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SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 
TLF. 74 44 16 57

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transportAlt i transport
• Sand og grusSand og grus
• KranvogneKranvogne
• NedbrydningNedbrydning
• KnusningKnusning
• Beton og teglBeton og tegl
• VinterbekæmpelserVinterbekæmpelser
• Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver
• Træfældning/Topkapning med kranTræfældning/Topkapning med kran

Lej en bil for249249,,--  /dag

TLF. 7444 1985Brovej 90
6310 Broager

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

godt håndværk
og så er det til at betale!

Sct. Pauli 28, 6310 Broager  •  Mobil 40 79 16 47

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET 
Onsdag til søndag kl. 12-17
jan@broagerantik.dk

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

NU UGEPAKKERNU UGEPAKKER
2 GANGE I UGEN2 GANGE I UGEN

NYHED

Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47Mad 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

TIRSDAG DEN 7. APRIL

• Torskeloin med karto�er, grønne bønner og 
hollandaise sauce

• Svensk pølseret
• Pasta med kødsauce
• Forloren hare med karto�er, sauce og surt
• Lille overaskelse

T0RSDAG DEN 9. APRIL

• Kold �skeanretning med �ute
• Frikadeller med kartoffelsalat
• Jordskokkesuppe med bacon
• Biksemad med rødbeder
• Lille overaskelse

Ring eller bestil på www.dgk-Egernsund.dk til kun 249249,-,-
pr. person

Forskellige retter hver uge

Ugepakken kan afhentes i tidsrummet kl. 11.00-14.00 
ønskes levering vil det ske i tidsrummet kl. 9.00- 10.00

OBS!

Månedens tilbud i april

Afhent mellem kl.11-19
Bestil 1 time før afhent-
ning på tlf. nr. 4042 1816.
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten  

restaurant
fiskenæs

Hele april måned tilbyder vi:
smørrebrød eller luksus stjerneskud 
til afhentning alle ugens dage. 
Retterne er  hjemmelavet 
i eget køkken af friske 
råvarer hver dag. 

Pris
pr. styk

smørrebrød 

15,-

Pris
pr. kuvert

stjerneskud

69,-

Påskeliljer i Gråsten Slotshave

Intet er mere afslappende for sjælen end at slentre en tur i den smukke Gråsten Slotshave, der blev anlagt af Dronning Ingrid.
Her vrimler det med påskeliljer i fuldt gult flor. Foto Ingrid Johannsen

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 15 6. april 2020 12. årgang



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

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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 a� evere 
påskeægget, hvis det 
er dig, der vinder.

Vindertegningen vil 
blive offentliggjort 
på kirkens 
facebookside, 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.

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

Digital kirke
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

Kirkeløs påskefejring.
Det er blevet forår i Danmark, og lige rundt om hjørnet venter påsken. Men vi 
be� nder os stadig i corona-nedlukningen af samfundet, og påskegudstjenester, 
påskefrokoster og påskeæggejagter er blevet a� yst, og tilbage står vi med 
en forårsferie. Men uanset corona, sygdom og lock-down bliver det påske 
alligevel – også selvom det bliver meget anderledes end det plejer.

Vi kan ikke mødes til de traditionelle påskegudstjenester – vi kan ikke mødes 
med familie og venner, for vi skal stå sammen på afstand. Men vi kan 
stadig fejre Jesu opstandelse. Vi kan stadig fejre kærlighedens magt.

Vi kan fejre påske på så mange måder: vi kan deltage i de digitale gudstjenester 
på nettet, i fjernsynet eller i radioen. Vi kan klippe forårsgrene og blomster 
ind fra haven og pynte stuen op med påskeæg – også selvom vi ikke kan 
invitere gæster. Vi kan stå tidlig op påskemorgen og se solen, der stiger ad 
havets skød. Vi kan spise en dejlig påskefrokost med os selv, eller dem, vi 
bor sammen med – måske kan vi få maden udefra, og dermed også støtte de 
lokale restauranter. Vi kan hejse � aget, bage boller til naboen, sætte en blomst 
på kirkegården, gå en tur og ønske de folk vi møder på vores vej en glædelig 
påske – og vi kan glæde os til at vi næste år kan mødes i kirken til påskefejring.

Jeg ønsker alle en velsignet påske.

Med venlig hilsen,
Hanne Beierholm Christensen
Sognepræst i Gråsten og Adsbøl
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Tirsdag den  7. april 7.00-20.00

Onsdag den  8. april 7.00-20.00

Torsdag den  9. april 10.00-17.00

Fredag den 10. april LUKKET

Lørdag den 11. april 7.00-20.00

Søndag den 12. april 10.00-17.00

Mandag den 13. april LUKKET

SLAGTEREN TILBYDER
Originale slagter Franke 

ringriderpølser
lavet af Carsten Franke*Maks. 3 stk. pr. kunde pr. dag

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Delikatesse: 73 65 26 09 Slagter: 73 65 26 10

Pr. stk.

59 95

DELIKATESSEN TILBYDER
Kartoffelspegepølse
fra Als Pølser

*Begrænset parti

Ta' 4 ps.

100,-

20 stk.

149,-

Merrild kaffe
Rød

400 g

VI HOLDER EKSTRAORDINÆRT 
ÅBEN I PÅSKEN

GRÅSTEN
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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 tirsdag kl. 12.00 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. 

TILLYKKETILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 29. marts

AFLYST

ADSBØL KIRKE
Søndag den 29. marts

AFLYST

KVÆRS KIRKE
Søndag den 29. marts

AFLYST

BROAGER KIRKE
Søndag den 29. marts

AFLYST

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 29. marts

AFLYST

RINKENÆS KORSKIRKE
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

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for den store opmærksomhed til vores guldbryllup,  for den store opmærksomhed til vores guldbryllup,  

tak for gaver og hilsner og venlige tanker,  tak for gaver og hilsner og venlige tanker,  
tak for dørranken flag og lys på Sundkobbel,  tak for dørranken flag og lys på Sundkobbel,  

en stor tak til vores børn svigerbørn og børnebørn i var en stor tak til vores børn svigerbørn og børnebørn i var 
alle med til at gøre dagen god og minderig for os. alle med til at gøre dagen god og minderig for os. 

Mange hilsner og god sommer til jer alle  Mange hilsner og god sommer til jer alle  
Karen og Bent.Karen og Bent.

Stor tak Stor tak 
for alle hilsner, blomster, krans, gaver og hver kærlig for alle hilsner, blomster, krans, gaver og hver kærlig 

tanke i forbindelse med vores guldbryllup. tanke i forbindelse med vores guldbryllup. 
Kærlig hilsenKærlig hilsen

Bodil og Jørgen JensenBodil og Jørgen Jensen
Dyntvej 54, BroagerDyntvej 54, Broager

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, befi nder 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
Vi leverer hver eneste dag undtagen søndag.

www.kvaerskro.dk

fra

65,-
pr. dag

Ekspropriation i 
biogassagen i Kværs

Af Søren Thygesen Kristensen.

Sønderborg Kommunes 
Teknik- og Miljøudvalg 
har holdt møde om 
ekspropriation af jord fra 
tre matrikler ved Snurom 
og Kværs.
Meningen er, at den 
eksproprierede jord skal 
bruges til at anlægge en 
tilkørselsvej til biogas-
anlægget, som firmaet 
Nature Energy ønsker at 
bygge ved Kværs.

Tilkørselsvejen skal have 
indkørsel fra Felstedvej, 
så der skal også anlæg-

ges frakørselsbaner samt 
etableres to heller på 
Felstedvej. Selve tilkør-
selsvejen vil blive ca. 750 
meter lang, inden den når 
ind til biogasanlægget. 

Vejen vil blive etableret 
som privat fælleseje mel-
lem Nature Energy og 
Sønderborg Kommune; 
men med Sønderborg 
Kommune som ejer. 
Nature Energy skal stå 
for både omkostningerne 
ved ekspropriationen samt 
drift og vedligeholdelse af 
vejen.

Nej til biogas
Gårdejer Hans Jørgen 
Vaarbjerg, som er medlem 
af “Nej til biogas” gruppen 
i Kværs, er utilfreds med, 
at kommunen vil ekspro-
priere privat jord.

"Det er svært at forstå 
kommunens hastværk 
med at ekspropri-
ere, da de klager, “Nej 
til biogas” gruppen har 
indgivet til både statens 
Planklagenævn og Miljø- 
og Fødevareklagenævnet, 
endnu ikke er blevet 
behandlet", siger en rystet 
Hans Jørgen Vaarbjerg.

Uberettiget ekspropriation
Samme undren giver 
gårdejer Hans Lilleør på 
Ladegård også udtryk for. 
Han er en af de tre lods-
ejere, som bliver udsat for 
ekspropriation.

Planklagenævnet 
forventer først at have 
en afgørelse klar senest 
inden udgangen af 
april 2021, og Miljø- og 
Fødevareklagenævnet for-
venter ligeledes selv først 
at have en afgørelse klar 
senest omkring september 
2021.

Både Hans Jørgen 
Vaarbjerg og Hans Lilleør 
stiller spørgsmål ved, 
om ekspropriationen er i 
almenvældets interesse, 
hvilket den skal være, for 
at kunne gennemføres. 
De mener begge, at indtil 
videre er kun ét sikkert, 
nemlig at den vil komme 
Nature Energy til gode.

I det hele taget, har Hans 
Jørgen Vaarbjerg svært 
ved at se behovet for at an-
lægge et biogasanlæg ved 
Kværs, da man i Aabenraa 
Kommune er i fuld gang 
med at etablere et tilsva-
rende og meget større ved 
Kliplev.

