Tak fordi du handler lokalt

Gråsten
- Sundeved
- Kruså--Holbøl
Frøslev- -Kollund
Holbøl - Kliplev
Kollund- Felsted - Bovrup - Varnæs
Gråsten -- Broager
Broager -- Ragebøl
Sundeved
- Padborg--Padborg
Kruså - Frøslev

Butikkerne tænker kreativt
for at overleve Corona-krisen

Jonna Seemann hilser på Lene Koch, der også holder åbent.

Jane Hansen og Jonna Seemann opfordrer folk til at handle
lokalt.

godt håndværk
og så er det til at betale!

Lej en bil for
Brovej 90
6310 Broager

Bent
Christensen

/dag

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
✔ Gennemgang af regnskaber og
balancer i forbindelse med momsindberetning, skattebetaling mv.
✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst samt indberetning
af selvangivelser til SKAT
✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

• OMBYGNING
• RENOVERING
• TOTALENTERPRISE
Ring 7447

4262

eller skriv til

akseltang@mail.dk

Der bliver længere og
længere mellem de
handlende i Gråstens
butikker.
“Lige nu betyder det en
kraftig omsætningsnedgang for 2dreams”,
fortæller butiksmedindehaver Jonna Seemann.
Hun mener, butikslivet i
Gråsten kun kan overleve,
hvis der tænkes nye løsninger, så den lokale handel kan fortsætte under
Corona-nedlukningen.
Forleden var hun en tur
rundt i de øvrige åbne
butikker i byen for at tale
med butiksindehavere.
Flere steder er omsætningen faldet med 70 procent.
“Det er jo fuldstændig
vanvittigt, men selvfølgelig har det konsekvenser,
når folk holder sig hjem-

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

✔ Assistance med bogholderiopgaver

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

NU UGEPAKKER
2 GANGE I UGEN

D

•
•
•
•
•

Kylling i karry med ris
Karbonade med kogte kartofler og stuvet grønt
Tomatsuppe med suppehorn og flutes
Gyrospande med tzatziki
Lille overraskelse

TORSDAG DEN 2. APRIL
•
•
•
•

Tarteletter med høns i asparges
Forloren hare med kartofler, rødkål og sauce
Mørbradgryde med ris
Stegte kyllingelår med Rebild salat og stegte
kartofler
• Lille overraskelse

249,249,
Det Grønne Køkken

Ring eller bestil på
www.dgk-Egernsund.dk til kun

pr. person

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

HE

me”, siger Jonna Seemann,
som slår et slag for, at det
handler om at stå sammen
i krisen.
“Det handler om at få
folk til stadig at handle
lokalt - også hjemmefra,
hvor det er muligt”, siger
Jonna Seemann.
Hun mener, det farligste
lige nu er Coronavirussen.
Men det dræber også
Gråsten, hvis folk vælger
de udenlandske webshops,
når de handler hjemmefra.
“Det er nu, vi skal
handle lokalt, hvis butikkerne også skal være der,
når Coronavirussen er
overstået”, siger Jonna
Seemann. ■

TIRSDAG DEN 31. MARTS

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

GULV- & GARDINBUSSEN

31. marts
99.
august2020
2018 12.9. årgang
årgang

Af Gunnar Hattesen

NY

249,-

TLF. 7444 1985

Uge0014
Uge

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

Mad ud af huset
Sundgade 79 · 6320
Tlf.Egernsund
21248572 · Tlf.: 30 56 36 47

Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 21 24 85 72 · www.dgk-egernsund.dk
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Årets konfirmationer.

Begravelser og bisættelser

Mange arrangementer dette forår er enten blevet aflyst eller flyttet
til et senere tidspunkt, det gælder også årets konfirmationer.

Når et elsket menneske dør, plejer familie, venner, naboer og bekendte
at samles om den sidste afsked i kirken eller kapellet. Men der er
ikke meget, der er, som det plejer at være – heller ikke i kirken.

Landets biskopper har valgt at alle konfirmationer skal flyttes til efter
pinse, og konfirmationerne her i sognet ligger derfor således:
Tidligere 6.A fra Gråsten Skole konfirmeres
lørdag den 13. juni kl. 11.00 i Gråsten Slotskirke.
Tidligere 6.B fra Gråsten Skole konfirmeres
søndag den 14. juni kl. 11.00 i Gråsten Slotskirke.
Elever fra Æblegård Friskole konfirmeres
søndag den 21. juni kl. 9.30 i Adsbøl Kirke.

Begravelser og bisættelser går ikke ind under en fast deltagergrænse på max.
10 personer, men hver enkelt kirke skal foretage en realistisk vurdering af, hvordan
der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal, kirkebænke
m.v. og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes generelle anvisninger.
Hos os betyder det helt konkret at vi har valgt midlertidigt at lukke kapellet og
lade alle kirkelige handlinger foregå i Slotskirken, hvor der er bedre plads. Der kan
i øjeblikket være max. 40 personer i kirken, og kirkens personale anviser, hvor
menigheden må sidde ved at lægge salmeblade på de stole, der må anvendes.
Når man tager afsked med et menneske, man har holdt af, er det det
naturligste i verden at kramme hinanden eller gribe hinandens hænder.
Disse varme kærtegn må jo desværre også gemmes, til coronaen har
sluppet sit tag, så vi ikke risikerer, at endnu flere bliver smittede.
Jeg ved godt, dette ikke er den optimale afsked, men det er
sådan det må være i øjeblikket, og jeg lover, at vi i kirken gør
vores bedste for, at jeres kære må få en smuk afsked.
Med venlig hilsen,
Hanne Beierholm Christensen
Sognepræst.

Tegnekonkurrence for børn
Det er snart påske, men vi kan jo desværre ikke mødes i
kirken for at holde børnegudstjeneste i øjeblikket.
Vi vil dog rigtig gerne fejre påske med alle sognets børn, og derfor afholder
vi en tegnekonkurrence, hvor man kan vinde et KÆMPE påskeæg.
Hvis du vil være med, skal du lave en tegning af noget af det, der skete i
den første påske – det kan f.eks. være Jesus, der spiser sammen med sine
venner, Jesus, der hænger på korset, eller Jesus, der står op af graven.
Hvis du ikke helt kan huske påskens fortælling, kan du måske få din mor
eller far til at læse den for dig, eller du kan se en lille video på kirkens
facebookside, hvor vi fortæller historien med hjælp af forskellige bamser.
Tegningen skal du lægge i en kuvert og putte i postkassen ved
præstegården, Slotsbakken 1 i Gråsten, senest 2. påskedag kl. 13.00.
Huske at skrive dit navn, din alder og adresse bag
på tegningen, så vi ved, hvor vi skal aflevere
påskeægget, hvis det er dig, der vinder.
Vindertegningen vil blive
offentliggjort på kirkens
acebookside, og vinderen vil
blive kontaktet direkte.

Har du brug for hjælp?
Vi er vant til at kunne klare os selv og mange af os sætter en dyd i at kunne.
Hele denne Corona-tid er uvant og vi bliver nødt til at
erkende, at vi er sårbare og har BRUG for hjælp.
Det er ingen skam at tage imod hjælp – det er faktisk en skam at lade være!
Vi er mange, der gerne vil hjælpe med for eksempel indkøb, hundeluftning
pakke- og medicinafhentning eller andre nødvendige praktiske gøremål.

Du kan få hjælp fra os hvis du:
•

Er ældre og føler dig udsat for smitterisikoen

•

Er særlig udsat ifm en kronisk sygdom

•

Er mistænkt for at være smittet og derfor er i hjemmekarantæne

•

Er syg af Coronavirus og derfor er i hjemmekarantæne

Det handler om, at vi er klar med hjælpemuligheder, når behovet kommer.
Vi følger naturligvis retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen
og andre relevante myndigheder.

