 
for børn at færdes. Et 
konkret eksempel findes 
i beretninger om Broager 
Private Børnehus første 
år. Her ses det, at børnene 
selv fandt vej hjem fra 
børnehaven; uden nogen 
hjælp fra pædagogerne. 
Selvom dette ikke ses på 
samme måde i dag, er det 
et konkret eksempel på, 
hvordan Broager notorisk 
har været – og stadig er – 
en by præget af høj tillid.

Foreningslivet i Broager 
og omegn trives også gan-
ske pænt.

”Der er mange ildsjæle 
i byen,” siger Henning 
Brock om foreningslivet.

I Broager og omegn 
findes både sportsklub-
ber, brandværnsorkestre 
og meget andet. Det kan 
meget vel være resultatet 
af disse ildsjæle. ■

Ejendomsmægler Henning Brock fra home mener, Broager er 
et smørhul. Foto Esben Cronbach
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Indehaver, Ejendomsmægler MDE

*Kilde: Boligsiden.dk. pr. 15.01.2019 + 15.01.2020, antal solgte boliger i Broager.

Det er ikke let at sige farvel til sit hjem. 
Men når det er tid, skal det gøres ordentligt. 
home Broager får dig trygt og sikkert afsted, 
og ifølge Boligsiden var vi dem, der solgte 
flest hjem i Broager i 2018 og 2019. Så lad 
os kigge forbi, når du er klar. Vi skal nok 
passe på dig.
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Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk 

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

Nu

2.795,-
Spar 500,-

Nu

31.995,-
Spar 7.500,-

Nu

22.996,-
Spar 8.499,-

RM 448TX
Bioklip og opsamler   Med træk 

Normalpris 3.295,-

PARK 320PW
2-Cyl  15.5 HK  95 Cm Klippebor

Normalpris 39.495,-

Villa 16 HST
1-Cyl  15.5 HK  95 Cm Klippebor

Normalpris 31.495,-

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

Storegade 19, 6310 Broager, tlf. 7444 1090

RØDE KORS BROAGER

Vi tilbyder altid et stort udvalg i velholdt.
DAMETØJ – HERRETØJ- BØRNETØJ 

Samt mange fi ne nørkleting

Nu er det muligt at betale med 
 i butikken

Vi søger frivillig personale til butikken, 
så kig ind hvis du er intreresseret
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JOHNS FODINDLÆG
ved John Christiansen

Oplært af bandagist Ketill Næsborg

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

Specialfremstillede indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

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

JOHNS FODINDLÆG

Dyrepraksis Pilegaard 
udvider med nyt lokale 

Af Esben Cronbach

Søstrene Pilegaard 
har lejet sig ind i et 
tilstødende lokale, så 
de nu har mere plads til 
konsultationer.
Dyrepraksis Pilegaard har 
udvidet deres praksis, der 
nu også omfatter et tilstø-
dende lokale.

“Det gør, at vi nu bliver 
mere fleksible med, hvad 
vi kan tage ind,” siger 
søstrene Kathrine og 
Louise Pilegaard, der sam-

men driver Dyrepraksis 
Pilegaard i Broager.

Før har det ene lokale i 
praksissen fungeret som 
både konsultations- og 
operationsstue. Det nye 
lokale vil nu blive brugt 
primært til konsultationer, 
mens det andet kan bru-
ges til både konsultationer 
og operationer.

For Dyrepraksis 
Pilegaard betyder det, at 
de nu ikke længere skal 
koordinere med hinanden, 
om der er plads til en kon-

sultation. Det øger deres 
fleksibilitet betydeligt.

Ny dyrlæge
Foruden den ekstra plads 
til konsultationer, bety-
der pladsen også, at der 
nu kan ansættes endnu 
en dyrlæge i praksissen. 
Dyrlæge Jette Damm 
Frellesen, der er født og 
opvokset i Felsted, har sin 
første arbejdsdag på kli-
nikken den 1. april 2020. 

Også udstyret er blevet 
opgraderet med et nyt ap-
parat til blodanalyse. Før 
skulle blodprøver sendes 
til undersøgelse i Tyskland 
– og kun på hverdage.

“Der går typisk op mod 
24 timer, men det kan tage 
op til 48 timer, hvis prø-
verne sendes efter kl. 12,” 
siger søstrene. 

Nu kan blodprøver tages 
på stedet, med en ventetid 
på blot 10 minutter. ■

Søstrene Pilegaard udvider 
deres dyrlægepraksis i 
Broager.

En enmandshær af gulvafsliber 
Af Esben Cronbach

Henrik Lehmann 
Christensen har i 
18 år været selvstændig 
gulvafsliber.
Han har alene bygget sin 
virksomhed op til det, den 
er i dag. 

Trods en forretning, 
der trives med mange 
kunder og godt overskud, 
ønsker Henrik Lehmann 
Christensen ikke at an-
sætte medarbejdere til at 
arbejde for sig. 

”Henrik har altid været 
utroligt pligtopfyldende, 
og derfor har han aldrig 
ønsker at have nogen 
ansat,” siger Henrik 
Lehmann Christensens 
kone, Bente Lehmann 
Christensen. Henrik 

Lehmann Christensen har 
derfor stået for at styre 
virksomheden og alt det 
indebærer, siden han star-
tede den i februar 2002.

Vinylgulve
Som gulvafsliber la-
ver Henrik Lehmann 
Christensen alt, hvad der 
har med gulve at gøre. 
Han lægger vinylgulve, 
trægulve, gulvtæpper og 
meget andet.

Der er dog områder, hvor 
han benytter sig af sine 
kolleger i området. 