Første spadestik til 
det blev taget den 5. no-
vember 2019, og Hans 
Jørgen Vaarbjerg mener, 
at Sønderborg Kommune 
og Aabenraa Kommune 
burde kunne samarbejde 
om at begge kommuner 
kan bruge anlægget ved 
Kliplev.

Jurister 
Spørgsmålet er, hvad 
Sønderborg Kommune 
vil stille op med de 
eksproprierede jorder, 
hvis Planklagenævnet 
og Miljø- og 
Fødevareklagenævnet 
siger nej til etableringen 
af biogasanlægget, eller at 
det af en helt anden årsag 
ikke skulle blive til noget. 
Et andet aktuelt spørgsmål 
er, hvem der skal finan-
siere frakørselsbanerne og 
hellerne på Felstedvej.

Formand for Teknik- 
og Miljøudvalget, Aase 
Nyegaard, siger, at man 
i udvalget har fuld tillid 
til, at kommunens jurister 
har gjort deres arbejde 
fyldestgørende, så der ikke 
kommer nogen forhin-
dringer for etableringen af 
biogasanlægget.

Derfor har kommunen 
heller ikke tænkt i de 
baner, at anlægget af den 
ene eller anden årsag ikke 
skulle blive til noget.

Omkring finansiering 
af frakørselsbanerne og 
hellerne på Felstedvej 
udtaler Aase Nyegaard, at 
de vil blive betragtet som 
en del af den almindelige 
kommunale infrastruktur, 
og at det dermed er kom-
munen, som skal stå for 
betalingen af disse. ■

Visualiseringen af biogasanlægget ved Kværs.
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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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

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

Taksigelser
Hjertelig takHjertelig tak

Vi er dybt taknemmelige for al den varme, Vi er dybt taknemmelige for al den varme, 
støtte og deltagelse, vi har oplevet ved støtte og deltagelse, vi har oplevet ved 

Ejler Krogs Ejler Krogs 
død og bisættelse.død og bisættelse.

Tak for besøg, blomster og tanker Tak for besøg, blomster og tanker 
Kærlig hilsen Kærlig hilsen 

Karin, Helle, Lars og børn Karin, Helle, Lars og børn 

Læserbrev
Quorps Busser yder den 
bedste service
Det undrer mig, at 
Sønderborg Kommune 
dropper Quorps Busser 
ved kørsel til Gråsten 
Plejecenter og Dalsmark 
Plejehjem.
Jeg færdes flere gange 
om ugen på Dalsmark 
Plejehjem. Her oplever jeg 
den fantastiske fleksible og 
venlige service fra perso-
nalet i Quorps Busser. 

Jeg har også ledsaget 
mange plejehjemsbeboere 
til sygehus og læger med 
Flextrafik. Det er altså en 
stor forskel i den service 

og tryghed for de ældre, 
som de to selskaber giver.

Hvad forventer kom-
munen at spare ved denne 
ændring?

Jeg er meget skuffet og 

håber, der er mulighed for 
en anden løsning.

Bente Kragh 

Nederbyvej 51, 

Rinkenæs

Benny Gisselmann får vandskade

Af Ingrid Johannsen

Kloaksepareringen 
på Kongevej i Gråsten 
foregår på 3. uge.
Den medført forleden 
en større vandskade hos 
Benny Gisselmann.

Vandskaden har berørt 
både familiens privatbolig 
samt autoværkstedet.

Det betød, der stod 10 
centimeter vand på gulve 
og et helt nylagt trægulv i 
privatboligen.

Benny Gisselmanns for-
sikring var hurtigt behjæl-
pelig med affugtere, men 
vil ikke dække udgiften 
ved uheldet.

Glemt højvandslukker
Når vandet trængte ind 
skyldes det enten at kom-
munen eller entreprenø-
ren havde glemt at sætte 
en højvandslukker i under 
gravearbejdet. 

Derfor valgte Benny 
Gisselmanns eget forsik-
ringsselskab at tage affug-

terne væk, da det ikke er 
dem, der skal betale. 

Hvem der har glemt at 
isætte højvandslukker, er 
endnu ikke afklaret.

Så længe spørgsmålet 
ikke er besvaret, er den, 
der bærer udgiften til en 
egentlig affugtning af 
ejendommen heller ikke 
fundet.

“Det er begyndt at lugte 
ret grimt”, fortæller Benny 
Gisselmann, som håber, 
der bliver fundet en løs-
ning i løbet af få dage. ■

Kloakseparering ved 
Kongevej og Elleygade 
i Gråsten har haft store 
konsekvenser for Benny 
Gisselmann både privat 
og arbejdsmæssigt.
 Foto Ingrid Johannsen

Ahlmannsparkens 
byggeri holder tidsplanen
Af Stine Dudda

Der er kommet tag på. 
Udvidelsen af Gråstens 
kultursal og bibliotek går 
efter planen.
Byggeriet på 
Ahlmannsparken skri-
der frem som planlagt. 
Udvidelsen af Gråstens 
kultur- og foreningshus 
omfatter en udvidelse af 
biblioteket samt en ny 
kultursal, der vender ud 
mod Ahlmannvej.

Den nye sal har fået rejst 
sin spærkonstruktion, 
og taget er monteret. 
Yderligere er håndvær-

kerne gået i gang med 
murværket. Den nye 
biblioteksdel er også rejst, 
og bygningen er lukket. 
Ligeledes er der nu åbnet 
op ind til den eksisterende 
sal.

Biblioteket regner med at 

åbne sine nye arealer for 
publikum 1. juli. Den nye 
kultursal skal efter planen 
tages i brug i slutningen af 
september. ■

Den nye sal har fået rejst 
spærkonstruktion.
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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

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

Str. 37

Str. 36

Str. 38

Str. 39

Str. 40

Str. 48

Når deres  
fødder  
vokser 

- vokser  
forbruget  

også 

blivomdeler.nu

Ny blodbøg er plantet i 
Gråsten Slotshave

Den over 100 år gamle 
blodbøg i Gråsten 
Slotshave havde det 
ikke så godt, så den blev 
fældet sidste år.

Nu er der plantet en ny 
blodbøg.

Den er ikke plantet det 
samme sted som den fæl-
dede, men mere ud imod 
midten af plænen.

Den bliver 20-25 meter 
høj, når den er udvokset.

 Foto Ingrid Johannsen

Ud� ugt til det smukke

BovAvis

Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen 
til toppen af Fyn. I Danmarks hyggeligste 
købstad, Bogense, hvor vi spiser middag.

Vi får en guided byvandring i den smukke gamle 
købstad. De charmerende huse og hyggelige gader 
fortæller historien helt tilbage til 1200-tallet, hvor 

Bogense også var en blomstrende handelsby.

Derefter kører vi gennem nogle af de charmerende 
landsbyer, ser nogle slotte og herregårde, oplever 
ægte Morten Korch idyl, ser Gyldensteen Strand 

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

Hjemkomst ved 19-tiden.

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

og lagkage på Kunstgården.

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter  . . . . . . . .  kl. 8.15
OK-tanken, Augustenborg. . . . . . . . kl. 8.25 
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . kl. 9.00
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . kl. 9.05
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . .kl. 9.15
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . kl. 9.25
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.35
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Samkørselspladsen ved Kliplev  . . . . kl. 9.50
Samkørselspladsen ved Rødekro . . . kl. 10.00
Samkørselspladsen ved Hammelev  .kl. 10.15
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . . . kl. 10.35

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

2. pinsedag mandag 1. juni

NY DATO

750,-Nordfyn

Genforeningsrose bliver 
plantet i Gråsten
I anledning af 100-året 
for Genforeningen 
i 1920 lancerer 
Grænseforeningen en ny 
Genforeningsrose. En del 
af overskuddet fra salget 
vil gå til støtte til unge 
sydslesvigeres eftersko-
leophold i Danmark.
”Jeg håber, mange dan-
skere vil markere 100-året 
for Sønderjyllands genfor-
ening med Danmark ved 
at plante denne smukke 
Genforeningsrose. På den 
måde kan man være med 
til at støtte unge sydslesvi-
geres ophold på efterskoler 
i Danmark og dermed 
styrke båndene til de 

kommende generationer 
i det danske mindretal”, 
siger Grænseforeningens 
formand, Jens Andresen.

Genforeningsrosen, der 
er udviklet af rosenforæd-
ler Rosa Eskelund, er hvid 
med en sart rosa midte og 
et tæt bunddække.

“Jeg er meget beæret 
over at have fået denne 
opgave med at udvikle 
Genforeningsrosen. 
En rose har en sym-
bolbetydning, som 
ingen anden blomst har. 
Genforeningsrosens 
delvist hvide farve sym-
boliserer fred, hvilket 
netop var tilfældet efter 
Første Verdenskrig, da 

Genforeningen blev en 
realitet i 1920”, siger Rosa 
Eskelund.

Gråsten Slotshave
Efter ønske fra Hendes 
Majestæt Dronningen 
vil Genforeningsrosen 
blive plantet i Gråsten 
Slotshave, hvor den kan 
ses, når slotshaven er 
åben for offentligheden. 
Sønderborg Kommune 
donerer 50 genfor-
eningsroser til Gråsten 
Slotshave..

Genforeningsrosen kan 
købes i hele landet og 
blomstrer fra midt i juni 
til frosten sætter ind i 
efteråret. ■

Genforeningsrosen er hvid med en sart rosa midte og et tæt bunddække og er skabt af 
rosenforædler Rosa Eskelund. Foto: Roses Forever
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Arealerhvervelse m.v. vedr. anlæg 
af ny vejforbindelse fra Felstedvej 
frem til nyt biogasanlæg

April 2020

I forbindelse med etablering af et nyt 
biogasanlæg i henhold til Lokalplan 
7.4-3, har Sønderborg Kommune 

besluttet at etablere en ny forbindel-
sesvej fra Felstedvej og frem til nyt 
biogasanlæg ved Kværs.