Digital kirke

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

I en tid, hvor kirken må holde
lukket, må vi tænke kreativt.
Kirken er derfor blevet digital.
På kirkens Facebookside lægger
vi i ugens løb forskellige små
videoer ud – det kan være bønner,
små andagter eller kreative ideer
til børnefamilierne. Videoerne kan
også ses på kirkens hjemmeside:
www.graastenadsboelkirker.dk

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

Gråstenerne
køber mere garn

Lis Lykke Christensen glæder sig over, at salget af garn går
fint.Arkivfoto
Af Esben Cronbach

Mens Danmark og verden lukker mere og mere
ned, køber gråstenerne
mere og mere garn.
Som i så mange andre
forretninger, mærker

Genåbner
Genbrugspladserne
åbner igen.

man i Garn & Tøj i høj
grad Coronakrisens
påvirkning.
Tøjsalget er nedadgående
og kunderne er færre. Og
forholdsregler i form af
håndsprit og større af-

Tirsdag den 31. marts
åbner Sønderborg
Forsynings genbrugspladserne i Gråsten kl. 10-17
og Skodsbøl kl. 9-19 igen

3

stand mellem mennesker
er blevet dagligdag.
Men ikke alt er helt
negativt. Salget af garn er
nemlig opadgående.
“Det er jo svært i disse
tider, men salget af garn
går fint” siger indehaver
Lis Lykke Christensen.
“De kunder, der kommet
i butikken, viser forståelse
for de nye forholdsregler.
Og man kan ikke rigtig
mærke på dem, er der
er den store forskel fra
tidligere”, siger Lis Lykke
Christensen. “Som alle
andre foretrækker vi kort
og MobilePay, så vi ikke
skal røre ved kontanter.
Men når folk kommer
ind i butikken, kan man
ikke mærke det på dem,
at vi har hele denne krise.
Bare de kan få noget garn,
er de glade. Og så kan vi
lige snakke lidt,” siger Lis
Lykke Christensen. ■
for private kunder – med
øget bemanding, udvidede
åbningstider og opfordring til tålmodighed og
omtanke. ■

Sønderborg Kommune har besluttet
at etablere cykelsti langs landevejen
Buskmosevej fra Ravnsbjergvej til Årsbjerg for at forbedre forholdene for de
mange cyklister, som i dag færdes mel-

lem biler og tung traﬁk. I forbindelse
hermed ønsker Sønderborg Kommune
ved ekspropriation i h.t. lov om offentlige veje, kap. 10, at erhverve nødvendige arealer til cykelsti-anlæg m.v.

ÅSTEDSFORRETNING
I den anledning bekendtgøres herved,
at der i henhold til bestemmelserne i
kap. 10 i lov om offentlige veje og efter
beslutning i Teknik- og Miljøudvalget
den 8. oktober 2019 afholdes åstedsforretning således:
Tirsdag den 28. april 2020
vedr. ejendommene:
Matr.nr. 78, 325, 327, 382, 711,1493,
1537, 1529, 1584, 1592 og 1593 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs.
Onsdag den 29. april 2020
vedr. ejendommene:
Matr.nr. 95, 108, 350, 694, 1041, 1415,
1541 og 1570 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs.
Torsdag den 30. april 2020
vedr. ejendommene:
Matr.nr. 158, 305, 788, 891,896, 933,
1377 og 1512s Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs.

Åstedsforretningen indledes tirsdag
den 28. april 2020 kl. 9.00 på ejendommen matr.nr. 1584 Rinkenæs
Ejerlav, Rinkenæs og fortsætter efterfølgende på de øvrige ejendomme.
Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer,
bruger, panthaver eller på anden måde
har en retlig interesse at varetage i
anledning af ekspropriationen, idet
ejeren dog indvarsles særskilt ved digital post.
På grund af omstændighederne, vedrørende Covid-19, vil ekspropriationsplaner og arealfortegnelse ikke være
tilgængelig i fysisk form. Man vil i
stedet for kunne tilgå dokumenterne i
digitalt form ved henvendelse til afdelingen Projekt og Anlæg på mailadresse projektoganlaeg@sonderborg.dk.
Venlig hilsen
Projekt & Anlæg
Sønderborg Kommune

Arealerhvervelse m.v. vedr. anlæg af
cykelsti langs Buskmosevej mellem
Ravnsbjergvej og Årsbjerg
Marts 2020

20%

SPAR
PÅ ALLE VARER
GÆLDER UGE 14 OG 15
Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag............ 9.30-17.30
Fredag .............................. 9.30-18.00
Lørdag .............................. 9.00-13.00

Slotsgade 7 • 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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Sæt kryds

Kværs Kro leverer mad til døren

TILLYKKE

Af Lene Neumann Jepsen

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

Selvom kroen for tiden
er lukket for selskaber,
er der stadig godt gang i
gryderne hos Kværs Kro.

Udover 25 ord 1,- pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐ ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

I mange år har Kværs
Kro leveret mad til bosteder og institutioner
og det fortsætter de med.
Regeringens påbud om
nedlukning af restauranter gælder nemlig ikke
mad-ud-af-huset.
Derfor udvider Kværs
Kro deres tilbud om levering af "daglig mad" til
private husholdninger.
“Vi havde længe overvejet ideen, så nu er vi gået i
gang lidt før end planlagt,”
fortæller medindehaver
Johannes Andresen, der
også sendte kroens nye

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

Historisk Forening for
Graasten By og Egn

hjemmeside i luften før
end planlagt.
Tiltaget skal også hjælpe
Kværs Kro med at holde
forretningen kørende, nu
hvor selskaberne er aflyst.

meddeler hermed at

Hurraaaa.

som var planlagt til den 21. april kl. 19,

Verdens bedste mor, svigermor,
bedstemor & oldemor
fylder 70 år den 4. april.

på ubestemt tid på grund af corona virusen.
Nærmere besked følger senere.
Venlig hilsen bestyrelsen.

Kæmpe tillykke,
vi elsker dig.

Generalforsamlingen
udsættes

Påskemenu
Johannes Andresen og
holdet på Kværs Kro vil

Hilsen fra os alle.

46 MIO. KR. I PULJEN HVER MÅNED
Rådhus Kiosken Gråsten

Bemærk!
Du kan også bestille
eller forny dine lodder
på telefon

61 60 74 00

“Vi sælger en tiendedel af
normalen. Så vi kan også
mærke, at det er en hård
periode,” siger Johannes
Andresen.
Kværs Kro har en
menuplan klar for de
næste to uger og man
kan bestille helt ned til én
kuvert, senest dagen inden
og før kl. 12.

Indehaver af Kværs Kro,
Johannes Andresen.


Foto Ingrid Johannsen

gerne være med til at skabe påskestemning og har
derfor også lavet en særlig
påskemenu med både lam,
suppe og dessert.
“Da vi ikke kan holde
påskefrokost på kroen, leverer vi gerne påskefrokosten hjem til folk,” fortæller Johannes Andresen.. ■

Få din middagsmad leveret
Vi leverer dagligt mad til bosteder etc. og
udvider nu også til de private husholdninger.
Har du ikke lyst til at gå ud, befinder du dig i
hjemmekarantæne, eller vil du bare gerne have maden
bragt, så kan vi levere den daglige middagsmad.
Se vores aktuelle 2-ugers-plan på kvaers-kro.dk
og
Kværs Kro eller kontakt os på 7465 9206

fra

65,pr. dag

Vi leverer hver eneste dag undtagen søndag.

Du kan også blive en af de 40.000 glade vindere i april
Spil med hos:

Rådhus Kiosken i Gråsten
Din lokale forhandler

www.kvaerskro.dk

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 29. marts
AFLYST

Søndag den 29. marts
AFLYST

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 29. marts
AFLYST
Søndag den 29. marts
AFLYST

Søndag den 29. marts
AFLYST
Søndag den 29. marts
AFLYST

NYBØL KIRKE

Søndag den 29. marts
AFLYST

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 29. marts
AFLYST

ULLERUP KIRKE

Søndag den 29. marts
AFLYST

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 29. März,
Kein Gottesdienst

Populær ildsjæl
i Adsbøl
Britta Kubiak, Adsbøl,
fylder onsdag den 1. april
70 år.
Hun er født og opvokset
i Alnor, datter af Lilli og
Jørgen D. Matthisen.
Hun tog efter endt skolegang en kontoruddannelse
på dagbladet Sønderjyden
i Sønderborg.
Efter nogle få år begyndte Britta at arbejde som
dagplejer, der kom til at
vare resten af arbejdslivet.
Hun huskes af de fleste,
som et varmt, engageret
menneske blandt andet af
tidligere kolleger og dagplejebørn, som hun stadig
har jævnligt kontakt med.
Britta er et udadvendt
menneske. Hun har været
aktiv bl.a. med AdsbølRevy og har i mange år
aktivt deltaget i Adsbøl
Borgerforening. I flere år
optrådte hun som "Didde"
ved familiefester og
foreningsarrangementer.
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Dødsfald

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

Anne Marie Høck, Gråsten, er død, 86 år. ■

I en længere periode
var Britta politisk aktiv
i Socialdemokratiet.
Samfundsdebatten optager hende meget og hun
er medlem af det lokale
ældreråd.
Britta har selv to børn og
tilsammen med Bo, som er
hendes kæreste har de i alt
9 børnebørn sammen. ■

Kun ét ord
tegner sig klart
stadig klarere
og står
når alt er sagt
tilbage
Ordet tak

En smuk
afsked...