”Når der er håndværkere 
ude for at ordne noget et 
sted, kontakter de mig, 
hvis der skal lægges gulv. 
Omvendt kontakter jeg 
også dem, hvis der skal 
laves noget uden for mit 

område,” fortæller Henrik 
Lehmann Christensen 
om det synergiske samar-
bejde mellem snedkerne i 
Broager.

Uddannet snedker
Henrik Lehmann 
Christensen er uddannet 
snedker, og arbejdede de 
første 15 år af sin karriere 
på Danfoss.

Her rejste han rundt 
og lavede udstillinger 
for virksomheden. 
Efterfølgende tog han en 
alternativ vej i sin sned-
kerkarriere, og begyndte 
som handicaphjælper. 

”Det var et rent tilfælde,” 
fortæller Bente Lehmann 
Christensen.

”Jeg var selv personlig 
handicaphjælper for én, og 

hun manglede en ekstra til 
at tage sig af hende. Og så 
blev Henrik ansat,” fortæl-
ler hun.

I jobbet skulle de ar-
bejde én dag hver, for så 
at have tre fri. Det var en 
fordel for familien, der 
på den måde altid havde 
mindst én af forældrene 
hjemme med børnene, 
fortæller Bente Lehmann 
Christensen.

Henrik Lehmann 
Christensen er født og 
opvokset i Vester Sottrup. 
Konen Bente Lehmann 
Christensen er født og op-
vokset i Broager. De bor i 
dag i Broager, og har sam-
men tre børn: Nikoline 
på 25 år, Niels på 26 år og 
Kasper på 31 år. ■

Aut. El-installatør
Møllestien 1 ∙ 6310 Broager ∙ Tlf. 74 44 15 95

Hos Ole Jensen El-service lægger vi vægt på 
kvalitet. Vi udfører alle former for opgaver i 

Sønderborg, Broager, Sundeved og Gråsten.

Derfor står vores elektriker altid klar til at � nde 
den helt rigtige løsning for dig. Vi varetager 

opgaver inden for:

•  El-installationer til private, 
industri og landbrug

•  Hvidevareservice
•  Tyverisikring og alarmsystemer
• Spar på energien
•  Data- og teleinstallationer

Dine behov kommer i første række. 

HLC
GULVSERVICE
V/Henrik Lehmann Christensen 
Gammelmark 3B, 6310 Broager | Mobil 2166 7694 | hlcgulve@gmail.com

GULVAFSLIBNING
Når det kniber –kommer vi og sliber…

Salg og montering af:
 · Vinyl
 · Tæpper
 · Linoleum
 · Mindre snedker opgaver
 · Montering af:
 · Klinker og trægulve
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Kontakt
os for et 

uforpligtende 
prisoverslag Alt inden for blikkenslagerarbejde

Christian Olsen
Tlf. 26 39 29 02

Smedevej 8, 6310 Broager
www.broagerblik.dk  -  broagerblik@hotmail.com

Vi er specialister inden for beklædning og inddækning, lige 
fra kviste, skorstene, gavle og facader og benytter �lere 

forskellige materialer. Fælles for alle de materialer vi benytter 
er, at de er vedligeholdelsesfrie og yderst holdbare.

ERFAREN BLIKKENSLAGER

• Udkørende dyrlæger
• Heste og smådyr
• Kiroprakti k
• Døgnvagt

DYREPRAKSISPilegaard                                        
  

Kathrine og Louise Pilegaard tlf. 6075 6310 www.dyrepraksis.dk

RING TIL  
OLE PÅ TLF.  
60 23 00 12

Kontakt servicetekniker Ole Nielsen, hvis 
du har brug for eksperthjælp inden for:

EL-TEKNIK   |   MEKANIK   |   AUTOMATION

Tid er penge.  
Derfor reagerer vi hurtigt.

Intego Broager    |    Smedevej 8    |    6310 Broager     |    Tlf. 99 36 43 60    |    intego@intego.dk    |    intego.dk

Intego Broager 
– en del af landets stærkeste teknikerhold

Periodisk syn af
person- eller varebil

kr.  350,- 
inkl. moms

v/ Christian Jørgensen ∙ Smedevej 8, 6310 Broager
Telefon 74 44 10 10 ∙ www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00  · Fredag kl. 8:00-14:00

Komplet undervognsbehandling
F.eks. VW Up, Seat Mii
eller
Skoda Citigo 3900 . . komplet kr. 3.600,- inkl. moms

Toyota Yaris, VW Polo, 
Citroën Berlingo
eller C3  . . . . . . . . . komplet kr. 4.200,- inkl. moms

Broager Antirust

Alle priser inkl. moms og miljøtillæg

Broager Bilsyn
Din lokale synshal og motorkontor

Erhverv på Smedevej Erhverv på Smedevej BroagerBroager
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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

A FLYST

Lej en bil for

TLF. 7444 1985Brovej 90
6310 Broager

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

godt håndværk
og så er det til at betale!

249,249,--  /dag/dag

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus

- Broagerland og Broagers forenings- og medborgerhus -

Broagerhus lukker ned!
Vi følger regering og myndigheders rådgivning og seneste 
foranstaltninger til inddæmning af COVID-19 pandemien.

Derfor lukker Broagerhus for alle 
aktiviteter og adgang til huset 

fra fredag den 13. marts kl. 16.00 
og foreløbig i 14 dage.

Broagerhus melder ud, når det igen bliver muligt at 
bruge huset, se mere på www.broager.dk og Facebook

BESTYRELSEN FOR BROAGERHUS 

Næste annonce uge 14

Broager

VIGTIG INFORMATION
Spredningen af coronavirus i Danmark har medført, at Ældre Sagen har 

besluttet at lukke alle arrangementer og aktiviteter foreløbig frem til 1. juni.
Vi er klar over, at der er mange, der er kede af at gå glip af faste 

aktiviteter og planlagte arrangementer. Det beklager vi.