ÅSTEDSFORRETNING 
I den anledning bekendtgøres her-
ved, at ekspropriationen foretages i 
 henhold til planlovens kapitel 11, §47. 
Ekspropriationen følger procedure-
bestemmelserne i kap. 10 i lov om 
 offentlige veje og sker efter beslut-
ning i Teknik- og Miljøudvalget d. 31. 
marts 2020. 

Der afholdes åstedsforretning 
således: 

Tirsdag den 12. maj 2020 vedr. 
ejendommene:
Matr.nr. 1a, 153 og 125 Ladegård, 
Kværs. 

Åstedsforretningen indledes tirsdag 
d. 12. maj 2020 kl. 9.00 på ejendom-
men matr.nr. 1a Ladegård, Kværs 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 vare-
tage i anledning af ekspropriationen, 
idet ejeren dog indvarsles særskilt 
ved digital post. 

På grund af omstændighederne, 
vedrørende Covid-19, vil ekspro-
priationsplaner og arealfortegnelse 
ikke være tilgængelig i fysisk 
form. Man vil i stedet for kunne 
tilgå dokumenterne i digital form 
ved henvendelse til afdelingen 
Projekt og Anlæg på mailadresse 
projektoganlaeg@sonderborg.dk. 

Venlig hilsen 
Projekt & Anlæg 
Sønderborg Kommune

Vil du også være
Favorit-kunde

i Sydbank?

FAVORIT

Et fair fordelsprogram

Det skal kunne betale sig at være kunde i Sydbank. 
Derfor har vi fordelsprogrammet Sydbank Favorit, 
hvor du kan få op til 20 % i loyalitetsrabat på 
etable ringsomkostninger, når du skal optage lån. 
Derudover får du som Favorit-kunde adgang til en 
række andre faste og valgfrie fordele.

Mikkel Larsen

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 73 53
mikkel.larsen@
sydbank.dk

Torvet 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 74 37 73 70 • sydbank.dk

Tjek alle dine fordele på sydbank.dk/favorit
Du er også meget velkommen til at ringe til os på
74 37 73 53, så vi sammen kan se på
dine muligheder.

Hvad skal du lave i påsken? Af Ingrid Johannsen

Brian Ebbesen,  
ansvarlig for ferskvarer  
i SuperBrugsen

“Nogle af dagene skal jeg 
arbejde i SuperBrugsen. 
Selvom der er helligdage 
er der stadig mange 
varer, der skal på plads. 
Vi har altid travlt til høj-
tiderne. De andre dage 
skal jeg hygge og slappe 
af derhjemme. Hvis 
vejret bliver godt, skal vi 
nok lidt i haven sammen 
med min kone Janne, der 
er dagplejemor. Påsken 
bliver lidt anderledes 
end den plejer. Igennem 
flere år har vi camperet 
på Gammelmark Strand 
Camping, men det 
kommer vi ikke til i år. 
Måske kører vi derud og 
sætter bilen og går en tur 
på Gendarmstien”. ■

Ilse Blom, Gråsten 
Zoneterapeut

“Min mand Lars og jeg 
skal være derhjemme. 
Vi laver en hyggelig 
frokost og nyder de lyse 
timer med enten med lidt 
havearbejde eller med en 
god bog i vores drivhus.

Det er første gang, at vi 
ikke får besøg af vores to 
drenge og deres familier. 
De bor i henholdsvis 
Kolding og Aarhus. Vi 
ser derfor heller ikke vore 
skønne børnebørn. Vi 
holder humøret højt alli-
gevel, og glædes over de 
fotos og videoklip, vi får 
tilsendt. Vi passer meget 
på, da vi begge har vore 
‘gamle’ mødre, vi skal 
passe godt på”. ■

Henning Christensen, 
Broager-Gråsten Radio 

“Egentlig skulle jeg have 
pakket min kuffert, fordi 
min kone Birgit og jeg 
skulle have været på ferie i 
Tyrkiet. Selvfølgelig er det 
aflyst. I stedet står påsken 
på hygge og afslapning i 
vores kolonihavehus. Den 
årlige påskefrokost fejrer 
vi altid på Fyn sammen 
med vore gode venner. 
Den er også aflyst. Vi 
fejrer påsken hver for sig, 
og facetimer i stedet med 
hinanden fra hver vores 
lille påskefrokost. Vi prø-
ver at se lyst på tingenes 
tilstand og tage hensyn”. ■

Stefan Sönninchsen, 
urmager Sönnichsen Ure 
og Smykker

“Vi skal hygge os med en 
god påskefrokost. Vi bli-
ver kun min kone Karina 
og jeg og vore to børn. 
Normalt ville vi have væ-
ret 12 mennesker i alt. Det 
er underligt, at så fasttøm-
ret en tradition må brydes, 
men det gør vi gerne i 
kampen mod covid-19. 
Måske vil vi facetime eller 
være online på anden 
vis under frokosten med 
familie og venner. Sikkert 
er det, at det bliver med øl 
og snaps. Derudover skal 
vi have lagt en ny terrasse, 
så påsken får hurtigt ben 
at gå på”. ■

Benny Gisselmann, 
Indehaver af Gisselmann 
Auto, og Shell 

“Forleden troede jeg, vi 
skulle bruge påsken til at 
komme på plads i både 
værksted og privaten 
ovenpå en vandskade. 
Nu har jeg bare ekstra 
brug for at slappe af med 
familien i sommerhuset 
i Rendbjerg, som er det 
eneste sted, vi rigtig kan 
være efter alt det vand, der 
er løbet ind i vores lejlig-
hed. Jeg håber, at vi ved 
mere om få dage, og at en 
affugtning af vores hjem 
og værksted er påbegyndt 
inden påske. Det her er 
ikke morsomt”.  ■

Helle Blindbæk, formand 
for Gråsten-Adsbøl 
Menighedsråd

“Vi fejrer påsken 
hjemme. Jeg skal ud at 
passe haven og læse nogle 
gode bøger. Jeg elsker 
krimier, og har netop 
læst Pitbull af forfatteren 
Anne Mette Hancock. 
Fantastisk velskrevet kri-
mi, som foregår i Gråsten, 
Rinkenæs, Broager og 
Sønderborg. Jeg har et par 
andre gode krimier, som 
står på bogreolen. Dem 
glæder jeg mig til at få 
gennempløjet”. ■
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Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer
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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.

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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 –

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

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08
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B R O A G E R

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

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer

• Nedsunket forfod

• Hammertæer

• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

Ny scene ved Idrætscenter Nejs
Et enigt byråd bakker op 
om en ny lokalplan, der 
giver mulighed for, at 
BUI Rock i Broager kan 
opføre en 6 x 14 meter 
stationær scene ved 
Idrætscenter Nejs. 
Byrådet har en vision om 
at udvikle kommunens 
byer, og i 2018 blev bystra-
tegien for Broager til. 

Efterfølgende har det 
været muligt at søge penge 
til borgerinitiativer, der 
understøtter strategien. 
Det gjorde BUI Rock, 
der havde brug for bedre 
faciliteter, fordi den ama-
tørfestival, foreningen 
holder hvert år, har vokset 
sig større og større.

Teknik- og Miljøudvalget 
bevilgede 300.000 kr. til 

BUI Rock til opførelse af 
en stor stationær scene 
ved Idrætscenter Nejs.

“Vi værdsætter i høj grad 
initiativer fra borgerne, 
der kan medvirke til en 
målrettet udvikling af 
byerne i kommunen. Det 
er netop kernen i vores 
bystrategier. Derfor er 
jeg glad for, at vi nu med 
lokalplanen kan sikre, at 
et konkret initiativ bliver 
til virkelighed. Jeg er glad 
for, at et enigt byråd, med 
den nye lokalplan, bakker 
op om de lokale ildsjæle”, 
som gør et kæmpe stykke 
arbejde siger formand for 
Teknik- og Miljøudvalget 
Aase Nyegaard.

Lokalplanen har væ-
ret i høring i fire uger. 
Høringssvarene viser, at 

borgerne gerne vil have 
scenen men også, at en-
kelte er bekymret for mere 
affald og støj, hvis der 
kommer flere koncerter.

På baggrund af hø-
ringssvarene, og i samråd 
med BUI Rock, er der 
foretaget ændringer til 
lokalplanen. Det betyder, 
at der højst må afholdes 
tre musikarrangementer 
om året i perioden 1. maj 
til oktober i tidsrummet 
kl. 10.00-1.00, og at der 
kan holdes ét to-dags-ar-
rangement og et par 
en-dags-arrangementer.

“Med lokalplanen sikrer 
vi, at BUI Rock i Broager 
kan realisere deres 
ambitioner, og vi under-
støtter dermed et stærkt 
borgerdrevent initiativ. 

Det, der betyder noget 
for et lokalsamfund, er 
netop et aktivt kultur- og 
foreningsliv. Samtidig har 
vi fundet en god balance, 
så især nære naboer til 
Idrætscenter Nejs fortsat 
kan leve et godt og roligt 
hverdagsliv”, fortæller 
næstformand i Teknik- 
og Miljøudvalget Stefan 
Lydal.

Den omtalte scene vil 
blive placeret på langsi-
den af idrætsbanen med 
adgang til scenen fra 
parkeringspladsen.