Anne Marie Høck

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

f. Pawelec
* 2. maj 1933, Adsbøl

– Gitte og Steen Kristensen

† 24. marts 2020, Rinkenæs

Gitte, Mette og Karla
Bisættelsen har fundet sted

75 år

Taksigelser
Hjertelig tak
for opmærksomhed og hilsner ved

Anne Marie Petersens
bisættelse i Rinkenæs Korskirke
På familiens vegne
Claus, Jesper, Anja og Susanne

Hjertelig tak
for blomster og flaghejsning ved

Viggo Marcussens
bisættelse.

På familiens vegne
Margrethe

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand
Eksamineret bedemand
Ruth Hyldgaard Gaul
Guderup
Bakken
23
Tlf. 74 45 80 11
Nilum, Smedebakken 2,
Broager
Kirkegade 2
Tlf. 74 44 95 29
Adsbøl, fylder onsdag den
Nordborg
Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45
1. april 75 år.
Lukket søndag
Hun været medlem af
Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
Adsbøl Menighedsråd og
www.als-begravelse.dk
aktiv• iEn
Detværdig
Lille Teater.
■
og smuk
afsked v/ Steen Kristensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Svend Hedegaard

Rie Rabøl Jørgensen

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

Martin Good

•

Generalforsamling

Gråsten

Mandag den 20. april kl. 19.30
på Gråsten Landbrugsskole

Lige
leves
- Lige så personlig kan afskeden være

Rie Rabøl Jørgensen

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

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

Vi træffes hele døgnet.
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

Dagsorden:

Jytte Rasmussen

Gråsten&Omegns

1. Valg af ordstyrer og
stemmetællere

Martin Good

Gråsten og Omegns
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

Thomas Helmich

Sønderborg
Begravelsesforretning
Arnkilgade 15, Sønderborg
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Bedemand
Alice
Tørøk
AFLYS
e
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æ
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- Steffen Jensens eftf.

Tlf: 74 65 94 33

Tlf: 74 42 36 81

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

v
r
e
t
f
e
s
e
d
l
a
r
e
g
g
i
l
e
Der indk
r
o
f
n
de
e
h
g
i
l
u
m
t
r
sna
5. Valg
såaf medlemmer
4. Indkomne forslag
– Forslag skal skriftligt
meddeles formanden 14 dage
før generalforsamlingen
og suppleanter

6. Eventuelt
SuperBrugsen er vært med
boller med pålæg
Efter generalforsamling
underholdning ved Rikke Thomsen

Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

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

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 9.995,-

• Fri kørsel i Sønderjylland

Gæst i år Rikke Thomsen

Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet
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Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R

Hækklipning
Haveservice Belægning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure

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

Tlf. 23 71 58 59

Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
Bygningskonstruktør, murermester
post@graasten-murerforretning.dkNybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser

HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde

og aut. kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

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

Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Annonce.indd 1

28-01

TRANSPORT

Hvis din bil
kunne vælge

Nicole
Schünemann
-Føh

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

Reparation og service
af alle bilmærker

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

kommer også i Padborg og Tinglev

Gisselmann

Tlf. 74 65 09 16

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

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

Kosmoshus Træfældning
www.el-teknik.dk

Tak fordi du
handler lokalt

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

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg
Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

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

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

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

Ansv. redaktør

Mediechef

Mediekonsulent

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 40 03 61

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ls@graastenavis.dk

Fotograf

Receptionist

Reporter

Gunnar Hattesen

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Ingrid Johannsen

Eva Gert Jensen

Telefon 61 44 07 80
egj@graastenavis.dk

Lisbeth Schiønning

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

Reporter

Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

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

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Reporter

Reporter

Telefon 28 97 93 03

Telefon 27 36 04 12

Timm Bøttger

Søren Thygesen Kristensen

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

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Stormvejr på Broagerland
Broagerland blev søndag
gennemrusket af en heftig
storm.
Flere steder medførte
det spærrede veje, væltede
træer og oversvømmelser
på Iller Strandvej og langs
Gendarmstien. ■
Foto Ingrid Johannsen
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Læserbrev

Giv lov til at bygge i
Broager
Er Broager et uland i
forhold til Sønderborg
by?
Aase Nyegaard udtaler,
at der er kæmpe modstand mod udstykning på
Nejsvej.
Som byrådsmedlem
i Broager og senere i
Sønderborg i mange år,
har jeg ikke oplevet, at der
ikke har været modstand
mod nye udstykninger.
Udstykningen på
Nejsvej, som Ole Hansen
har foreslået, at der laves
et tillæg til kommuneplanen, synes jeg, at
Sønderborg Byråd burde
tage op engang til.
Det er byggegrunde,
som vil blive en drøm
for mange familier og til

Han har i tre år været
butikschef i den tyske

Stjal Wegner-stol
Ved et indbrud i en ejendom på Brobølvej i Blans
blev der stjålet en Wegner-

stol af typen Bamsestol
med petroleumsfarvet
stof.

dagligvarebutikken i
Sønderborg.
Han bliver boende med
kone og tre børn i deres
hus i Nybøl. ■

Glad for natur og jagt
Fhv. landmand Viggo
I ægteskabet opvoksede
Marcussen, Bojskovskov, fire børn.
Jytte bor i Sønderborg,
er død, 85 år.
Hans Jørgen bor i

ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer

Derudover:

• Nedsunket forfod

• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

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

MØD OS  OG
SE DE NYE BEHOLDERE

Indbruddet skete sent
onsdag aften før middag.
Beboerne i huset så en bil
forlade stedet, men de var
ikke i stand til at give et
signalement af tyvene og
ingen detaljer om bilen. ■

Nekrolog

Han var født og opvokset i
Snogbæk.
I 1958 blev han gift med
Margrethe, der stammer
fra Ladegårdskov.
Parret købte i 1963
en ejendom på 20 ha i
Bojskovskov, som de drev
i mange år.
Viggo Marcussen havde
glæde ved natur og jagt.
Og det prægede ham, at
han fik alle de oplevelser,
der følger med.

JOHNS FODINDLÆG

viceborgmester i Broager
Kommune.
Formand for Bygnings
forberedelsesudvalget i
Sønderborg Kommune ■

SUNDEVED

Ny butikschef
Henrik Petersen, Nybøl,
tiltræder 1. april som butikschef i Lidl, Aabenraa.

gavn for vores erhvervsliv
i Broager.
Jeg synes, at byrådet
må bevise, at man mener
noget med de gamle
kommuner.
Vi vil også have udvikling i Broager. Så gr. borgmester Erik Lauritzen; Få
nu sat gang i den kommuneplan igen.
Erik Teichert
Socialdemokrat og fhv.

Sønderborg, Bente bor i
Bovrup og Sonja er bosat i
Kliplev. ■

Sundeved
Husholdningsforening
aflyser
generalforsamlingen
mandag den 20. april 2020
I stedet afholder vi

GENERALFORSAMLINGEN
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Fredag den 3. april kl. 1417

V.DAGLIGBRUGSEN
SOTTRUP

Læs mere på sonfor.dk/aﬀald2020
Sønderborg Forsyning
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Tlf: 8843 5300
info@sonfor.dk
www.sonfor.dk

Mandag den 18. maj 2020 kl. 19.30
på Forsamlingsgaarden Sundeved.
Bestyrelsen

T
D
U

Tak fordi du handler lokalt
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Hørt i byen
Direktør Charles
Ginnerskov Jensen,
ipnordic, har på nuværende tidspunkt brugt
75.036 kroner på at
sende hans opslag om
Skansegården ud på de
sociale medier. Alene i
den seneste uge brugte
han 18.918 kroner.