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Iværksætter i sin natur Af Esben Cronbach

Ole Jensen har drevet 
virksomheden Ole 
Jensen VVS i 25 år.
”Det ligger i min natur,” 
siger Ole Jensen om livet 
som iværksætter. Firmaet 
håndterer alt fra sædvan-
lige elinstallationer til 
opsætning af alarmer og 
reparation af hvidevarer.

Da Ole Jensen gik ud 
af skolen, viste han ikke 
hvad han ville.

”Jeg startede med at 
arbejde lidt i landbruget, 
men havde altid haft en 
nysgerrighed for, hvad 
elektrikerfaget indebar,” 
fortæller Ole Jensen.

”Det lød spændende for 
mig, det med at komme 
ud og møde en masse for-
skellige mennesker hver 
dag.”

Selvom det var elektri-
kerfaget, Ole Jensen først 
blev interesseret i, er det at 
drive virksomhed meget 
mere end ”blot” faget. 

Det indebærer i høj 
grad også hele driften af 
virksomheden, ansvaret 
for personalet og at man 
sørger for, at der er kunder 
i biksen.

Udfordringer
Da Ole Jensen startede sin 
virksomhed, var han mere 

end klar til at påtage sig 
alle de udfordringer. 

”Jeg ville prøve mig selv 
af, og se om jeg kunne få 
det til at køre. Der er jo 
mange udfordringer i at 
drive virksomhed. Der er 
mange forskelligheder og 
meget alsidighed i jobbet,” 
siger Ole Jensen.

Netop alsidigheden er 
dét, Ole Jensen bedst kan 
lide ved sit job. 

”Det bedste ved jobbet er 
alsidigheden. At jeg skal 
købe ind, stå for at sælge, 
administrere virksomhe-
den og have det hele til at 
gå op i en højere enhed. 
Det er alsidigheden, der 
gør det spændende.”

Selvom Ole Jensen 
stadig er lige så glad for 
elektrikerfaget som altid, 
passer hans nuværende 
position ham derfor godt. 
I dag står han primært 
for alt det praktiske i 
virksomheden.

Hans 6 medarbejdere 
håndterer de opgaver, Ole 
Jensen finder til dem.

”Der er mange sjove og 
spændende opgaver, og 
dem er personalet gode 
til at arbejde med selv-
stændigt også. Vi har en 
rigtig god kundekreds, og 
et godt samarbejde med 
håndværkerne i området,” 
siger Ole Jensen. ■

Ole Jensen beskæftiger 6 
medarbejdere i sit VVS-firma.
 Arkiv foto
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Påskefrokosten udsat
Påskefrokost den 2 april 
er udsat til bedre tider.

Se sidste nyt på 
www.egernsund-kirke.dk 

og Facebook

Menighedsrådet

Torsdag den 26. marts kl. 19:00
Sang og musik med 

Willy Egmose
Komponist, jazzmusiker og tidligere organist.

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 – gennem musikken, sit korarbejde og 

fællessangen. Han har komponeret et stort antal 
salmemelodier, og her benytter han elementer fra 

jazz og anden rytmisk musik, 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.

Entré og ka� e: 25 ,-

Alle er velkomne
Aktivitetsudvalget ved 
Broager Menighedsråd

AFLYST

WWW.BROAGERKIRKE.DK

SOGNEAFTENSOGNEAFTEN
i Broager Sognegårdi Broager Sognegård

EGERNSUND SENIORER

INDSTILLING AF 
AKTIVITETER
alle aktiviteter og arrangementer stoppes 

øjeblikkelig på ubestemt tid. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Jakob Lyng Nielsen besteg Kilimanjaro
Af Esben Cronbach

Da han først hørte om 
muligheden, tog han den 
med det samme.

26-årige Jakob Lyng 
Nielsen, der er ansat i 
home Broager, har beste-
get Kilimanjaro.

Han hørte først om mu-
ligheden, da han deltog i 
et arrangement organise-
ret af ungdomsnetværket 
Junior Chamber.

“Arrangøren stiller sig 
op på scenen i fuld opbak-
ning og siger ’Det her er 
pisse farligt’. Så jeg meldte 
mig til med det samme, 
uden at tænke det nærme-
re igennem,” siger Jakob 
Lyng Nielsen.

Han om starten på sin 
rejse, der endte på toppen 
af Kilimanjaro, der er det 
4. største bjerg i verden.

Ude godt, hjemme bedst 
Inden Jakob Lyng Nielsen 
kom til Home i Broager 
læste han til finansøko-

nom i København. Som 
færdiguddannet finans-
økonom fik han en prak-
tikplads i Home Broager, 
hvorefter han flyttede til 
Sønderborg.

“Jeg søgte faktisk kun 
praktikpladser i Sønder-
jylland. Der er noget ved 
den sønderjyske kultur, 
der trækker. Noget, der 
kaldte mig hjem igen,” 
siger Jakob han. At Home 

gav Jakob Lyng Nielsen 
mulighed for at flytte hjem 
til Sønderjylland, er der 
ingen tvivl om, at han er 
glad for. Faktisk er han så 
glad for jobbet ved Home, 
at han – da han nåede top-
pen – fik taget et billede 
med et Home flag. “Home 
har nået nye højder,” siger 
Jakob Lyng Nielsen, der 
stammer fra Sdr. Sejerslev 
ved Højer. 

Højdesyge
Jakob Lyng Nielsen var 
meget udmattet, da han 
nåede toppen af bjerget. 
Kilometerne i benene hav-
de han det fint med. Men 
højdesygen endte med at 
gøre ham meget dårlig. 