Af hensyn til de lokale 
aktører og for at frem-
me den videre proces 
har borgmesteren på 
Byrådets vegne godkendt 
lokalplanen. ■

Massiv kø ved 
genbrugsplads i Skodsbøl
Det kriblede i fingrene på 
havefolket, gør-det-selv-
folket og mange andre for 
at komme en tur på gen-

brugspladsen i Skodsbøl 
og af med affaldet.

Det kan medarbejderne 
på genbrugspladsen skrive 
under på. Efter åbningen 

var der massive køer ind 
til pladsen. ■
 Foto Ingrid Johannsen

Bevar den smukke 
kystnære natur i Broager
Vi er mange, der ikke 
mener, at det sidste 
smukke bynære areal 
op til Broager by skal 
ødelægges, for at Ole 
Hansen og Carsten 
Hansen kan tjene ussel 
mammon.
Kommuneplanen er så flot 
udarbejdet og af et enigt 

udvalg vedtaget d. 18 de-
cember 2019.

Den beskriver, hvor-
for dette landskab ikke 
skal bebygges grundet: 
Kystlandskaber og kyst-
nærhedszone – Geologiske 
interesser-Grønt dan-
markskort – og biologiske 
forbindelser.  Den er værd 
at læse.

Vi håber, at kommunen 

holder fast i beslutningen 
trods , trods Ole Hansens 
mange læserbreve. Selv 
et fra hans samlever der 
skriver, at han er en bor-
ger, der kun ønsker noget 
godt for Broagers borgere.

Erik Esmann 
Drosselvænget 15 
Broager

Læserbrev

Den gamle tjørn i 
Brunsnæs er fjernet

Af Gunnar Hat tesen

Den gamle tjørn i 
Brunsnæs var måske 
den ældste i Danmark. 

Overleveringer vil vide, 
at den blev plantet, 
mens Erik af Pommern 
var Danmarks konge 
(1412-1439).

Den havde magisk kraft 
og beskyttede mod “Den 
sorte død”.

Tjørnen har også tjent 
som pejlingsmærke for 
færgefarten Brunsnæs-
Holnæs, for fiskere of for 
skibe, der hentede sten fra 
teglværkerne.

Tjørnen blev fredet i 

1923. Opmålingen i 1968 
viste en kronediameter på 
19 meter og en stamme-
omkreds på 2,72 meter.

Tjørnen har sikkert også 

været vidne til mange 
romancer. Ved orkanen 
3. december 1999 blev den 
slemt medtaget, men nu er 
den helt fjernet. ■

Tjørnen er blevet fjernet fra landskabet ved Brunsnæs. Foto Ingrid Johannsen

Tjørnen ved Brunsnæs var 700 år gammel.

25 års 
jubilæum

Jens Jørgen Nielsen, 
Mariehøj 12, Broager, har 
onsdag den 1. april været 
ansat 25 år ved Linak. ■
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Energi

VILLA

Kontantpris 745.000
Ejerudgifter pr. md. 2.216
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.062/2.605
Sag: 7030000141 Tlf: 74441698

Gråsten
Stjernevej

Ejendom på god villavej i Gråsten
Tæt på børnehave, skov og indkøb mv.
Villaen har en spændende indretning, der
gør det muligt at lave flere værelser til
børnefamilien.
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HELÅRSGRUND

Kontantpris 159.000
Ejerudgifter pr. md. 550
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 715/554
Sag: 703-01225 Tlf: 74441698

Gråsten
Gl Aabenraavej

Stor byggegrund i familievenligt område
Her er en stor 1188m2 helårs-byggegrund,
beliggende i udkanten af Gråsten, dog
meget bynært. Grunden har indtil forny-
ligt været bebygget af en villa

NY PRIS
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Energi

VILLA

Kontantpris 795.000
Ejerudgifter pr. md. 1.979
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.411/2.854
Sag: 7030000055 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Solhøj

Flot udsigtsvilla i Rinkenæs
Flot udsigtsvilla På en god gade i Rinke-
næs Her er en villa, hvor udsigten er helt i
top. Villaen er beliggende for enden af
den blinde villavej Solhøj, med dejlig ud-
sigt.
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LANDEJENDOM

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.874
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.839/6.795
Sag: 7030000054 Tlf: 74441698

Gråsten
Fiskbækvej

Landejendom med fine stald- og lade-
bygninger
Med ca. 6,7 ha jord og gode muligheder
for hestehold
Her er en landejendom med gode mulig-
heder på en fin beliggenhed i nærheden
af Gråsten.
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LANDEJENDOM

Kontantpris 2.495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.856
Udbetaling 125.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.574/8.857
Sag: 703-01382 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej

Idyllisk landsted med over 7 ha jord til.
På den snoede og idylliske Nederbyvej i
Rinkenæs (den smukke alternativ vej til
hovedvejen i Rinkenæs) ligger den smuk-
ke ejendom med sit stråtækkede stuehus

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Se mere på home.dk...

Er dit hjem  
værd at vente på?

Sæt til salg nu. Flyt når du er klar. home har 
den perfekte løsning til dig, der gerne vil sætte 
til salg, men først vil flytte, når du har fundet dit 
nye hjem. Vi kalder det ”Værd at vente på” for 
at fortælle køberne, at dit dejlige hjem kan blive 
deres, hvis de bare har lidt tålmodighed.

Hør alt om ”Værd at vente på” hos din lokale 
mægler, som du finder på home.dk  
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Trafikuheld i Skodsbøl To biler kørte onsdag 
formiddag sammen på 
Brovej ud for Nybølnorvej 
ved Skodsbøl.

En gravid kvinde og 
hendes tre-årige barn slap 
nådigt fra trafikuheldet.

Der skete store blikska-
der, men ingen personer 
kom alvorligt til skade. ■

Trafikulykken skete på Brovej ved Skodsbøl.  Foto Ingrid Johannsen

Narko
kørsel
Politiet anholdte forle-
den en mandlig bilist på 
Brovej ved Egernsund.

Manden var påvirket 
af narko og desuden fra-
kendt kørekortet. ■

Forårssang i haven
Af Pia Koch Johannsen

Sangeren Michael 
Vogensen holdt en 
velbesøgt udendørskon-
cert på Højlund i Vester 
Sottrup.

Den kendte sanger stod i 

sin have og publikum stod 
og sad langs med Højlund 
Stamvej og i de omkring-
liggende haver.

Med fuld solskin, dejlig 
musik og et fællesskab 
på afstand gjorde denne 
koncert til noget helt 
specielt. ■

Sangeren Michael Vogensen spredte sangglæde og forårshu-
mør med en koncert i haven. Man kunne skimte Michael 
Vogensen bag hækken.Foto Pia Koch Johannsen

Sparekasse 
lukker filial
Broager Sparekasse lukker 
midlertidigt sin filial i 
Broager.

“Vi skærper vores tiltag 
yderligere for at støtte op 
om regeringens anbe-
falinger om at mindske 

smitten af coronavirus, 
og fordi vi har mærket, 
at vores kunder har gjort 
det samme og ikke udvist 
behov for at møde op i 
filialen i Broager”, lyder 
det fra sparekassen. ■

Indbrud
Der er blevet begået ind-
brud i et sommerhus i 
Vemmingbund.

Et vindue er brækket op 
med skruetrækker eller 
koben. Det  ser dog ikke 
ud til, at gerningsmanden 
fik noget med derfra. ■

Travlhed i Dagli’ Brugsen
Af Esben Cronbach

Dagli’Brugsen i Vester 
Sottrup oplever for-
ståelse og støtte fra 
lokalsamfundet.

“Vi kan mærke, at der er 
mere og travlt. Der er fle-
re, der støtter op og hand-
ler lokalt for tiden,” siger 
uddeler Morten Schmidt. 

Foruden den øgede 

støtte mærkes det også i 
butikken, at der er ind-
ført forholdsregler for så 
vidt muligt at forhindre 
Corona smitte i butikken.

Sprit, afstand og plexig-
las er blandt de universelle 
tiltag, der er gældende for 
mange COOP-butikker. 

Butikken i Vester 
Sottrup har desuden be-
grænset hvert skiftehold 
til 2 ansatte pr. vagt, så der 

altid er nogen, der er klar 
til at træde ind, hvis andre 
skulle blive forhindret.

Stor forståelse
Ifølge Morten Schmidt 
har kunderne vist stor 
forståelse for situationen. 
I mange tilfælde har de 
helt uopfordret gået den 
ekstra mil for at mindske 
smittespredningen.

“Folk er gode til at 

handle færre gange og i 
stedet handle mere, når de 
kommer. De kommer også 
ofte selv ind og handler 
og lader ægtefællen og 
børnene blive hjemme, i 
stedet for at gå ind som en 
samlet familie på 5,” siger 
Morten Schmidt.

I Dagli’Brugsen Vester 
Sottrup mærker man ikke 
længere til den hamstring, 
der fandt sted umiddel-
bart efter statsministerens 
udmelding om nedluk-
ning af Danmark den 
12. marts. ■

Skodsbøl Skov 
har god plads 
I øjeblikket er der mange, 
der vælger at komme ud i 
naturen for at få rørt sig, 
få frisk luft og nyde det 
dejlige vejr.

Skodsbøl Skov er en ca 
40 ha. stor skov. Skoven 
består af unge kulturer, 
der er anlagt ved et sk-

ovrejsningsprojekt først i 
1990-erne. Der er desuden 
et slette- og engområde, 
der om sommeren græsses 
af kreaturer. Terrænet 
på engene omkring 
skovene bærer præg af 
lergravning. ■

Udsigt fra Skodsbøl Skov.

Coronaforholdsregler indført på 
lægehuset i Vester Sottrup 
Af Esben Cronbach

På lægehuset i Vester 
Sottrup bruger man 
videoopkald og andet for 
at inddæmme smitten. 