Fra frihed i Australien til Vandaler på
karantæne i Rinkenæs Syvstjernen
Christian Peter Lorenzen var
et halvt år i Australien og
New Zealand.

Katrine Boldsen Lund
fra Gråsten var én af de
højskoleelever, der var
strandet i Østafrika.
Hun er vel hjemme nu
og i isolation.
Bridgeklubben i
Gråsten har indstillet
aktiviteterne sammen med resten af
Danmark. Klubbens
generalforsamling flyttes højst sandsynligt til
maj-måned.
Take away tiltagene fra
Gråstens restauranter
støttes flot af byens
borgere. Mest travlt
i weekenden havde
Restaurant Fiskenæs,
som leverede over 200
kuverter ud af huset.
Bendt Flyger fra Super
Brugsen i Gråsten
kører sine daglige vareture og under Corona
krisen er antallet steget
markant.
Hos Autocenter
Gråsten ApS på Bom
husvej er direktør
Micael Byrdam fratrådt. Der er ikke blevet
ansat en ny direktør.
Firmaet skriver i det
seneste regnskab, at
de har været i forhandlinger om salg af
aktiverne. Selskabet
havde i det seneste
regnskabsår en negativ
egenkapital på minus
1,18 mio.kr. og en gæld
på 5,4 mio. kr. Ifølge
selskabsregistret har
Thomsens Auto A/S
nu et P-nummer på
adressen. ■

Af Esben Cronbach

20-årige Christian Peter
Lorenzen kom den 17.
hjem til et forandret og
Coronaramt Rinkenæs.
Da Christian Peter
Lorenzen kom hjem, var
det ikke den samme by,
som han rejste ud fra for
snart 6 måneder siden.
Hjemturen gik til
Danmark fra Melbourne
i Australien med mellemlandinger i Singapore,
Østrig og senere også
Sverige. Flyet fra Østrig
var nemlig aflyst, hvilket
betød, at Christian Peter
Lorenzen måtte tage en
omvej til Københavns
Lufthavn. Tirsdag den 17.
marts kl. 19 var han endelig tilbage i hjemstavnen,
hvor han ankom med
sin mor og papfar, der
hentede ham i Fredericia
for at undgå den offentlige
transport.
Ved hjemkomst fra en
rejse på næsten et halvt
år, er det naturligt at man
ønsker at hilse på hele familien, og lige så naturligt,
at de ønsker at se én.

“Jeg har været nede ved
mine bedsteforældre én
gang,” siger Christian
Peter Lorenzen.
Før besøget vaskede både
Christian Peter Lorenzen
og hans mor, Britt
Pedersen, hænderne grundigt i håndsæbe og i sprit.
Det samme blev gjort ved
ankomst og efter besøget.
Og der blev også holdt 2
meters afstand under hele
besøget.
“Det er selvfølgelig ikke
fedt. ‘Men, better safe than
sorry’. Vi gør det for at
kunne få en normal hverdag inden alt for længe, og
så kan man altid kramme,
og sige ordentligt hej, når
alt dette er ovre”, siger
Christian Peter Lorenzen.
Udenrigsministeriet
anbefaler, at man går i
karantæne, hvis man
har været i et særligt
risikoområde. Christian
Peter Lorenzen har ikke
været i et af disse områder,
men vælger alligevel at
holde sig hjemme for en
sikkerheds skyld. Der er
megen snak om, hvad

Ældre på indkøb i Gråsten
Vi kører ikke:

Før efter påske.
Hvilken dato vi kan komme i gang, vil vi
informere om, så snart det er muligt.
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

man kan lave, når man er
i selvisolation.
“Min mor holder mig
godt beskæftiget med ting
på gården. Jeg har lavet en
ridebane, og det tog lige
tre dage. Det er ikke fordi
jeg keder mig endnu,”
siger Christian Peter
Lorenzen.
Når han ikke hjælper på
gården, gør han som så
mange andre unge, og får
tiden til at gå med at snakke med vennerne over
internettet. Ofte mens der
spilles computerspil.
“Når alt dette er ovre,
skal jeg i byen med vennerne. Til musikquiz
på Penny Lane,” siger
Christian Peter Lorenzen
grinende. ■

Str. 48

Str. 40
Str. 39
Str. 38
Str. 37
Str. 36

Når deres
fødder
vokser
- vokser
forbruget
også

Syvstjernen i Gråsten Skov har haft besøg af vandaler. Man
har smidt flasker ind i bålet, som ikke blev slukket, da man
forlod stedet. Glasstykker, stanniol, cigaretpakker og dåser
ligger spredt uden om bålstedet.
Foto Kaj Hattens

Sommerhus
Lions Club GråstenBroager tilbyder handikappede eller andre, som i en
periode ikke kan klare at
komme på ferie, at få et
sommerhus tildelt i en uge.
Tilbuddet er rettet
fortrinsvis mod borgere
i de gamle Broager eller
Gråsten kommuner, og
det er også tænkt til dem,
der ikke har mulighed for
at komme afsted på egen
hånd.
Henvendelse skal ske på
mail til: kajesso@mail.dk

eller send til adresse: Kaj
Jacobsen, Slotsgade 24,
6300 Gråsten. ■

Boliger
LEJLIGHED
UDLEJES
Centralt beliggende i Gråsten,
50 m2, udlejes til rolig lejer
uden husdyr og børn.

Husleje kr. 3.800,- inkl. forbrug.

HENVENDELSE
TLF. 7465 2653

Er det tid til,
at din teenager
tjener sine
egne penge?
Vi søger omdelere i jeres område.
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til
omdeling af reklamer og aviser én til to gange
om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem
sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling.
Læs mere og søg jobbet på

blivomdeler.nu
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Hus og Have
Alt inden for
murerarbejde
SPECIALE: FLISER

Temasider

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma
v/ August Hansen

Forårstilbud på træflis,
skærver, muld osv.
v/ August Hansen
haven
Alt i levering af sten,til
skærver,
grus, sand, stenmel m.m.

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

Alt i levering af sten, skærver,
grus, sand, stenmel m.m.
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger
af søer og vandløbssikring m.m.

KONTAKT

Keld Wraae
Tlf. 40 74 66 31

keldwraae@hotmail.com

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Hent selv eller få leveret

HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Aksel
Tang

Bent
Christensen

• OMBYGNING
• RENOVERING
• TOTALENTERPRISE
Ring 7447 4262
eller skriv til

LT NATUR &

akseltang@mail.dk

EJENDOMSSERVICE APS

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk
Før

Forskellige prislag ring og hør nærmere.
Vi kommer gerne
ud og laver et
uforpligtende tilbud.

LT Natur &
Ejendomsservice ApS
Bakkegårdsvej 39
6340 Kruså
www.ltnatur.dk

•
•
•

NYT! Betal med

LT Natur tilbyder effektiv
algebekæmpelse af fliser, tag
& facader. Vi imprægnerer
efterfølgende fliserne

HUSK - havesæsonen starter 1. april!

•
•

BESØG VORES
SELVAFHENTNINGSPLADS
MED SAND OG GRUS 24/7
VI UDFØRER ALT I:

Efter
Kontakt os på:
Dennis Lorenzen
27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk
Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

•
•
•
•

Entreprenøropgaver
Nedbrydning
Containerservice
Kranservice

Vi
leverer
sand og
grus
SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57
www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på
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BovAvis
BovAvis

Fornem hæder til lokal håndværker
Af Lene Neumann Jepsen

Kunderne hos Gråsten
Algeservice er så tilfredse med arbejdet, at
deres bedømmelser har
placeret firmaet blandt
landets bedste.
Hver gang Jakob Skott
sender en faktura ud
fra sit firma Gråsten
Algeservice følger der et
spørgeskema til kunderne

med. Her har kunderne
mulighed for at vurdere
kvalitet og service med op
til fem stjerner. Det viser
sig, at besvarelserne på
spørgeskemaet for Gråsten
Algeservice er så positive,
at hjemmesiden anmeldhaandvaerker.dk har nomineret virksomheden til
prisen Årets Håndværker
2020.