“Især den sidste nat, hvor 

vi gik ved midnat for at 
nå at se solopgangen. Der 
steg vi ca. 1300 højdeme-
ter på 8-9 timer,” siger 
Jakob Lung Nielsen.

Hvis man bestiger et 
bjerg for hurtigt, kan 
man få det, der hedder 
højdesyge.

Jakob Lyng Nielsen endte 
dog med at gennemføre 
rejsen til toppen på trods 
af udfordringen, og viste 
endda at have overskud 
nok til at få taget billedet 
med flaget fra home.

“Jeg var så presset, da jeg 
nåede toppen. Det går op 
for en, hvad man egentlig 
lige har gjort. Det her, det 
klarede du fandeme!” siger 
Jacob Lyng Nielsen.

“Men 3 minutter efter 
tænkte jeg, 'Nu skal jeg 
fandeme ned!” ■

Jakob Lyng Nielsen har 
besteget verdens 4. højeste 
bjerg. 
 Foto Esben Cronbach

Aflysning
Fællesspisningen på Den 
Gamle Skole i Egernsund 
aflyses torsdag den 26. 
marts.

Det oplyser Hans Jørn 
Conrad fra styregruppen.

“Dem der kan fremvise 
biletter til sæson 2019-20 
vil få kompensation, når 
vi åbner op for den nye 
sæson torsdag 10. septem-
ber”, tilføjer Hans Jørn 
Conrad. ■

Broagerhus er 
lukket
For tiden er Broagerhus 
lukket på grund af 
Coronavirussen.

"Når vi kommer i 
gang igen. efter at 
Coronavirussen er blevet 
inddæmmet, vil

det igen summe af akti-
vitet på Broagerhus", siger 
formand for Broagerhus, 
Erik Krogh, som håber, 
at det ikkevarer alt for 
længe. ■

Ny formand for  
Lokalhistorisk Forening Af Gunnar Hat tesen

Efter 13 år som formand 
for Lokalhistorisk 
Forening for Broagerland 
ønskede Carl Jürgen 
Bock, Skelde, ikke 
genvalg, da foreningen 
holdt generalforsamling 
på Broagerhus.
Ny formand blev Hans 
Valdemar Moldt, 
Egernsund, der har funge-

ret som næstformand, og 
siddet i bestyrelsen siden 
2002. Ny næstformand 
blev Kaj Rasmussen, 
Broager.

Der var kampvalg til 
bestyrelsen. Nyvalgt blev 
Peter Jacobsen, Skelde, og 
Johnny Semark, Skodsbøl.

Suppleanter blev 
Peter Juhler, Mølmark, 

og Hannelore Zahn, 
Egernsund.

Ud af bestyrelsen trådte 
Helga Simonsen, som 
efter 19 år i bestyrelsen 
ikke ønskede genvalg. 
Roj Hansen, Skelde, 

ønskde ikke genvalg som 
suppleant.

Foreningen har et sta-
bilt medlemstal på 225 
medlemmer ■

Lokalhistorisk Forening 
samlede 44 medlemmer 
til generalforsamling.
 Foto Jimmy Christensen

1 7



S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

EN STIL DER VARER I ÅREVIS

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

inspiration
Bolig

.

Vi ved, at når du først har besluttet dig for, at der
skal ske noget nyt på køkkenfronten, så vil du 
også gerne i gang – derfor er vi klar, når du er.

Du kan altid komme forbi, også uden for åbnings- 
tiderne, så du kan se vores store showroom.

Kig forbi eller kontakt os og få en aftale. Vil du 
hellere have besøg, kommer vi også gerne hjem 
til dig med inspiration, gode råd og idéer.

D E S I G N  O G 
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej

BovAvis

Efter opsamling kører vi til nord for København, hvor 
vi besøger Karen Blixen Museet på Rungstedlund.

Vi ser nærmere på en af Danmarks absolut største 
forfattere gennem tiderne, Karen Blixen (1885-1962).

Museet er indrettet i Karen Blixens fødehjem, og 
Rungstedlund blev igen hendes hjem, da hun i 1931 
vendte tilbage til Danmark efter 17 år som farmer i 

Afrika. Her boede hun frem til sin død i 1962, og her 
har hun skrevet alle sine verdensberømte fortællinger.

Efter besøget får vi en guided tur på Strandvejen, 
som er en af de dyreste veje i Danmark.

Derefter kører vi til Bakken, hvor 
vi får en lækker aftenbu� et.

Hjemkomst omkring midnat.

Prisen inkluderer bus, guide, ka� e og 
rundstykker, sandwich, entré på Rungstedlund, 

ka� e og kage og bu� et på Bakken.

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

Onsdag 27. maj
850,-

1-dages tur til 

Karen Blixen 
Museet
i Rungstedlund og besøg på Bakken

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter . kl. 8.00
OK-tanken, Augustenborg kl. 8.10 
Kirketorvet, Sønderborg  . kl. 8.30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 8.50
Elektrikeren, Egernsund  . kl. 8.55
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 9.00
Bageren, Rinkenæs . . . . . . kl. 9.10
Annies kiosk, Sønderhav . kl. 9.20
Elektrikeren, Kollund  . . . kl. 9.25
P-pladsen ved
Kruså Bankocenter . . . . . . kl. 9.30
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Circle K, Padborg. . . . . . . kl. 9.45
Cirkle K, Rødekro . . . . . . kl. 10.05
Samkørselspladsen ved
Hammelev . . . . . . . . . . . kl. 10.30
OK-tanken i
Bramdrupdam . . . . . . . . kl. 10.50

Idrætsforening 
savner frivillige
Af Gunnar Hat tesen

Nybøl Idræt- og 
Kulturforening mang-
ler frivillige til at 

træne, tage sig af prak-
tiske opgaver og gå ind i 
bestyrelsesarbejdet.