Adskillige forholdsregler 
og en befolkning i områ-
det, der er meget fornuf-
tige er blandt grundene 
til, at der endnu ikke har 
været nogen med coronas-
mitte gennem lægebuset.

”Hver dag er der adskilli-
ge, der kontakter os angå-

ende corona,” siger Niels 
Kristian Kjær, der er læge 
i Vester Sottrup. 

 Sundheds myndighederne 
har meldt ud, at man skal 
tænke sig om, når man 
kontakter lægen.

"Det skyldes, at man 
skal passe på ikke at 
overbelaste lægehusene. 
Det har folk taget til sig i 
Vester Sottrup", siger Niels 
Kristian Kjær.

“Der er færre der har 
kontaktet os med andre 
sygdomme, fordi de er 

bange for at overrumple 
os. Men hvis man fejler 
noget, så kan de altid rin-
ge til os. Det er det, vi er 
her for,” siger lægen.

Bookninger
For at forhindre Corona-
smitte sørger man på 
lægehuset for, at der ikke 
er for mange på lægehuset 
på én gang. Det resultat 
opnås bl.a. ved at holde øje 
med antallet af bookinger, 
og ved at gennemføre 
videokonsultationer.

“Nogle ting fungerer 
godt over video, andre 
ting fungerer ikke så godt. 
Det har sine begrænsnin-
ger. De psykologiske og 
ernæringsmæssige ting er 
gode over videokonsulta-
tion, mens andet kan være 
svært at vurdere over vi-
deo. Videokonsultationer 
kan aldrig erstatte de 
sædvanlige konsultatio-
ner, men de kan supplere 
kontakten,” siger Niels 
Kristian Kjær. ■
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Hørt i byen
Fhv. borgmester Bendt 
Olesen er for tiden i 
gang med at indsamle 
donationer til en gave 
til Hendes Majestæt 
Dronningen i anled-
ning af hendes 80-års 
fødselsdag.

Om få dage bliver 
der sat flag om i 
Gråstens gader for at 
markere, at slotsbyen 
er en aktiv handelsby. 
Sam tidig bliver der sat 
blomsterkummer op, 
for at skabe hyggelig 
stemning.

Salon Sanne ligger ikke 
på den lade side under 
Corona krisen. Frisør 
Susanne Vesperini har 
haft travlt med at male 
salonen, så den ser lys 
og fin ud, når salonen 
igen kan åbne.

Tobias Thomsen Dall, 
der er trainee hos 
Estate Kjeld Faaborg 
glæder sig til åbnings-
turen med MC Gråsten 
Motorcykel klub. Op-
rindeligt skulle den 
første udflugt gå til 
Tønder, men på grund 
af Coronakrisen bliver 
gennemført i omegnen.

57-årige Annette van 
Buen, der er tidligere 
overlærer på Gråsten 
Skole, stopper som for-
mand for Sønderborg 
Lærerkreds. I stedet vil 
hun være selvstændig. 
Sammen med sin mand 
vil hun sælge økologisk 
spansk olivenolie.

Team Rynkeby har 
besluttet at udsætte 
skoleløbet. Både elever 
på Gråsten Skole og 
Rinkenæs Skole skulle 
have deltaget i Team 
Rynkeby Skoleløbet og 
været med til at rejse 
penge til Børnelunge-
fondens arbejde for 
kronisk lungesyge 
børn. Løbet er forelø-
bigt udskudt til den 4. 
juni, men situationen 
er selvsagt usikker. ■

Nysgerrig omkring din 
boligs værdi, så kontakt os 
for en gratis salgsvurdering

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

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

Boliger

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

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

Ring og f( en ny tid, 
n(r Coronatiltagene er ophævet

SuperBrugsen støtter udsatte i Gråsten 
Af Esben Cronbach

I SuperBrugsen samles 
der indtil den 5. april ind 
til byens plejehjem og 
bofællesskaber.
Tirsdag den 31. 
marts offentliggjorde 

SuperBrugsen Gråsten 
en indsamling til de 
udsatte bosteder i 
Gråsten. Pengene går 
til “kurve pakket med 
‘påskelækkerier’.

“SuperBrugsen Gråsten 
donerer selv 1.000 kr. til 
indsamlingen, der kører 
efter princippet ”mange 
bække små”, og håber 
altså på mange bidrag af 
mindre beløb. Pengene 
vil bl.a. gå til Dalsmark 

Plejehjem og Gråsten 
Plejecenter", siger uddeler 
Jesper Thomsen..

Både beboere og perso-
nale på institutionerne 
går gennem en svær tid på 
grund af corona-krisen.

Plejecentre og bofælles-
skaber er lukket for besøg. 
Det betyder, at beboerne 
har mindre forskellighed 
i deres hverdag, og at 
personalet arbejder ekstra 
hårdt.

“De laver et stort stykke 
arbejde i disse tider. De 
skal pludselig også agere 
pårørende,” siger ud-
deler Jesper Thomsen, og 
fortsætter:

“De bruger så meget tid 
på vores ældre, så de for-
tjener også noget godt for 
det arbejde, de udfører”, 
siger Jesper Thomsen ■

Uddeler Jesper Thomsen 

Corona udskyder årets konfirmationer 
Af Esben Cronbach

Årets konfirmationer er 
udskudt.
Konfirmander må vente 
med at blive en del af 
den ældgamle kristne 
tradition, det er at blive 
konfirmeret.

Størstedelen af konfir-
mationerne udskydes 
nemlig til juni og enkelte 
til september. 

Datoer for sognene ses i 
faktaboks. Egernsund har 
i år ingen konfirmander, 
og er derfor ikke inklude-
ret. Datoerne er sat som 

en foreløbig pejling, og 
kan grundet usikkerheden 
om fremtiden – blive æn-
dret senere hen.

Med booking af feststed, 
køb af konfirmationstøj, 
gaver, indbydelser og me-
get andet, er der meget at 
se til ved planlægning af 
en konfirmation.

“Men konfirmanderne 
og deres familier hånd-
terer situationen godt”, 
siger sognepræst i Broager, 
Stefan Klit Søndergaard.

“De tager det pænt. Man 
er velkommen til at ringe 
til mig, og det er der også 

nogle, der gør. Så får vi 
en god snak om, hvad 
de har af bekymringer 
og usikkerhed omkring 
situationen,” siger Stefan 
Klit Søndergaard.

Nye aftaler
At konfirmationerne 
udskydes, betyder også, 
at forsamlingshuse, kroer 
og andre sædvanlige fest-
steder oplever, at der skal 
rykkes om i kalenderen 
for mange aftaler. 

Ét af disse steder, er 
Benniksgaard Hotel.

“Konfirmationerne 
er udskudt, og festerne 
bliver nu lagt i juni og 
september,” siger Mads 
Friis, der er indehaver 
af Benniksgaard Hotel. 
Mads Friis nævner, at det 
kan blive aktuelt med to 
konfirmationsfester om 
dagen, hvis det er det, der 
skal til.

Feststederne er vant 
til, at konfirmationer og 
andre store begivenheder 

falder samme tid hvert år. 
At konfirmationer nu kan 
blive aktuelt til september, 
betyder, at de kan blive 
svære at administrere ved 
siden af andre aktiviteter, 
der også foregår til den 
tid. Det tager Mads Friis 
dog ikke så tungt.

“Vi vil meget gerne 
hjælpe de lokale først. Så 
må vi efterfølgende se, 
hvad vi så kan gøre,” siger 
Mads Friis.

“Der er lige nu ingen 
bookinger i april og maj. 
Men når vi kommer der-
til, er vi nok klogere på 
hele denne situation”, siger 
Mads Friis. ■

Konfirmanderne må vente 
med at træde ind i de 
voksnes rækker. Arkiv foto 2019

Faktaboks
Nye datoer:
Kværs 20. juni
Ullerup 13. og 14. juni
Gråsten 13. og 14. juni
Adsbøl 21. juni
Rinkenæs 6. juni
Vester-Sottrup 6. og 7. juni
Nybøl 7. juni
Broager  
 12., 19. og 26. september
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LT Natur & 
Ejendomsservice ApS 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså 
www.ltnatur.dk

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 
Klaus Tranum

20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

LT Natur tilbyder effektiv 
algebekæmpelse af � iser, tag 

& facader. Vi imprægnerer 
efterfølgende � iserne 

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

HUSK - havesæsonen starter 1. april!

Før

Efter

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel
Tang

Bent 
Christensen

• OMBYGNING 
• RENOVERING 

• TOTALENTERPRISE

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

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

HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

Forårstilbud på træ� is,
skærver, muld osv.

til haven

Alt i levering af sten, skærver, 
grus, sand, stenmel m.m.

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

v/ August Hansen

Hent selv eller få leveretHent selv eller få leveret

NYT! Betal med  NYT! Betal med  

• 
• 

• 
• 
• KONTAKT

Keld Wraae
Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

Alt inden for 
murerarbejde

SPECIALE: FLISER
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ROSER – 
KÆMPE UDVALG
‘The Fairy’, ‘Bassino’, ‘Dr. Ingrid’ 
og mange � ere
4-6 liters potteroser, topkvalitet

JORDBÆRPLANTER 
KLAR NU!
‘Senga Sengana’, ‘Korona’, ‘Polka’ 
og mange � ere. 6 stk. bakker

RHODODENDRON 
i mange � otte farver og sorter som f.eks.
‘Blue Peter’, ‘August Lamken’ 
og mange � ere

ÅBNINGSTIDER 
Man - lør 9-17 • Søndag 10-15

Tlf. 74 61 35 06
Sdr. Hostrup Toftevej 28 
6200 Aabenraa

planter@havekompagniet.dk
www.havekompagniet.dk

Påsken står for dørenPåsken står for døren

Husk 
vi sælger 

gavekort og 

pakker gerne 

ind.