Finaleshow
Sammen med fem andre
finalister i kategorien
Algebehandler med under 4 ansatte, har Jakob
Skott sikret sig en billet
til en storstilet finaleaften i Cirkusbygningen i
København. En fagjury
vælger den endelige vinder. Jakob Skott er meget
glad for de positive kundeanmeldelser. I gennemsnit

har han 4,7stjerner ud af
fem mulige
“Det er jeg rigtig godt
tilfreds med,” fortæller
Jakob Skott, der kan se at
kunderne gerne vender
tilbage til ham. Pga. den
nuværende situation i landet, er awardshowet Årets
Håndværker udsat, så
Jakob Skott må væbne sig
med lidt tålmodighed.

Hus og Have temasider
Fortsat i gang
Til gengæld behøver han
ikke trille tommelfingre
derhjemme. Hans firma
fortsætter med at udføre
algebehandlinger på huse
og terrasser for tiden.
“Vi har taget vores
forholdsregler med god
håndhygiejne og afstand.
De fleste opgaver kan sagtens klares uden direkte
kundekontakt,” fortæller
Jakob Skott, der gerne af-

taler det hele med kunden
over telefon eller gennem
et vindue.
Indtil vinderen af Årets
Håndværker kan kåres,
fortsætter Jakob Skott sit
gode arbejde med tilfredse
kunder. ■

Frontmonteret rider

Park 120

KOMBITILBUD!
RIDER + AGGREGAT

SPAR
4.000 KR.

Park 120 er en kompakt og manøvredygtig
rider med en 414 cc STIGA-motor,
knækstyring
(60/40) og et frontmonteret klippeaggregat
med Quick Flip.
Det frontmonterede klippeaggregat giver
dig et godt udsyn over arbejdsområdet og
gør det muligt for dig at nå ud i alle hjørner
samt klippe tæt på forhindringer og under
buske. Quick Flip-systemet gør det muligt
at vinkle aggregatet for rengøring uden at
tage remmen af.

Kun 19.995 kr.
Inkl. moms og 85 cm Combi
Quick Flip aggregat

+
Jørgen Petersen
Maskinforretning

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

Jakob Skott er nomineret til Årets Håndværker Foto: Arkivfoto

Er du sommerklar?
Få iværksat en effektiv algebehandling nu!
—Af tag, gavle, facade og belægninger mv.

Alt havearbejde udføres

Tilbud på
algebehandling
af tage på maks. 300 kvm
Normalpris 1.495,-

995,alt inkl.

Tilbuddet gælder frem til den 20. maj
og er til alle bygninger med maks.
højde til tagrenden på 3 meter

for private · virksomheder · landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning

Algebehandling
af terrasser

Fliseanlæg – belægning etc.
Fjernelse af haveaffald.

• Dybderens og
imprægnering af fliser

Blomster, planter, træer, hæk

• Kom af med flisepest
• Alle typer belægningssten
• Giv beskyttelse og
forlæng levetiden

Ring 7460 8186
eller 2429 0631
Se mere på uwes-have.dk
Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Blandt Danmarks billigste

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

—nu på 7. sæson i Gråsten
Ring til os på tlf. 4268 6263
www.graastenalgeservice.dk
Ring til os på tlf. 4268 6263

Jakob Skott

Følg med i nyheder og tilbud

Hus og Have temasider
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LT-Natur fjerner alger

Dennis Baagø Lorenzen, der
er medindehaver af
LT-Natur, viser, hvordan
et algeangreb ser ud.


Foto Ditte Vennits Nielsen

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

Af Ditte Vennits Nielsen

Efter den varme vinter
og årets første meget
våde måneder, har
algerne haft rigtigt gode
betingelser.
Det ses specielt på fliser,
hustage og facader, der er
grønne af alger.
LT-Natur råder over det
rigtige udstyr til effektivt
at fjerne algerne.
Udover højtryksrensere,

så har firmaet fået specialfremstillet en trailer
med specifikt algeudstyr
på. Det bevirker, at de
skånsomt, men nemt kan
fjerne alger på hustage og
endda meget høje facader.
Specielt skum
Efter en behandling med
det specielle skum klarer
vind og vejr resten.
“Efter fjernelse af alger
på flisebelægninger anbe-

faler vi en imprægnering,
så fliserne er beskyttede i
helt op til 10 år”, fortæller
Dennis Baagø Lorenzen,
der er medindehaver af
LT-Natur.
Imprægnering af en flise
trækker 3 cm ned i flisen
og bevirker, at det lukker
af for nyt algeangreb.
Algebehandling tager
et par timer, men det er
naturligvis afhængig af
størrelsen på det angrebne
område.
Dennis Baagø Lorenzen
fortæller, at firmaet altid
er villig til at komme ud at
kigge og efterfølgende give
et uforpligtende tilbud.
Folk er naturligvis også
velkomne til at ringe og
få en uforpligtende snak
og høre nærmere om de
mange forskellige tilbud
LT-Natur tilbyder. ■

www.rudebeck-byg.dk

Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning
Nybyggeri samt Hovedentrepriser

Headquarters

KAMPAGNE
PRIS i 2020

Vil du også
have billig og
grøn varme?
Vil du også sikre dig og familien en af de billigste opvarmningsformer?
- så gør som 385 andre sidste år, skift til Sønderborg Varme!
Det koster dig kun kr. 270,- i måneden, i 10 år, med en engangsbetaling
på kr. 10.500,- at få installeret fjernvarme.
Tag kontakt og vi kommer forbi ganske gratis og tjekker, om du kan få fjernvarme,
og om din installation er egnet til det.
Kontakt os, på tlf. 7343 5000, hvis du vil høre hvad du kan spare ved at skifte til fjernvarme.

www.sfjv.dk
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Estate fortsætter den gode stime
Af Lene Neumann Jepsen

setider. Tværtimod har
ejendomsmægleren haft
en særdeles aktiv martsmåned og ser positivt på
den kommende tid.

På trods af en delvis
nedlukning af landet, har
ejendomsmægler Estate
Gråsten haft en af sine
bedste måneder i marts. Forholdsregler
Mange brancher kan tydeligt mærke en indvirkning
af den nuværende situation på deres forretning.
Men hos Estate Gråsten,
er der ikke udsigt til kri-

“Vi gør naturligvis alt
for at passe godt på os,
på køber og på sælger. Vi
holder god afstand, bruger håndsprit og undgår
fysisk berøring,” fortæller

Nye låger
Nye låger
låger
Nye

indehaver Kjeld Faaborg,
der også har lagt en del
møder over på telefonen.
Derudover kan alt andet
omkring hussalg også
fortsætte. Både tilstandsrapport og fotografering
af huse kan gennemføres
med forholdsreglerne.
“Vi tænker os godt om
og tilpasser os,” siger Kjeld
Faaborg.

Seriøse kunder
En af de ændringer, Estate
Mæglerne i Gråsten kan
mærke for tiden, er at henvendelserne fra potentielle
købere er mere seriøse.
“Det lader til, at køberne
tænker sig lidt mere om
inden de beder om en
fremvisning. Så de er

for alvor interesserede
købere,” forklarer Kjeld
Faaborg.
Stadig lav rente
Selvom renten lige i
øjeblikket stiger igen, så
er det ikke et dårligt tidspunkt at købe hus på.
“Det er stadig en meget
lav fast rente, man kan få.
Set i historisk perspektiv
er vi tilbage til niveauet

for kun halvanden år
siden,” siger den lokale
mægler Kjeld Faaborg, der
synes medierne tegner et
for dystert billede.
“Vi har godt gang i forårsmarkedet i ejendomsbranchen. Der er ingen
grund til at tøve med at
sætte sit hus til salg,” siger
Kjeld Faaborg. ■

Forny dit køkken ved at udskifte til
DANSK-producerede låger, skuffer,
Forny dit
ved
Forny
dit køkken
køkken
vedatatudskifte
udskiftetiltil
bordplader
med videre...
DANSK-producerede
låger,
skuffer,
DANSK-producerede
skuffer,
Alt efter mål – passerlåger,
til ALLE
køkkener!
bordplader
med
videre...
bordplader med videre...
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

– monteret på 1 dag

monteretpå
på11dag
dag
– –monteret

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!
Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!
Ring og bestil tid KØKKENtil et gratis hjemmebesøg!
HEINRICH
T: 2941
1470
HEINRICH
HEINRICH
T:
2941 1470
T: 2941 1470

OK RENOVERING
KØKKENKØKKENOK
RENOVERING
KØKKEN
· BAD
· GARDEROBE
OK
RENOVERING
KØKKEN · BAD · GARDEROBE
Se hvor vi udstiller på facebook

eller
www.okkr.dk
KØKKEN
BAD
· GARDEROBE
Se hvor
vi·på
udstiller
på facebook
eller på www.okkr.dk

MORTEN
T:MORTEN
2683 6790
MORTEN
T: 2683
6790
T: 2683 6790

Se hvor vi udstiller
Danmarks eneste landsdækkende
kæde –på
dinfacebook
garanti for tryghed og kvalitet

Kjeld Faaborg ser positivt på ejendomsmarkedet.