Det nævnte formanden, 
Claus Jensen, på forenin-

gens generalforsamling, 
som foregik i klubhuset.

I sin beretning omtalte 
han den fine opbakning til 
75-års jubilæet i efteråret.

Om fremtiden omtalte 
han forberedelserne til 
festivalen i pinsen.

Økonomien er sund, og 
det skyldes ikke mindst, 
at lokalbefolkningen 
bakkede stort op om 
Idrætsugen, som gav et 
pænt overskud. ■

Omkring 20 medlemmer 
mødte op til general-
forsamlingen i Nybøl 
Idræts- og Kulturforening.
 Foto Jimmy Christensen Nyvalg i Nybøl På generalforsamlin-

gen i Nybøl Idræts- og 
Kulturforening blev 
Mette Valentin nyvalgt til 
bestyrelsen.

Både Torben Hougaard 
Jensen og Marianne 
Palmlund Lindemann 
ønskede ikke genvalg.

Det lykkedes ikke på 
generalforsamlingen at 
vælge yderligere et besty-
relsesmedlem, så bestyrel-
sen blev pålagt at finde en 
egnet person.

Som revisorer blev gen-
valgt Finn Petersen og 
Bente Knudsen. ■

Torben Hougaard  
Jensen

Marianne Palmlund 
Lindemann

Ny multisal
En projektgruppe arbejder 
på at opføre en ny multisal 
i Nybøl. Projektet skal 
komme både idrætsfor-
eningen, skolen og byen til 
gode.

Det nævnte formand 
for Nybøl Idræts- og 
Kultur forening, Claus 
Jensen, på foreningens 
generalforsamling.

Projektgruppen har set 
på multisale i både Kværs, 
Gram og Nr. Hostrup.

Når det er behov for 
en ny multisal skyldes 
det, at byggeriet af et nyt 

børneunivers betød, at en 
stor gymnastiksal blev 
revet ned. Det er gået ud 
over Nybøl Idræts- og 
Kulturforening, der har 
været nødt til at lukke sin 
gymnastikafdeling ned.

“Det er vi blevet ramt 
af, da det er gået ud over 
vores gymnastikafdeling. 
Den var forholdsvis stor, 
og i begyndelsen flyttede 
vi hold til Vester Sottrup, 
men det fungerede ikke. 
Så vi lukkede afdelingen 
ned”, forklarer Claus 
Jensen.

I dag har foreningen 
begrænset gymnastikak-
tivitet i form af stolegym-
nastik og yoga i klubhuset. 
Derfor arbejder bestyrel-
sen og en projektgruppe 
på et projekt, der skal blive 
til en multisal ved klubhu-
set i Nybøl.

“En ny multisal vil 
komme til gavn for gym-
nastikken i Nybøl og 
skolen, der også har brug 
for plads. Med en multisal 
kan vi udvikle foreningen, 
siger Claus Jensen, som 
skønner, at en ny multisal 
vil koste mellem 5 og 
10 millioner kroner”. ■
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90 år. Hans Chr. Frank, 
Konkel 8, Gråsten, fylder 
søndag den 22. marts 
90 år.

Heidi & Jens-Otto Bomskov, 
Broager blev viet den 7. 
marts på Sønderborg 
Rådhus.

 Privat foto

Hørt i byen
En Gråstener fik i 
weekenden sig en ube-
hagelig oplevelse, idet 
boltene på det ene bil-
hjul var blevet løsnet.

Søndag blev en gul 
Toyota Land Cruiser 
stjålet i Kværs. Over-
vågningskamera har 
indfanget en mand i 
orange arbejdsjakke 
køre derfra i bilen, som 
har reg nr XT 93748. 

Flere af byens spise-
steder er lukket blandt 
andet; CaFéodora, 
Den gamle Kro og 
Perronen.

For første gang i 
1.000 år var der 
søndag ingen guds-
tjenester i danske 
kirker. I Gråsten havde 
sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
søndag lagt en lille 
video op på facebook, 
hvor der normalt 
ville have været 
gudstjeneste.

Det lille Teater, som 
har været nødt til 
at aflyse årets revy, 
tilbagebetaler de købte 
billetter.

Kim Stokholm, indeha-
ver af Tin soldaten, har 
været i Den Domini-
kanske Republik med 
kæresten Annette og 
nydt en skøn ferie.

Èn af de strandede 
elever fra Sønderborg 
Statsskole var fra 
Adsbøl. Eleverne var på 
studietur i Syditalien.

Salon Sanne i Nygade 
i Gråsten har lukket 
salonen på ubestemt 
tid på grund af 
Corona-virussen.

Conni Schleth Nielsen 
er stoppet med at ryge. 
Foreløbig har hun 
klaret to uger, og hun 
synes, det er dejligt. ■

Mærkedage

Boliger

HUS UDLEJES I FELSTED
Bolig på 100 m2 på Østergade 25 i Felsted 

udlejes pr. 1. maj.

Husleje 3500,-  plus forbrug.

HENVENDELSE TIL CHR. JESSEN
TLF. 7446 7329

Glaskunst flytter til Rinkenæs

Af Gunnar Hat tesen

Udstillingen af glaskunst 
i Studie 66 i Gråsten flyt-
ter 1. maj til Rinkenæs.
Tove Marie Hansen, som 
er gammel gråstenerpige, 
har i 15 år arbejdet med 
glaskunst i sit hobby-
værksted på Højmark 23 i 
Rinkenæs.