8995
pr. bakke

Fra

10995

Fra

18995

Husk 
Pinjebark. 
Også lyng 

-tyttebær er gode 
i surbunds-

bedet.

Køb 3 
roser og få 1 

sæk Champost 
rosenjord med i 

købet (værdi 
89,95)

Havekompagniet rykker 
ud i foråret 
Af Esben Cronbach

Havekompagniet har 6 
anlægsgartnere og 4 
medarbejdere i havecen-
tret i Sdr. Hostrup.
Solen titter frem, og lan-
dets haver begynder lang-
somt at blomstre. Derfor 
rykker Havekompagniet 
nu ud i sæsonens højtid.

“Her i starten af sæsonen 
er der meget beskæring 
og træfældning,” siger 
Lennard Brødsgaard fra 
Havekompagniet, og 
fortsætter:

“Og nu hvor det bliver 
varmere, begynder vi med 
anlægning og vedligehol-
delse af plæner og forskel-
lige planteopgaver.”

Af de 6 anlægsgartnere 
ved Havekompagniet er 
nogle specialiseret i ”det 
grå” og andre i ”det grøn-
ne” havearbejde. Det grå 
havearbejde består blandt 
andet af arbejde med be-
lægninger og støttemure, 
mens det grønne består i 
arbejde med planter. 

Anlægsgartneri
Lennard Brødsgaard købte 
i 2013 Havekompagniet, 
så han kunne tilbringe 
mere tid med fami-
lien. Oprindeligt bestod 

Havekompagniet udeluk-
kende af et havecenter, 
men som tiden gik, viste 
det sig hurtigt, at der var 
efterspørgsel efter mere 
end det.

“Vi begyndte naturligt 
at slå mere over i anlægs-
gartneri. Det kom af sig 
selv i forbindelse med, at 
flere efterspurgte hjælp 
til havearbejde,” siger 
Lennard Brødsgaard om 
anlægsgartneriet.

Åbent i påsken
Havekompagniet holder 
åbent hele påsken.

“Forårssæsonen er i 
fuld gang,” siger Lennard 
Brødsgaard om grunden 
til at holde åbent. 

“Folk er som altid vel-
komne til at møde op og 
få rådgivning om have 
spørgsmål og den slags. 
Og hvis de har fundet no-
get – f.eks. en blomst, de 
gerne vil høre mere om el-
ler noget – så må de rigtig 
gerne tage et billede med 
ned til havecenteret. Så 
kan vi kigge på det,” siger 
Lennard Brødsgaard. ■

Hos Havekompagniet i Sdr. Hostrup er forårssæsonen i fuld 
gang. Foto Esben Cronbach
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Ring til os, så kommer vi og 
efterser dine vinduer og døre

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

Troels Petersen

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
– Ring til os på 7370 9192 –

FORÅRET ER I 
LUFTEN SÅ VI LAVER 

SKARPE PRISER

Din garanti for godt håndværk

HUSK:

servicefradraget 

på 12.200,- 

pr.person.

HURTIGT - EFFEKTIVT - BILLIGT

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

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

Muldvarp/Mosegris

TILBUd

kr. 1250,-Normal pris kr. 1500,-
Gælder april måned

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.

CORONAVIRUS

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.

Problemer med Flyvemyrer 
sidste sommer. Så er det NU 
de skal bekæmpes. kr. 850,-

Hvepse

Hvepse

Mus

kr. 495,-fra

kr. 850,-fra

Myrer/Flyvemyrer

Vi klarer opgaven 
med GARANTI

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

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.

EN STOR HJÆLP EN STOR HJÆLP 
TIL HAVENTIL HAVEN

Følg os 
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Tid til nye døre 
og vinduer
Af Lene Neumann Jepsen

Hos A-T Boligservice 
kører håndværkerne 
fortsat ud til kunderne, 
men man tager naturlig-
vis sine forholdsregler.
Hjulene kører på bilerne 
hos A-T Boligservice og 

kunderne får samme gode 
service som de plejer. 

Men der tages en række 
forholdsregler, for at 
mindske smitterisikoen så 
meget som muligt. 

“Vi sørger for, det er 
de samme chauffører i 
bilerne og vi har håndsprit 
med alle steder. Vi mødes 

med kunder på telefonen 
eller ude på gårdspladsen. 
Så vi gør alt vi kun kan,” 
fortæller medejer Allan 
Clausen, om firmaets 
tiltag, der er helt på linje 
med anbefalingerne.

Arbejder udendørs 
En anden anbefaling er 
også at kunne arbejde 
udendørs. Foråret er for 
alvor på vej og det giver 
A-T Boligservice rig 
mulighed for at arbejde 
udenfor i den friske luft. 

Nyt tag, udskiftning af 
gavlender eller sternbræd-
der er rigtig gode opgaver 
her i foråret. Derved skal 
man ikke indenfor hos 
kunderne.

“Det er et rigtig godt 
tidspunkt at skifte døre 
og vinduer ud på. Det 
giver mere komfort i 
hjemmet,” fortæller Allan 

Clausen og nævner også 
at energiforbedringer på 
huset hurtigt kan ses på 
varmeregningen.

Gang i hjulene
Som arbejdsgiver for 23 
håndværkere, ønsker A-T 
Boligservice også at holde 
hele holdet i gang. Går 
man og overvejer tids-

punktet for nogle opgaver, 
skal man ikke tøve, ifølge 
medejeren.

“Vi er glade for de ordrer 
vi har i bogen og takker 
for hver ny opgave vi får. 
Det er med til at hju-
lene kørende,” siger Allan 
Clausen. ■

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40 kenneth.jacobsen@mail.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Skovglimt 1, 6340 Kruså
• Skærver - sorte og grå
• Stenmel - sort og grå
• Sten - diverse
• Og meget andet

Kørsel m. kran og grab
Containerkørsel

Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættevogn

Lev. af sand - sten - grus 
skærver - pyntesten

Egen grusgrav
• Harpet muld
• Støbesand-og mix
• Stabil og vejgrus
• Bark flis
• Havsand

Kom og kig
kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

HUSK SelvafhenterpladsHUSK Selvafhenterplads

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

Troels Petersen og Allan Clausen står i spidsen for A-T Boligservice. Arkiv foto 
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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

uwe@uwes-have.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
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døgnets timer
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paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
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ved Kirsten Madsen
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—nu på 7. sæson i Gråsten

Algebehandling 
af terrasser
• Dybderens og 

imprægnering af fl iser

• Kom af med fl isepest

• Alle typer belægningssten

• Giv beskyttelse og 
forlæng levetiden

Er du sommerklar?Er du sommerklar?

Ring til os på tlf. 4268 6263

Blandt Danmarks billigste

Ring til os på tlf. 4268 6263   Følg med i nyheder og tilbud

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

www.graastenalgeservice.dk Jakob Skott

Anmeld Håndværker

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

Før

Efter

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

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

+

KOMBI-
TILBUD!

RIDER + AGGREGAT

Frontmonteret rider

Park 120
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

SPAR 
4.000 KR.

16 års erfaring med 
bekæmpelse af skadedyr
Af Esben Cronbach

Hos Sønderjysk 
Skadedyrs bekæmpelse 
bekæmper de alt fra små 
til store skadedyr.
Uanset om der er pro  
blemer med mus, 
myrer eller muld-
varpe, har Sønderjysk 
Skadedyrsbekæmpelse 
erfaring med lidt af hvert. 

De har nemlig 16 års 
erfaring med bekæmpelse 
af skadedyr. Mens havens 
blomster springer ud, og 
skovenes farver nuanceres, 
begynder også dyrene at 
røre på sig.

Myrerne
“På nuværende tidspunkt 
er det myrerne, der be-
gynder at dukke op,” siger 
Brigitta Christophersen 
fra Sønderjysk 
Skadedyrs bekæmpelse.

“Myrerne kommer 
tidligere end før. De er 
koldblodede, og skal 
derfor have varme for at 
overleve. Nu hvor vinte-
ren er mildere og foråret 
kommer hurtigere, starter 
vores sæson også tidli-
gere,” forklarer Brigitta 
Christophersen.

Og selvom der tages 
mange forskellige kreative 
metoder i brug i kampen 
mod myrerne, er der intet 
der helt kan holde dem 
væk. Både hvad angår my-
rer og hvepse, er det ifølge 
Brigitta Christophersen 
“beliggenhed, beliggen-
hed, beliggenhed,” der 
afgør, hvem der får myrer 
og hvepse. 

“Der er mange der 
spørger, hvorfor netop 
de har problemer med 
myrer eller hvepse, når 
naboen ikke har det. Det 
er simpelthen beliggen-
heden. Nogle huse vender 
måske helt rigtigt, andre 
ligger op ad marker, eller 
også er jordbunden bare 
perfekt lige netop dér, 
hvor de bor,” siger Brigitta 
Christophersen.

Hvis man er i tvivl om 
noget, er skadedyrsbe-
kæmperne klar til at 
komme med en vurdering 
af problemet.