Lene Neumann Jepsen

eller på kæde
www.okkr.dk
Danmarks eneste landsdækkende
– din garanti for tryghed og kvalitet

Vognmandsﬁrmaet

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Kenneth Jacobsen
HUSK Selvafhenterplads

Skovglimt 1, 6340 Kruså
• Harpet muld
• Støbesand-og mix
• Stabil og vejgrus
• Bark flis
• Havsand

• Skærver - sorte og grå
• Stenmel - sort og grå
• Sten - diverse
• Og meget andet

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

Kørsel m. kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættevogn
Lev. af sand - sten - grus
skærver - pyntesten
Egen grusgrav

Kom og kig
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Harm Mammen & Sønner
tager det tunge læs
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Påsken står for døren

Harm og Vivi Mammen driver
firmaet sammen med deres
sønner.Arkivfoto

Af Ditte Vennits Nielsen

Mange folk forbinder
Harm Mammen &
Sønner i Kruså med
skraldebiler, men det
familieejede firma kan
så meget andet.
Udover selv-afhenterplads, leverer firmaet
både jord, sand, sten, grus

og byggematerialer til
kundernes gør-det-selv
projekt.
I samme øjemed tager
de murbrokker og byggemateriale samt haveaffald
med igen. Affaldet håndteres herefter på den miljømæssige rigtige måde.
Harm Mammen &
Sønner er desuden behjæl-

pelige med tunge opgaver
i haven som f.eks. at hive
en hæk eller busk op.
Firmaets lastbiler har
både grab og kran monteret til at lette arbejdet.
Hvis der er plads nok til
det, bliver disse taget i
brug.
“Vi er meget alsidige og
har mange forskellige maskiner til diverse opgaver.
Folk er altid velkomne til
at ringe og snakke med
os, og så kan vi aftale
nærmere, hvordan vi løser opgaverne”, fortæller
Claus Mammen, som sætter en ære i, at firmaet er
effektivt, kvalitetsbevidst
og troværdig. ■

Husk
Pinjebark.
Også lyng
-tyttebær er gode
i surbundsbedet.

RHODODENDRON
i mange flotte farver og sorter som f.eks.
‘Blue Peter’, ‘August Lamken’
og mange flere

Fra

18995

Køb 3
roser og få 1
sæk Champost
rosenjord med i
købet (værdi
89,95)

ROSER –
KÆMPE UDVALG

Fra

‘The Fairy’, ‘Bassino’, ‘Dr. Ingrid’
og mange flere

10995

4-6 liters potteroser, topkvalitet

EN STOR HJÆLP
TIL HAVEN
Spar på kræfterne, hvis hækken/busken skal op eller haveaffaldet hentes.
Er pladsen til det har vi erfaringen i at hjælpe med havearbejdet.
Vi leverer jord til haven eller sand til terassen,
og vi tager de tunge læs med grab/kran.
I forbindelse med byggeri afhenter vi murbrokker,
og vi leverer byggematerialer, sand, sten og grus.

JORDBÆRPLANTER
KLAR NU!
Følg os

‘Senga Sengana’, ‘Korona’, ‘Polka’
og mange flere. 6 stk. bakker

Tlf. 74 61 35 06

Husk
vi sælger
g
gavekort o
e
rn
e
g
r
e
k
ak
p
.
ind

Sdr. Hostrup Toftevej 28
6200 Aabenraa

Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf: 74672790 | www.harm-mammen.dk | Post@Harm-Mammen.dk

planter@havekompagniet.dk
www.havekompagniet.dk

8995
pr. bakke

ÅBNINGSTIDER
Man - lør 9-17 • Søndag 10-15
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Fjernvarme der
gør en forskel

FORÅRET ER I
LUFTEN SÅ VI LAVER
SKARPE PRISER

Af Esben Cronbach

Sønderborg Varme A/S
leverer i dag varme til
ca. 12.500 husstande.

Ring til os, så kommer vi og
efterser dine vinduer og døre

I Danmark forsynes 64%
af alle husstande i dag
med fjernvarme, og der er
flere og flere, der slutter sig
til den statistik.
Én af dem, der for nogle
år siden valgte at skifte
sit naturgasfyr ud med
fjernvarme, er husejer
Claus Brink Christensen
fra Gråsten.
Da Sønderborg Varme
A/S lavede en kampagne,
der gjorde det attraktivt at
skifte fyret ud med fjernvarme, slog han hurtigt
til.
“Valget kom på baggrund af kampagnen for
nogle år siden. Vi syntes
før, at det var for dyrt,
men kampagnen gjorde,
at det gav det mening

HUSK:

draget
ser vicefra ,på 12.200
.
pr.person
Din garanti for godt håndværk

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
Troels Petersen
– Ring til os på 7370 9192 –

Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Mail: at@atbs.dk

Problemer med skadedyr?
Vi er et lokalt sønderjysk firma, så der er hurtig udrykning, når du har brug for det.

HURTIGT - EFFEKTIVT - BILLIGT

Hus og Have temasider

for os,” siger Claus Brink
Christensen.
“Rent forbrugsmæssigt
vil vi gå lidt ned i udgifter,
og investeringen vil stille
og roligt blive hentet ind,”
uddyber Claus Brink
Rasmussen.
Nedslidt fyr
Et fyr holder ikke evigt,
og skal derfor udskiftes,
når det bliver for nedslidt.
Hvis der sker noget med
fyret, skal man desuden
selv sørge for at få nogen
til at reparere eller udskifte det.
For Claus Brink
Christensen var det én af
fordelene, ved at skifte til
fjernvarme.
“I den tid vi havde naturgasfyret, var vi nødt
til at være på en serviceordning, hvor en dyr
tekniker dukkede op for at
reparere det, hvis der skete

noget,” siger Claus Brink
Christensen.
“Hvis noget ikke fungerer ved fjernvarmen,
så ordner de det. Jeg har
udelukkende positivt at
sige”, siger Claus Brink
Christensen.
Varmekilde
Sønderborg Varme A/S
genererer primært varme
gennem affald, biomasse
og solenergi.
“Det er en god, billig og
klimavenlig varmekilde,”
siger Kristian Krogh fra
Sønderborg Varme A/S.
Sønderborg Varme A/S
har siden 1963 leveret varme til huse i Sønderborg.
I slutningen af 2018
gennemførtes en sammenlægning af Gråsten
Varme og Sønderborg
Fjernvarme, der i dag er
Sønderborg Varme A/S.
Firmaet forsyner husstande i Sønderborg- og
Gråstenområdet med
fjernvarme. ■

d
U
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Muldvarp/Mosegris

TI
Normal pris kr. 1500,Gælder april måned

kr.

1250,-

Myrer/Flyvemyrer
Vi klarer alle former for skadedyr. Vi har over 16 års erfaring med
alle former for skadedyr. Bekæmpelsen foregår sikkert og trygt
for både mennesker og husdyr.

CORONAVIRUS
Problemer med Flyvemyrer
sidste sommer. Så er det NU
de skal bekæmpes.

kr.

850,-

Skadedyr under Corona-perioden?
Har du fået skadedyr, kan du roligt
kontakte os.
Vi kan klare alle bekæmpelser af skadedyr,
uden at vi behøver, at komme i personlig
kontakt med vores kunder.
•
•
•
•
•

Hvepse
Myrer
Mår
Muldvarpe
Mosegrise

•
•
•
•
•

Mus
Lopper
Møl Fluer
Fårekyllinger
Sølvfisk

•
•
•
•
•

Tusindben
Væggelus
Skimmel
Lugt
Desinficering

Hvepse

fra

Vi klarer opgaven
med GARANTI

kr.

MusHvepse

fra

Tlf: 4125 3377 - Mail: salg@sjsb.dk - www.sjsb.dk

495,-

kr.