Her har hobbyen udvik-
let sig fra at være fremstil-
ling af små “basunengle”, 

til at omfatte et stort 
sortiment af figurer, fade, 
lysestager, ophæng og 

masker.
Tove Marie Hansen er 

måske mest kendt for sine 
Gråsten-æbler og figu-
rerne Mary og Margrethe, 
men også “Husene”, som 
fås i alle ønskelige farve-
kombinationer har været 
meget populære gennem 
årene. Mange har i tidens 
løb købt specielle gaver 

som studenterugler, kon-
firmander, brudepar, grav-
hunde, blomsterkranse, 
høns og selv søheste.

I en årrække har Tove 
Marie Hansen haft skif-
tende udstillinger af sine 
ting i et vindue i “Studie 
66” på Borggade i Gråsten. 
Det er hendes fødehjem, 
hvor hendes far, Christian 
Jacobsen, tidligere drev 
købmandsforretning. 

Udstillingerne har altid 

været med forskellige 
temaer, såsom jul, konfir-
mation, påske eller som-
mer med gardere, slot og 
kongeligt besøg.

Lige nu er udstillingen 
koncentreret omkring 
genforeningen, med bl.a. 
hvide Genforeningspiger 
med blomsterkranse.

“Min hobby er blevet 
en stor del af mit liv, 
og jeg håber meget, at 
interesserede vil finde 
til Rinkenæs, så jeg fort-
sat kan være med til at 
glæde folk med min glas-
kunst.”, siger Tove Marie 
Hansen. ■

Tove Marie Hansen flytter sin 
udstilling af glaskunst 
fra Studie 66 i Gråsten til 
Højmark 23 i Rinkenæs.

Rinkenæsser vender hjem efter Coronaudbrud
Af Esben Cronbach

20-årige Christian Peter 
Lorenzen fra Rinkenæs 
har rejst rundt i den 
store verden, alt imens 
Coronasmitten er taget 
til.
I efteråret rejste han til 
New Zealand. Siden har 
han prøvet lidt af hvert.

“Der er meget ekstrem-
sport og adventure på 
New Zealand, og naturen 
er også vild. Der er bjerge, 
gletsjere – al den slags. Jeg 
har prøvet faldskærmsud-
spring og canyonswing,” 
fortæller Christian Peter 
Lorenzen.

Canyonswing er som 
en store gynge mellem 
bjergene. 

“Rebet var 164 meter 
langt, og man valgte selv, 
hvordan man ville hoppe. 
Man kunne cykle, stå på 
hænder og alt muligt. 

Jeg valgte selv ‘This is 
sparta!’-måden. Man rå-
ber ‘This is sparta!’ og får 
så et ordentligt spark lige 
i maven, så man ryger ud 
over kanten, mens man 
er spændt fast til torvet. 
Udover de vilde ting har 
han også arbejdet på 
en æbleplantage i New 
Zealand er efterfølgende 
rejst til Australien, hvor 
han er rejst rundt i nogle 
måneder.

Christian Peter Lorenzen 
har nu rejst rundt i New 
Zealand og Australien i 
knap et halvt år, og er nu 
på vej hjem.

“Jeg sad midt i en ørken, 
da vi fik meldingen om, at 
alle danskere skulle kom-
me hjem”, siger Christian 
Peter Lorenzen, som over-
vejede, at blive dernede.

“Men mine forældre ville 
gerne have mig hjem”, 
fortæller Christian Peter 

Lorenzen, som mandag 
eftermiddag sad i lufthav-
nen i Singapore og ven-
tede på sit fly til Zürich i 
Schweiz. Oprindeligt ville 
turen tage 24 timer, men 
aflyste og ændrede flyaf-
gange har betyder, at det 
nu vil tage i alt 40 timer. ■

Christian Peter Lorenzen har 
rejst et halvt år rundt i 
Australien og New Zealand.
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Grænsehandlere bliver afvist i 
Kruså og Frøslev
Af Dit te Vennits Nielsen

Tyskland lukkede man-
dag morgen grænsen til 
Danmark.
Det skete to dage efter, 
at Danmark lukkede sin 
grænse mod Tyskland.

Restriktionerne er de 
samme, som gælder fra 
dansk side.

Det betyder, at pendlere 
fortsat kan krydse græn-

sen, men turister kommer 
ikke ind i Tyskland, 
og det er ikke tilladt at 
grænsehandle.

Når Danmark lørdag 
etablerede fuld grænse-
kontrol skete det for at 
bremse udbredelsen af 
Coronavirussen.

Lokalt har 
Coronavirussen stort set 
lammet alt.

På Frøslevlejrens 
Efterskole sendte man 
eleverne hjem i løbet af 
torsdagen.

“Det foregik stille og 
roligt, og forældrene hen-
tede dem hen ad vejen. 
Der var god forståelse for 

situationen, og vi har in-
gen smittede. Eleverne har 
fået hjemmeopgaver for. 
Det er bare så ærgerligt 
med vores musical, som 
vi har måttet aflyse opfø-
relsen af”, siger forstander 
Annemette Hess.

På Lyreskovskolen i 
Bov sendte man også 
sendt eleverne hjem for 
at medvirke til at sænke 
smitterisikoen.

“Ud af vores 560 elever 
har vi mellem 5 og 10 
elever, der mandag er i 
pasningsordning. Ellers 
er skolen lukket ned, og 
lærerne sørger for under-
visning på nettet. Vi har 
ingen smittede”, siger sko-
leleder Jon Sønderby.

Valdemarshus har lukket 
ned for samtlige aktivite-
ter frem til 1. april.