“Folk sender os ofte bil-
leder af ting, som vi så 
kigger nærmere på. De 
er altid velkomne til at 
skrive eller sende billeder 
til os, så vi kan vurdere 

problemet,” siger Brigitta 
Christophersen. ■

Sønderjysk Skadedyrs-
bekæmpelse bekæmper alt 
fra små til store skadedyr.
 Arkiv foto
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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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Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning

Nybyggeri samt Hovedentrepriser

Industrivej 7

6330 Padborg

Tlf. 74 67 04 56  

info@rudebeck-byg.dk

www.rudebeck-byg.dk

Tømrerfirma kører 
problemfrit trods Corona
Af Esben Cronbach

Trods modgang i 
mange virksomheder, 
kører tømrerfirmaet K. 
Sørensen Byg videre 
uden problemer.
Kristian “Kedde” 
Sørensen, indehaver af 
K. Sørensen Byg, op-
lever ingen modgang i 
corona-epidemien.

Han har tværtimod 
ordrer for et halvt år frem, 
og så travlt, at det har væ-
ret nødvendigt at ansætte 
en freelance snedker, der 
kan hjælpe til ved større 
opgaver.

“Fordelen er, at jeg 
ikke skal have arbejde 
til ham hver uge. Her 
kan jeg nærmest be-
stille fra dag til dag,” siger 
Kristian Sørensen om sin 
freelance-medarbejder. 

Økonomi
Endnu en fordel er, at 

Kristian Sørensen dermed 
også kan fokusere på sit 
arbejde, i stedet for at 
skulle sætte sig ind i de 
omfattende regler, man 
skal have styr på, når man 
har ansatte.

Selvom der i øjeblikket 
ikke er nogen problemer 
med forretningen, er intet 
sikkert i fremtiden.

“Det er svært at sige, om 
tagprojekter til om en må-
ned stadig holder,” siger 
Kristian Sørensen. 

Han påpeger, at den stør-
ste bekymring ligger i, om 
kunderne har økonomien 
til at gennemføre de plan-
lagte projekter, når tiden 
er til det.

“Vi ved ikke hvordan 
det ser ud om en måneds 
tid. Men der er intet der 
tyder på, at projekterne 
ikke skal gennemføres 
som planlagt. Som det ser 
ud nu, er vi bare klar til at 
køre løs.”, siger Kristian 
Sørensen. ■

Tømrermester Kristian Sørensen ser fortrøstningsfuld på 
fremtiden. Arkiv foto 



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

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.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

Burgermenu - FlæskestegsburgerBurgermenu - Flæskestegsburger

Veggieburger - KyllingeburgerVeggieburger - Kyllingeburger

Fransk hotdog - Almindelig hotdogFransk hotdog - Almindelig hotdog

Pølsemix - Grillet sandwichPølsemix - Grillet sandwich

1/2 kylling- Fiskefi let1/2 kylling- Fiskefi let

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig

Vi har åben for Take Away DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

Jernbanegade 59B, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75 kjautoparts@kj-autoparts.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

Aflysninger presser Holbøl Landbohjem Af Gunnar Hat tesen

Ingen gæster og ingen 
madordrer til selskaber.
Coronakrisen gør ondt på 
Holbøl Landbohjem. Alle 
selskaber er aflyst, der er 
ingen fester at levere mad 

til og der er ingen overnat-
tende gæster. Alt er væk.

Forpagter Finn 
Jørgensen har været nød-
saget til at skære ned i 
arbejdsstyrken.

Ifølge formand for 

Holbøl Landbohjem, Jens 
Peter Skjødt, er der brug 
for, at lokalbefolknin-
gen bakker op omkring 
Holbøl Landbohjem 
ved at bestille take away 
kuverter.

“Det er voldsomt. Når 
der ingen omsætning er, 
gælder det om at tænke 
ud af boksen. Det er fint, 
Finn Jørgensen forsøger 
sig med take away. Det er 
et forsøg på at minimere 
skaderne og komme igen-
nem den her krise”, siger 
Jens Peter Skjødt, som 
stærkt opfordrer borgerne 

til at bestille deres aftens-
mad på Landbohjemmet.

Nødløsning
Finn Jørgensen er langt 
fra den eneste restauratør, 
der kaster sig ud i take 
away eller levering af mad 
i forsøget på at overleve 
krisen.

For forpagteren af 
Holbøl Landbohjem er det 
en nødløsning, så der kan 
komme lidt omsætning.

Han er gået fra at have en 
fyldt ordrebog til at have 
nul ordre. Derfor tilbyder 
han take away, så han kan 
få lidt omsætning. ■

Forpagter Finn Jørgensen og 
formand for Holbøl 
Landbohjem, Jens Peter 
Skjødt, appellerer til lokalbe-
folkningen om at bestille take 
away. Foto Ingrid Johannsen

Finn Jørgensen leverer mad 
ud af huset i forsøget 
på at overleve krisen.
 Foto Ingrid Johannsen 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 15 6. april 2020 12. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 29. marts 
AFLYST

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 29. marts
AFLYST

Søndag den 29. marts
AFLYST

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

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

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

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Dødsfald
Min kære mand,

vor kære far, svigerfar og farfar

Jan Hansen Enemark
* 9. januar 1951

er pludselig død efter kortere tids sygdom

Bov, den 28. marts 2020

På familiens vegne

Ellen 
Betina, Michael og Ken

Højtideligheden er udsat på ubestemt tid p.g.a. Covid-19

Bov Byfest fejrer 
100års jubilæum 
Bov Byfest har ingen pla-
ner om at aflyse 100-års 
jubilæet til sommer.

Formanden Mads Larsen 
fortæller, at det planlæg-
ningen går sin gang. 

"Vi har søgt om de 
påbudte tilladelser, og vi 
forventer, festlighederne 
bliver holdt som planlagt", 
siger Mads Larsen. ■

Coronakrise aflyser Fårhus Byfest
Af Dit te Vennits Nielsen

Der bliver ingen byfest i 
Fårhus til sommer.
“Vi er selvfølgelig meget 
kede af, at vi må aflyse 
byfesten, men vi tror ikke 
på, at tingene løser sig 
op inden Fårhus Byfest 

skulle løbe af stablen. Den 
skulle i år finde sted om-
kring Kristi Himmelfart”, 
fortæller formand for 
Fårhus Borger- og 
Ungdomsforening Paul 
Reinhardt.

Forleden skulle det sidste 
planlægningsmøde have 
fundet sted, men det 
kunne ikke lade sig gøre. 
Derfor blev der skrevet 
rundt, og aflysningen blev 
en kendsgerning med en 
enig arbejdsgruppe bag.

“Vores arbejde er dog 
ikke spildt. Alt det, der 
er i år er sat i støbeskeen, 
bliver afholdt til næste år. 
Når vi aflyser, er det fordi, 
vi er bange for, at et større 
antal mennesker samlet, 
giver stor smittefare. Det 
vil vi simpelthen ikke 
være skyld i. Der er natur-
ligvis mange, der bliver 
kede af det, men situati-

onen er alvorlig, og det 
skal der tages højde for. 
Retningslinjerne forbyder 
flere flok at være forsam-

let, og det tror vi, varer et 
godt stykke tid endnu”, 
tilføjer Paul Reinhardt. ■

Formand for Fårhus Borger- og Ungdomsforening Paul 
Reinhardt. Arkiv foto

Indbrud i 
spejderhytte
De Blå Spejdere i Padborg 
har en spejderhytte i 
Padborg Skov, som der 
har været indbrud i.

Der var brudt et vindue 
op, og hytten var nærmest 
indrettet som et andet 

hjem. Der lå dåser, smø-
ger og andet affald inde i 
hytten, der var graffiti på 
væggene, og så var el-ra-
diatoren skruet op på fuld 
styrke. ■

Påskestemning 
i Padborg
Padborg Shopping har 
pyntet op til påske i 
Padborg Torvecenter. 

Det sker for at byde 

kunderne velkomne trods 
Coronakrisen og give god 
stemning til kunderne. ■

Storkereder i Holbøl er klar til brug
I Holbøl er man klar, hvis 
et storkepar skulle finde 
på at slå sig ned for at ind-
lede en ny ynglesæson.

Det er Holbøl Storkelaug, 
som har klargjort to 
storkereder.

Pil er leveret af Per 
Jørgensen, Vilsbæk og 
halmen af Chr. Nissen, 
Undelev. ■

2 0



Bov-Holbøl Pastorat

Bov-Holbøl Pastorat

Kirkedøren er låst - men vi er her endnu
Vi sidder naturligvis klar ved telefonen, hvis du har brug for 
et menneske at tale med, så tøv ikke med at kontakte os!

Sognepræst Solvejg Dam-Hein tlf.: 30 15 25 52
Sognepræst Helle Frimann Hansen tlf.: 21 14 29 64

PÅSKEN 2020
Påskens gudstjenester i Bov-Holbøl pastorat må vi desværre 
aflyse, men følg med på vores hjemmeside www.bovsogn.dk 

eller www.holbolkirke.dk, eller via Facebook.
 Her vil vi på forskellig vis markere de enkelte dage i påsken.

GLÆDELIG PÅSKE!

Hørt ved Lyren
Lyreskovstien har igen 
haft besøg af nogle 
folk, der ikke kunne 
lade skiltene være. De 
er nu blevet repareret 
og sat op af Jens Ove 
Rossen, som er en af de 
frivillige.

Skoleleder Jon Venzel 
Sønderby fortæller hver 
dag en lille historie til 
eleverne på Lyre skov-
skolens facebookside. 
Hver fredag bliver der 
sunget en sang, hvor de 
få elever og ansatte, der 
er tilstede på skolen, 
synger. De hjemsendte 
børn synger med 
hjemmefra.

Malermester Per Ihle 
har skænket 4 smukke 
buketter til beboerne og 
personalet på Birke lund 
Pleje hjem i Kollund.

Bov IF Badminton 
har besluttet af stop-
pe sæsonen før tid, 
da Grænse hal lerne 
alligevel er lukket. For-
eningen forventer at 
starte op til september 
igen.