850,-

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

BC Vinduespolering
Etplanshus
fra 90,+ moms.

Uge 14

Transportbranchen er
ramt af Corona-krisen

Firmaer efter aftale.
Kontakt os for tilbud på

Pudser
kun
i
v induer
stuepla n

Mobil 40 45 20 61
eller karm@mail.tele.dk
Ha’ en rigtig god dag

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 31.

Gullash med mos og asier

ONSDAG den 1.

Boller i karry med ris og wooktai

TORSDAG den 2.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

Schnitzel med grøn blanding

den 3.

Kun

LØRDAG den 4.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 5.

Burger med pommes frites

MANDAG den 6.

Marineret kamfilet med buketsymfoni

69,-

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Direktør Jesper Schimann HansenArkivfoto

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

DIN PARTNER I AUTO& LASTBILBRANCHEN

Af Ditte Vennits Nielsen

Godt to uger inde i
Corona-krisen er transporterhvervet i Padborg
mærket.
“Vi lider ikke endnu, men
vi er så småt begyndt at
få nedgang i aktiviteterne”, fortæller direktør
Peter Therkelsen fra H. P.

Therkelsen A/S i Padborg,
der er en af de største
transportører af fersk
gods.
Selv om statsministeren
bad danskerne om ikke at
hamstre, skete præcis det
modsatte. Efter de første
udmeldinger om nedlukning af Danmark så
hamstrede befolkningen i

stor stil. Det betød, at der
hurtigt var tomme hylder.
Det gav stor travlhed lige
efter.
“Nu ser vi så konsekvensen heraf. Det har
bevirket, at vi har meget
mindre gods at transportere nu. For folk har fyldt
lagrene op. Det er stort
set det samme billede
nationalt”, fortæller Peter
Therkelsen.
Der varsles endnu ingen
fyringer i firmaet. Ca. 3540% af disponenterne er
sendt hjem for at arbejde
derfra, og det fungerer
egentligt fint. På den sociale side halter det, men
humøret er stadig højt.
“Vi ser alvorligt på
situationen. Vi er meget
opmærksomme på problemerne. I starten var der
lidt indlæringsproblemer
omkring grænselukningen, men vi oplever
faktisk ingen problemer
med godstrafikken nu”,
siger Peter Therkelsen, der
glæder sig til at tingene
normaliseres igen.

31. marts 2020

12. årgang

God dialog
Direktør i Padborg
Transportcenter, Jesper
Schimann Hansen, fortæller, at transporterhvervet
har en god dialog med
både de danske og tyske
myndigheder. De forsøger
at løse udfordringerne i
fællesskab, og det er transportbranchen naturligvis
glade for.
Fra tysk side er der lavet
et pendlerdokument, som
man kan få udleveret ved
det tyske politi, udfylde og
ligge i forruden på bilen.
Det bevirker, at trafikken
glider lettere fra Tyskland
ind i Danmark.
“Det kunne være super,
hvis man havde det samme den anden vej”, siger
Jesper Schimann Hansen.
“Transportfirmaerne i
Padborg tager ansvar. Der
er virkelig lavet mange
gode tiltage for at passe
på medarbejderne. Der
er indført skiftehold,
mere plads mellem medarbejdere på kontorerne,
hjemmearbejdspladser til
dem der kan det, og der
bliver tænkt på papirbehandlingen”, siger Jesper
Schimann Hansen. ■

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30
Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12
Jernbanegade 59B, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75
kjautoparts@kj-autoparts.dk

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

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

Direktør Peter TherkelsenArkivfoto
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Hvordan påvirker Coronakrisen dig?

Christian Bo Boysen,
Kruså, faglærer FGU i
Rødekro
“Jeg arbejder hjemmefra
og er online med eleverne.
Både min kone og jeg
arbejder hjemmefra, og
vi har to børn i alderen
5 og 7 år. Formiddagene
går med undervisning og
lektier. Om eftermiddagen
er vi ude mindst 4 timer.
Vi ser kun mine forældre
i et begrænset omfang, og
stort set ingen venner. Jeg
har købt nabohuset og er
i gang med at restaurere
det, så det går min fritid
med”. ■

Kim Jacobsen,
KJ Autoparts, Padborg

Sabine Søndergaard,
zoneterapeut, Padborg

Martin Raun Johansen,
driftschef MAN, Padborg

Norman Rudbeck,
Kruså-El

“Vi startede vores nye
virksomhed op lige midt
i krisen, så vi har stort
set ikke mærket den.
Tværtimod. Vi får hele
tiden nye kunder, og vi er
ved godt mod.
Vi har lavet nogle gode
tilbud, f.eks. havde vi
håndsprit til en god pris.
Der blev udsolgt på bare
2½ time.
Vi kører over grænsen
hver dag, og min chauffør,
Laila Søballe, har fået et
dokument i forruden, så
hun uden problemer kan
krydse grænsen”. ■

“Jeg har måttet lukke
min klinik i indtil nu 14
dage. Jeg ringede rundt og
aflyste ca. 50 kunder. De
havde alle forståelse for
situationen.
Jeg var nervøs i starten
for, hvordan det skulle gå,
men da jeg fik at vide at
jeg kunne søge løndispensation faldt roen lidt over
mig. Jeg har jo stadig husleje og andre omkostninger. På hjemmefronten ser
jeg kun den allernærmeste
familie. Jeg har passet mit
barnebarn, og så køber jeg
ind for min mor”. ■

“Værkstedet hos MAN er
kun åbent i dagtimerne, så
aftenholdet er lukket. Vi
kører med 1/2 mandskab
og resten er sendt hjem
med løn. Vi har derfor
ingen fyringer.
Vi beskytter de ansatte,
så kunderne ingen adgang har til kontoret og
værkstedet. Vi taler kun
med kunderne udenfor
eller i telefonen. Vores folk
arbejder med handsker
på, og der bliver sprittet
af og holdt en god håndhygiejne. Vi retter os
efter sundhedsstyrelsens
forholdsregler”. ■

“Vi kører kun en mand i
hver bil for tiden og har
håndsprit med. Vi laver
gerne udendørs arbejde,
og indtil nu har vi nok
at lave, da vi havde et
efterslæb. Efter påske ser
det ikke helt så godt ud.
For der er ordrebogen
faktisk tom. Det kan
blive nødvendigt at sende 2 svende hjem med
lønkompensation.
Inden krisen havde vi en
mand gående fast på Arla
i Kruså. Der må vi nu kun
lave lidt udendørs arbejde.
På hjemmefronten ser
jeg ingen andre end mine
børn hver 14. dag”. ■

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

AFLYSNING
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Gratis
samtale
med en og
erfaren
advokat
om skifte- og arveforholdende
• En
værdig
smuk
afsked

Mindehøjtideligheden ved mindestenen
i Gendarmhaven i Padborg, den 9. april
2020 er aflyst pga. pandemien.

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

Tak fordi du handler lokalt

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Svend Hedegaard

Rie Rabøl Jørgensen

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

Martin Good

•

Varnæs

“Vi har tilbudt nødpasning, men den første
uge var der kun et barn,
der benyttede sig af det.
Personalet har sendt
aktiviteter ud dagligt til
forældrene med opskrifter
og lege til at beskæftige
børnene. Vi har fået gjort
hovedrent og ryddet op.
På hjemmefronten har jeg
og min mand aktiveret
vores to børn på 3 år og
6 år med lektier og kreative ting. Min mand har
i den første tid arbejdet
hjemmefra, men er nu på
fysisk arbejde igen. Jeg har
arbejdet dels hjemmefra
og dels i børnehuset”. ■

Historisk Forening
for Bov og Holbøl Sogne og
Dansk Told & Skatteforbund

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Camilla Otzen
Therkelsen, Bov, daglig
leder af børnehuset
Evigglad

Søndag den 29. marts
AFLYST
Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

|

Din daglige samarbejdspartner
Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
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
Kontoret er ferielukket
fra den 6.april til den 8. april, begge dage inkl.
God påske.