“Alle arrangementer 
er aflyst", siger formand 
for Valdemarshus Carlo 
Jensen. ■

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning afSelvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

  Mobil nr. 22 25 84 07Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSENHANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 PadborgHærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg

murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dkmurer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

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

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

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 17. Farserede porre med tricoloremix

ONSDAG den 18. kalvesteg med gammeldags hvidkål

TORSDAG den 19. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 20. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

LØRDAG den 21. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 22. Burger med pommes frites

MANDAG den 23. Kylling i paprikasove med salat

Kun 69,-

Den første bil som lørdag blev stoppet, var en østrigsk bil, 
som blev bedt om at vende om kl. 12.01. Foto Ingrid Johannsen 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 12 17. marts 2020 12. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 22. marts 
AFLYST

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 22. marts
AFLYST

Søndag den 22. marts
AFLYST

Dødsfald

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
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Min kære mand,
vor dejlige elskede far, svigerfar, bab og oldefar 

Carl Kristiansen
* 12. februar 1941

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Bov, den 9. marts 2020

Gerda
børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Højtideligheden er udsat på ubestemt tid pga. Covid-19

Edith og Jørgen Post 
fejrer diamantbryllup

Af Dit te Vennits Nielsen

Edith (81 år) og Jørgen 
Post (83 år), Frøslev, 
fejrer torsdag 19. marts 
diamantbryllup.

Jørgen Post er en rigtig 
“Frøslever”. Han er både 
født, opvokset og bor 
stadig i Frøslev. Han 
stammer fra et mindre 
husmandssted, som han 
overtog efter sin far, der 
døde som 56-årig. 

Jørgen mødte Edith, 
der stammer fra Ikast, 
til et høstbal på Holbøl 
Landbohjem. Edith var 
inviteret af en veninde, og 
begge piger mødte deres 

kommende ægtemænd til 
festen. 

I 1960 blev der holdt 
bryllup på det daværende 
Fjordhotel i Kollund. 
Efterfølgende flyttede 
Edith ind på ejendommen 
sammen med sin mand 
og svigermor, og de boede 
sammen i 9 år.

Købte gård
Rammerne på husmands-
stedet blev for små og 
parret købte en gård på 
Vestergade 5 i Frøslev for 
at få mere jord. Jørgen 
kørte for kommunen sam-
tidigt med, han passede 
sine køer og grise. Edith 
hjalp også til på gården, 
og parret fik en datter og 
søn. De begyndte at leje 

værelser ud, og ind imel-
lem arbejdede Edith som 
syerske for Grænsetekstil, 
hvor hun syede sengetøj. 

I 2009 flyttede Edith 
og Jørgen Post til deres 
nuværende hjem på 
Kirkeforte. Sønnen Hans 
Henrik overtog gården 
efter i mange år at have 
drevet Frøslev Kro. Her 
hjalp forældrene til, da de 
var gået på efterløn som 
60-årige. 

Jørgen nåede at være 
brandmand i Frøslev 
Frivillige Brandværn i 
knap 40 år og i godt 25 år 
har han spillet dilettant. 

Edith er flittig bruger 
af Valdemarshus, hvor 
hun dyrker gymnastik 
og håndarbejde. Hun har 
i 17 år været frivillig i 
Kirkens Korshær.

Datteren Britta bor i 
Agerskov, og begge børn 
har givet diamantbrude-
parret 6 børnebørn. 

Festen holdes med 47 in-
viterede gæster på Holbøl 
Landbohjem. Desværre 
er der kommet afbud på 
grund af corona-virussen, 
men som diamantbrude-
parret siger: “Det er der jo 
ikke noget at gøre ved”. ■

Edith og Jørgen Post er glade 
for tilværelsen, nyder deres 
otium og har et fantastisk 
godt naboskab i Frøslev.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Boliger

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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
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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
Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse
murerarbejde

Træfældning kontakt os for mere info

Anlægsgartner kontakt os for mere info Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

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

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,

 * 
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Smukke smykker i foråret
Af Esben Cronbach

Jensen Ure-Optik-Guld-
Sølv i Padborg er klar 
til foråret med bl.a. ure 
og smykker fra Georg 
Jensen.

Indehaver, Bitten Tamberg 
Haase, ser frem til den 
lysere tid.

“Jeg glæder mig til at 
møde vores etablerede 
og nye kunder, som altid 
er velkomne til at kigge 

forbi hos os, hvor vi kan 
vise, hvad det er vi har, og 
hvad vi kan,” siger Bitten 
Tamberg Haase.

Toppen af dansk design
Forretningen er én af kun 

få andre smykkeforretnin-
ger i Sønderjylland, der 
har lov til at sælge Georg 
Jensen smykker. 

Det er Bitten Tamberg 
Haase glad for.

“Det er toppen af dansk 
design inden for smykker. 
Det er klassisk, gedigent 
og super fedt håndværk,” 

siger Bitten Tamberg 
Haase.

Butikken har mange ure.
“Det er der en særlig 

grund til. Vi sælger mange 
ure, fordi vi også er et 
urmagerværksted”, siger 
Bitten Tamberg Haase 

Forretningens urmager 
blev udlært i butikken 

og har arbejdet der i 
38 år. Det er ifølge Bitten 
Tamberg Haase en stor 
fordel, da forretningen på 
den måde altid har en ur-
mager, de kan trække på, 
når det er nødvendigt. ■
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 ÅBENT HUS ÅBENT HUS
I anledning af voresI anledning af vores
diamantbryllupdiamantbryllup

holder viholder vi åbent hus åbent hus hele dagen den 26. marts. hele dagen den 26. marts.
Der er ingen morgensang.Der er ingen morgensang.