Bov IF Petanque har 
fået borde-bænkesæt 
foræret af Super-
Brugsen, som får 
nogle nye i forbindelse 
med ombygningen. 
Petanque har i 
stedet foræret Lokal-
foreningen Frøs lev 
Padborg deres gamle 
borde-bænkesæt, 
som bliver sat op i 
Fritidsparken.

På trods af at den 
populære forsanger 
i GAZVæRK Kent 
Mortensen ikke er her 
længere, er der alligevel 
flere, der havde skrevet 
en fødselsdagshilsen til 
ham på Facebook. 

Der er nu købt 6 frugt-
træer i Rema 1000, 
som skal plantes i den 
kommende frugtlund 
i Fritids parken på 
den gamle grund 
ved Frøslev Padborg 
Skole. ■

ANDELSLEJLIGHED SÆLGES
Stuelejlighed på 107 kvadratmeter i nyere velfungerende 

andels-forening, opført i 2005, beliggende centralt i Padborg, 
med gå afstand til togstation, indkøb, bibliotek m.v.

Lejligheden er lys og velindrettet. Den indeholder stue, soveværelse, 
mindre værelse, køkken, bad og entré med grovkøkken. 

Alt i hvidevarer. Der medfølger loftrum med elevator, carport ca. 100 m. 
fra ejendommen, samt hyggeligt gårdmiljø med fælles havemøbler.

Pris for andel 225.000,- . Månedlig boligydelse 4200,- 
Årligt varmeforbrug ca. 5000,-  årligt.

HENVENDELSE FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER 
OG EVT. FREMVISNING TLF. 2860 6769

Boliger

Søskende mødes 
på grænsen
Søskendeparret Laila 
Christiansen, der er 
bor i Tyskland, og 
Inger Rathjen, der bor i 
Padborg, har svært ved at 
undvære hinanden. 

For tiden møder de hin-

anden ved den afspærrede 
grænse i Sofiedal. Her 
får de en kop kaffe og en 
god snak på hver sin side 
af afspærringen og med 
behørig afstand i mellem 
dem. ■

www.holboelsogn.dk

JAGT UDLEJES
Budrunde for Holbøl 

Sogns skove
Holbøl Sogns Menighedsråd udlejer jagten 
på sognets skovarealer pr. 1. maj 2020.

Materiale med oplysninger om beliggenhed og 
størrelse mv. samt ansøgningsskema vedrørende 
tilbud på jagten kan ses på kirkens hjemmeside.

®

Osteplatte til 2
Forskellige oste, 
flute, kiks, smør & 
en flaske rødvin

Tapasplatte til 2

Forskellige  
tapas, flute, smør  
& en flaske rødvin

Pr. platte

Pr. platte

Hyggeplatte

Dagens ret 
Hver dag kan du afhente dagens ret 
fra kl. 11.00 til 12.00  
og fra kl. 17.00 til 19.00  
– varm i engangsskumbakke.
Skal bestilles på tlf. 74 60 81 83  
Se dagens menu på Facebook kl. 10.30

Husk... 
– der er som altid ingen  
minimum antal ved bestilling  
af mad ud af huset/afhentning.

Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83

Platter  
kan bestilles  

frem til kl. 12.00  
til afhentning  

samme dag

Følg os på facebook!
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Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

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

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

Midlertidigt lukket 

pga. coronavirus

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 tirsdag kl. 12.00 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. 

TILLYKKETILLYKKE

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomheden i anledningen for al opmærksomheden i anledningen 

af vores diamantbryllup.af vores diamantbryllup.
Med venlig hilsenMed venlig hilsen

Edith og Jørgen Post, FrøslevEdith og Jørgen Post, Frøslev

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 pga. coronavirus

1000 tak 1000 tak 
for opmærksomheden i forbindelse for opmærksomheden i forbindelse 

med vores diamantbryllup.med vores diamantbryllup.
Trods disse coronatider blev dagen fejret.Trods disse coronatider blev dagen fejret.

Tak for � agning i Sønderhav.Tak for � agning i Sønderhav.
Annemarie og Lorenz SchmidtAnnemarie og Lorenz Schmidt

Dropper planer om byggeri
Af Dit te Vennits Nielsen

Transportformaet E3 
dropper planer om at 
opføre en ejendom på 
grunden på Flensborgvej 
i Kruså, hvor det gamle 
Turistbureau lå. 
Det bekræfter direktør Per 
Jørgensen.

“Indtil videre er der 
ingen planer om nogen 
nyopførelse. Tankerne har 
gået på et nyt bolig- eller 
erhvervsbyggeri, men dis-
se planer er lagt i skuffen”, 
siger Per Jørgensen.

Beslutningen blev truf-
fet inden udbruddet af 
Coronakrisen. ■

Den tidligere grund på Flensborgvej i Kruså, hvor turistkontoret engang lå, bliver foreløbig ikke 
bebygget. Arkiv foto

Ældre Sagen hjælper med indkøb 
Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov hjælper 
gerne trængende med ind-

køb, tryghedsopkald og 
andet forefaldende under 
Coronakrisen.

Tilbuddet gælder både 

for medlemmer og andre 
trængende, hvor det er 
muligt.

Interesserede kan kon-

takte bestyrelsen eller det 
frivillige korps, der er 
tilknyttet Ældre Sagen i 
Bov. ■

Bøgen er 
sprunget ud
Det gode - og i hvert fald 
lune - vejr i år har betydet, 
at en rigtig forårsbebuder 
nu er kommet.

Det er bøgen, som er 
sprunget ud i Kollund 
Skov. ■

Forårsstemning i Sønderhav 

Friske, farverige forårsblom-
ster får folk til at komme i 
forårsstemning i Sønderhav, 
hvor der er en smuk udsigt 
over til Okseøerne.
 Foto Gustav Skovbo Johannsen
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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

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

• 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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63
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Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Tak fordi du handler lokalt 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Hvad skal du lave i påskeferien?

Dan Andresen, Kollund
“Jeg havde regnet med, 
at jeg skulle stå for det 
store loppemarked i 
Grænsehallerne. Det 
har vi måttet aflyse på 
grund af Coronakrisen. 
Loppemarkedet bliver 
udsat til næste år. I stedet 
skal jeg være sammen 
med mine børn på hen-
holdsvis 13 år og 3 år. 
Vi skal gå lange ture ved 
stranden i Kollund, hvor 
min søn elsker at smide 
sten i vandet. Hvis vej-
ret er til det går vi op i 
Grænsehallerne, hvor 
jeg stadig har opsyn. Her 
spiser vi vores medbragte 
madpakke og leger lidt”. ■

Anton Kønig, Bov
“Jeg skal sysler  lidt i min 
have, og så er jeg ved at 
skifte træet ud i vores 
havestue.  Vi skal ingen 
påskegæster have, og vi 
skal heller ikke nogen 
steder hen.

De sidste par dage 
har jeg hjulpet med en 
ny butik til fordel for 
Julemærkehjemmet, der 
åbner i Aabenraa. Lederen 
har fået en masse af vores 
møbler fra Padborg, så der 
er noget at starte op med, 
Overskuddet fra begge 
butikker går til fordel for 
børnene på Fjordmark i 
Kollund”. ■

Rie Meyer, Padborg
“Vi plejer at tage på 
campingferie eller i som-
merhus i påsken. Men 
i år har vi valgt ikke at 
køre for langt væk, så det 
bliver blot et par dage i 
vores sommerhus på Als. 
Vi tager derover på skift, 
da både min mand og jeg 
er selvstændige. Vi bliver 
nødt til at arbejde på for-
skellige tidspunkter for at 
få tingene til at fungere. 
Min mand har sendt sit 
personale hjem, så jeg pas-
ser bogholderiet for ham. 
Jeg arbejder selv i min 
guldsmedeforretning om 
aftenen og weekenden”. ■

Ninna Schrum, Padborg
“Min søster og svoger 
kommer på besøg. Vi skal 
have noget godt at spise 
og gå nogle lange ture i 
den dejlige natur. Vi skal 
også sidde foran fjernsy-
net, og så skal vi rigtigt 
snakke og i det hele taget 
påskehygge. Både jeg og 
min mand har indtil nu 
arbejdet hjemmefra, men 
min mand er lige blevet 
hjemsendt med lønkom-
pensation. Jeg arbejder 
med bogholderi, så jeg 
skal stadig arbejde”. ■

John Jensen, Fårhus
“Min kone Solveig og jeg 
skal bare være hjemme og 
påskehygge lidt. Vi plejer 
at holde påskefrokost 
sammen med vores børn. 
Men da vores datter bor  i 
Nordborg og arbejder på 
et plejehjem, har vi valgt 
at holde afstand. Vores søn 
bor i Nørre Snede, og vi 
ser ingen grund til at spre-
de en mulig smittefare.

I firmaet går det som det 
plejer. Vi kan ikke mærke 
nogen forskel. Vores an-
satte er på arbejde, og vi 
har endda lejet en ekstra 
mand for at nå arbejdet”. ■

Leif Andersen, Smedeby
“Vi har i familien besluttet 
at blive hver for sig i år. 
Normalt holder vi påske-
frokost, hvor vi plejer at 
være 10-12 personer.  Jeg 
planlægger at gå i haven 
og få ordnet lidt.

Mit sommerhus var 
egentligt lejet ud til nogle 
tyskere, men de aflyste, 
så det er blevet lejet 
ud til nogle danskere. 
Jeg er spændt på, hvad 
Corona-krisen betyder af 
velfærdstab for Danmark. 
Det bliver en dyr regning, 
der skal betales”. ■
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