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

Søndag den 29. marts
AFLYST

Søndag den 29. marts
AFLYST

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

Svend Hedegaard

Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Vester Sottrup

OPLAG: 13.430
Kliplev

Bjerndrup

Kværs

LEVERING:

Egernsund

FK Distribution

Holbøl
Fårhus

TRYK:

OTM Avistryk A/S

Ragebøl

Gråsten

Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen
Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez
bovavis@graphos.dk

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00. Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk,
ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.
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Oversvømmelse i
Rønshoved
I Rønshoved betød stormen
søndag, at Flensborg Fjord gik
langt ud over sine normale
bredder.
Strandvejen var omdannet
til floder, og et par svaner
kom svømmende forbi en
havelåge.

Midlertidig lukket
Kære alle brugere på
Valdemnarshus
Vi holder lukket indtil
den 15. april 2020
-eventuelt længere.
Håber alle har det godt
og at vi snart ses.

Indbrud
Ved et indbrud i
Frøslevlejrens Museum
er der blevet stjålet to

hilsen
Valdemarshus
nazi-uniformer og et
nazi-flag.
Politiet har ikke noget
bud på, hvilken værdi de
stjålne genstande har, men
ifølge overinspektøren for

Frøslevlejrens Museum er
de forholdsvis kostbare.
Genstandene handles
for betydelige summer i
samlerkredse. ■

formand
Carlo Jensen
DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Danmarks
hurtigste olieskift
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“God service til alle
er en selvfølge”.
Henning Bo Nielsen

Flensborgvej 4 . 6340 Kruså
Tlf. 40 95 18 33
www.krusaa-auto-service.dk

Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14
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Hørt ved Lyren
Genbrugspladsen i
Padborg genåbner
tirsdag med normale
åbningstider.
Byggemester Padborg
var trods branden
allerede i gang igen
mandag morgen med
at servicere kunderne.
Kontoret kom op at stå,
og bilerne kom ud at
køre, men dog med lidt
forsinkelser.
Et stort træ væltede forleden på Gendarmstien
i Padborg Skov.
Kommunen fik dagen
efter skåret træet i
stykker og fjernet det
fra stien.
Mange forældre ses i
disse dage i naturen
sammen med deres
børn, så noget positivt
kommer der ud af
Coronakrisen.
Grænselukningen betyder, at der stort set ingen tomme dåser ligger
i naturen i øjeblikket.
Gellett Læder og
Tasker i Padborg
Torvecenter lukker
midlertidigt butikken,
så længe Corona
virussen hærger.
Palle Hansen er i
øjeblikket eneste mand
i herretøjsbutikken i
Torvecentret, men holder åbent som normalt
ugen igennem.
På en gåtur blev to
damer stoppet af politiet, som var faret vild.
De skulle afpatruljere
grænsen fra Padborg
til Skomagerhus,
men gik forkert ved
Vældkildeforte. De
blev ledt den rigtige vej
igen, og glade var de to
politibetjente.
Flere tyskere bliver
hver dag observeret
gående eller cyklende
over grænsen. De går
og cykler deres normale ture, som de plejer at
gøre. ■

Tillykke

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

Kaffe og kage ved
Rønsdam grænseovergang

Udover 25 ord, 1,- pr. ord.

På den danske side ses
Kirsten Hollensen og Jens
Andersen Padborg og
på den tyske side af ses
Martina og Achim Lange fra
Oversø syd for Flensborg.

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



Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.
Den kan også afleveres i postkassen, der er opstillet i
postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg.
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

KRUSÅ HUSMODERFORENING

AFLYSNING
På grund af COVID-19 aflyser Kruså Husmoderforening
følgende arrangementer:

21. april 2020 – Besøg på Historiecenter Dybbøl
13. maj 2020 – Udflugt til Kongernes Jelling
4. juni 2020– Besøg hos Kroghs Grønt
Håber på jeres forståelse for den alvorlige situation.
Pas godt på jer selv og hinanden, til vi ses igen.
På bestyrelsens vegne
Giesela Paulsen

Der skal mere end en
grænsebom til for at
stoppe et venskab i en
Coronakrise.
Permanent . . . . kr. 500,Klip inkl. vask . . kr. 170,Klip . . . . . . . . . . kr. 160,Vipper farves . . kr. 80,Bryn farves . . . . kr. 70,-

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

Kirsten Hollensen og Jens
Andersen fra Padborg,
og Martina og Achim
Lange fra Oversø syd for
Flensborg mødtes lørdag
til kaffe og kage ved
grænseovergangen ved
Rønsdam.
“Gennem årene har vi
holdt mange ferier sam-

Foto Ingrid Johannsen

men. Vi har blandt andet
holdt ferier sammen på
Langeland og i Sverige.
Og i påsken plejer vi
altid at være sammen.
Det kan vi så ikke i disse
Coronatider, men vi vil
gerne se hinanden”, fortæller Kirsten Hollensen
og Jens Andersen, som
medbragte kaffe og kage
til sammenkomsten ved
den lukkede dansk-tyske
grænse. ■

Hej du svensker
Vi ønsker dig tillykke med
fødselsdagen på torsdag.
Banden

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

GRATIS

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B
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Mandag LUKKET. Tirsdag-fredag fra kl. 13.00 - 17.00
Butik
Åbningstider

samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Deadlines omkring påske
Kære annoncør, i forbindelse med
helligdagene omkring påsken udkommer
Gråsten Avis | Bov Avis anderledes med
deraf ændrede indleveringstidspunkter.
Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender:

Uge 15:
Mandag den 6. april —udkommer 1 dag før.

DEADLINES FOR UGE 15:

Boliger

Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 31. marts kl. 12.00
Reproklare annoncer:

Torsdag den 2. april kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest
tirsdag den 31. marts kl. 12.00

Uge 16:
Tirsdag den 14. april —udkommer som normalt

Mange udenlandske kunder
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis
salgsvurdering.
Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

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

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

DEADLINES FOR UGE 16:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 31. marts kl. 12.00
Reproklare annoncer:

Torsdag den 2. april kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest
tirsdag den 31. marts kl. 12.00

Aflysning af
9. april
Den traditionsrige
mindehøjtidelighed ved
mindesmærket for tre
faldne grænsegendarmer
skærtorsdag den 9. april i
Padborg er aflyst.

Det sker i lyset af de
forlængede restriktioner
omkring Covid-19. Kranse
og buketter vil, så vidt det
er muligt, blive lagt ved
mindesmærket. ■
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Fritids- og aktivitetscentret

Der indkaldes til

Ordinær generalforsamling

alle!
l
i
t
s
- plad

Torsdag den 23. april 2020
kl. 19.00 på Kollundhus
Dagsorden ifølge vedtægter

GENERALFORSAMLINGER

ANALYSERAPPORT

i Fritids-og aktivitetscentret Grænsehallerne
og Hovedbestyrelsen for Bov IF

Medalje fra
Dronningen
Fhv. kreditkonsulent i
Sydbank, Jes Friedrich
Petersen, Kruså, er ble-

Er udsat til onsdag den 27. maj

E. Coli

<1

MPN/100 ml

i.m.

Colilert Quanti Tray

Kimtal ved
22 °C

2

CFU/ml

200

ISO 6222:1999

0.023

mg/l

0.2

SM 3120 ICP-OES

Jern (Fe)

Dagsorden i følge vedtægterne
• Bov IFs generalforsamling
kl.18.00
• Let forplejning.
kl.19.00
• Grænsehallernes generalforsamling kl.19.30

Oplysninger fra prøvetager:

vet tildelt den kongelige
belønningsmedalje. ■

Akkrediteret
prøvetagning

Ja

DS ISO 5667-5,
DS/EN ISO 19458

pH

8.1

pH

Prøvetagning
efter flush

Udført

Ledningsevne
ved 20°C

350

8.5

DS/EN ISO 10523
DS ISO 19458,
DS ISO 5667-5

µS/cm

2500

DS/EN 27888:2003
(ved 20°C)

Prøvens lugt

Ingen

* Organoleptisk

Prøvens smag

Normal

* Organoleptisk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Gulvafslibning
Oliering - lakering

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

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

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

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

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Bred VVS ApS

Elis’ hvidevarer

CVR 34 22 35 72

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

ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

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

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

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

Vognmandsﬁrmaet

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

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

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

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

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

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

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

&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner

Træfældning

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

Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

Snerydning og Saltning

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

Dennis Lorenzen
Klaus Tranum
Ejner Tranum

www.LTnatur.dk

Murer afdeling kontakt os for mere info
2758 8750
2047 5290
5050 8722
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