Vi glæder os til at se alle, der har lyst.Vi glæder os til at se alle, der har lyst.
Med venlig hilsenMed venlig hilsen

Annemarie og Lorenz SchmidtAnnemarie og Lorenz Schmidt
Sønderhavvej 32 b, RønshovedSønderhavvej 32 b, Rønshoved

Hjertelig Hjertelig 
tillykketillykke

Vi ønsker jer Vi ønsker jer 
hjertelig tillykke med hjertelig tillykke med 

diamantbryllup og diamantbryllup og 
alt godt fremover.alt godt fremover.
Knus fra AlnorKnus fra Alnor

KRUSÅ HUSMODERFORENING
A� yser hermed

Modeopvisning hos Aaskov Aabenraa
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18.00

På bestyrelsens vegne
Giesela Paulsen

Hørt ved Lyren
Bov Kro har sendt alle 
medarbejdere hjem, 
bortset fra kroparret 
og deres elever. Derfor 
holder kroen stadig 
åbent.

Hotel Fakkelgaarden i 
Kollund er lukket i den 
nærmeste tid.

Den altid aktive 
Benta Tønder har nu 
også taget en tjans i 
Local Fitness, hvor 
hun er blevet såkaldt 
“Fitnessven”.

Lokalforeningen 
Frøslev Padborg har 
markeret, hvor den 
kommende frugtplan-
tage skal etableres i 
Fritidsparken.

Så er der igen fun-
det inficeret kød. 
Denne gang uden 
for Hjulmagervej i 
Padborg. Hundeejere 
skal passe på, at deres 
hunde ikke æder det, 
da det kan få katastro-
fale følger.

Flere lokale borgere 
tilbyder gratis deres 
hjælp med indkøb og 
børnepasninger til de, 
der har brug for det.

Padborg Park har indtil 
videre ikke lukket 
deres aktiviteter, men 
der er foretaget visse 
justeringer. 

Rema 1000 i Kruså 
har sat håndsprit op i 
butikken, og kunderne 
ledes ud gennem kasse 
1 og 3, så der er god 
afstand.

Natten til onsdag var 
der indbrud i et værk-
sted på Jernbanegade 
i Padborg. Tyvene 
skaffede sig adgang 
ved at bryde et vindue 
op. Fra værkstedet 
blev der stjålet diverse 
værktøj. ■

Lad os hente de møbler, du ikke 
længere har brug for
– til glæde for andre

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

BUTIKKEN ER LUKKET fra d.d. frem 

til den 30. marts indtil videre pga. coronavirus.

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

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

for private · virksomheder · landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning

Fliseanlæg – belægning etc.

Fjernelse af haveaffald.

Blomster, planter, træer, hæk

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

uweasmussen@bbsyd.dk ∙ www.uwes-have.dk

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

Ring 7460 8186 
eller 2429 0631

Se mere på uwes-have.dk

Alt havearbejde udføres

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

Diamantbryllup 
i Sønderhav
Af Dit te Vennits Nielsen

Oppe bag ved Annies 
Kiosk i Sønderhav ligger 
et smukt murstenshus 
med udsigt ud over 
Okseøerne og Flensborg 
Fjord. 
Her bor Annemarie 
(kaldet Lotte) og Lorenz 
Schmidt, som tors-
dag 26. marts fejrer 
diamantbryllup.

Det var lidt af en tilfæl-
dighed, at parret kom til 
at bo netop her. Lorenz 
Schmidt var på graveopga-
ve med sit firma. Grunden 
ved siden af var sat til salg, 
og han slog til og købte 
den. 

Efter giftemålet i 1960 
boede det nygifte par i 
Hydevad ved Rødekro. I 
1968 købte parret Lorenz 

Schmidts barndomshjem i 
Kiskelund. 

Her oprettede Lorenz 
sammen med sin bror 
Kjeld firmaet Brdr. 
Schmidt. I mange år bo-
ede Kjeld på den øverste 
etage, mens Annemarie og 
Lorenz boede i stueetagen. 
På et tidspunkt håbede 
de, Kjeld ville finde en sød 
kæreste at bo sammen 
med, og derfor byggede 
de hus og flyttede til 
Sønderhav. 

Da Kjeld døde i 2006 
flyttede firmaet til 

Risbrigvej i Padborg. 
Disse bygninger blev solgt 
sidste år. 

Selv om Lorenz Schmidt 
er fyldt 81 år, kan han ikke 

slippe firmaet helt, og han 
er stadig aktiv.

“Man kan jo ikke svigte 
de sidste gamle kunder”, 
siger han storsmilende.  

Opvokset i Kværs
Diamantbrudeparret lærte 
hinanden at kende, da 
de var henholdsvis 19 og 
21 år. De blev kærester, 
da både en bror og søster 
også var kærester.

Annemarie er ud af en 
søskendeflok på 9 og er 
født og opvokset i Kværs. 
Hun blev uddannet hjem-
mehjælper, men har i hele 
ægteskabet hjulpet til i 
firmaet. Hun er dog gået 
på pension og nyder nu 
tilværelsen med sine 79 år.

Annemarie gik i 9 år 
til linedance. Hun har 
dyrket vandaerobic, lavet 
keramik og porcelænsma-
ling. Hun har også gået 
til musikundervisning på 
keyboard.

Parret har sammen spil-
let badminton. Lorenz er 
stadig aktiv tennisspiller 
på banerne ved Padborg 
gl. stadion, og herudover 
er han ivrig sejler med 
egen sejlbåd. 

Lorens voksede op med 4 
søskende og stammer fra 
den daværende Kollund 
Kro.

Han er udlært smed og 
rørlægger, og så kan han 
noget med maskiner.  
Barndomshjemmet i 
Kiskelund er i dag overta-
get af et familiemedlem, 
Thomas Schmidt, som 
i øjeblikket er aktuel i 
tv-serien “Hvor kragerne 
vender”.

På diamantbryllupsda-
gen holder parret åbent 
hus på hjemmeadressen. ■

Et kendt par i Sønderhav, 
Lotte og Lorenz Schmidt 
fejrer diamantbryllup.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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