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TIRSDAG DEN 14. APRIL
•
•
•
•
•

Torvedagene fejrede sidste år 40-års jubilæum, men bliver
også aflyst.Arkivfoto

Oldtimerløbet er et trækplaster fra nær og fjern, men bliver
aflystArkivfoto

Gråsten bliver hårdt
ramt af aflysninger
Af Esben Cronbach

For første gang i
30 år bliver der ingen
Oldtimer-løb i pinsen i
Gråsten.
“Beslutningen træffer vi

15. april, men det er det,
vi lægger op til”, siger
Kaj Hattens fra BroagerGråsten Lions Club. Han
betegner aflysningen som
meget trist.
Ifølge formand for

Dansk bøf med kartofler, sauce og bløde løg
Kong fiddes livret med pommes frites
Kogt skinke med pastasalat
Italienske kødboller i tomatsauce og ris
Lille overaskelse

Gråsten Handel, Gunnar
Hattesen, er Coronavirussen en katastrofe for
Gråsten.
“Hen over sommeren vil
der komme færre turister.
Det vil give mindre om-

sætning i byens butikker.
Vi er derfor i høj grad
afhængige af, at folk handler lokalt”, siger Gunnar
Hattesen, som også beklager aflysning af Gråsten
Ringridning, Torvedage
og officiel modtagelse af
Dronningen på Torvet. ■

TORSDAG DEN 16. APRIL
•
•
•
•
•

Fyldt kyllingebryst med flødekartoffel og lille salat
Kold anrettet roastbeef med grøn kartoffelsalat
Boller i selleri med ris
Klar suppe med kød og mel boller
Lille overraskelse

OBS!

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

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

Det Grønne Køkken
Mad ud af huset
Tlf. 21248572

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

Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 21 24 85
· www.dgk-egernsund.dk
SE72 RESTSTATIVER

godt håndværk
og så er det til at betale!

UDENFOR

250,-

2770207_visitkort.indd 1

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

25-01-2019 09:56:41

÷50%

✔ Vinduer og døre
✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader
✔ Om-og tilbygninger

249,,249

pr. person

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

Din garanti for godt håndværk
Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

GULV- & GARDINBUSSEN

Lej en bil for
Brovej 90
6310 Broager

249,-

TLF. 7444 1985

/dag

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

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

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

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold
✔ Assistance med bogholderiopgaver
✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Bent
Christensen

• OMBYGNING
• RENOVERING
• TOTALENTERPRISE
Ring 7447

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

Både for virksomheder og private

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

4262

eller skriv til

akseltang@mail.dk
Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Fællessang
I øjeblikket sidder tusindvis af danskerne foran fjernsynet
om morgenen og synger sammen med Philip Faber, som
introducerer os til salmer og sange fra højskolesangbogen.
Der synges fra altaner i storbyer og musikere underholder os
på digitale medier med solosang. Med andre ord, er sang en
vigtig måde at binde sammen, at have et fællesskab på.
Martin Luther er citeret for følgende: “Musik er Guds gave, med
hvilken man fordriver Djævelen og gør alle mennesker glade”.
Skulle du have lyst til at fortsætte med fællessangen, når Danmark
lukkes op, kan du blive en del af Slotskoret. Du kan læse mere om
Gråsten Slotskor på vores hjemmeside eller kontakte organist RutElena Boyschau på mobil 20807173 eller på mail: rebo@outlook.dk.

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

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:
Citater:
Johannes Møllehave;
“Der er situationer, hvor det ikke er nok, hvad man kan, men hvor det først og
fremmest kræver, at man har en god vilje”.
(Kr. Dagblad, 2000)
Johannes Møllehave;
“Når du virkelig er sur og forurettet og går i baglås, siger du: Det er også mig, det
altid går ud over. Og så er du alt. Og verden er intet”.
(Kr. Dagblad, 1999)

Påskehilsen fra din kirke
Lagde du mærke til de små
gule hilsner, der hængte rundt
omkring i Gråsten og Adsbøl?
Det var en lille hilsen, fra
kirken med ønsket om
en glædelig påske og de
indsamles naturligvis nu,
hvor påsken er slut!
(Billedet er taget af
Birgitte Bille Schøning)

•

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.
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Menighedsrådsvalg
Som bekendt er der valg til menighedsrådet i år.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Vi skulle have afholdt et orienteringsmøde den 12. maj i Gråsten
Præstegård. Datoen er udsat og vil tilgå her på kirkesiden senere.
Går du allerede nu og tænker, at menighedsrådsarbejdet er noget for
dig og du måske har nogle afklarende spørgsmål, da kontakt gerne
én fra menighedsrådet. Du finder os alle på kirkens hjemmeside.

Kirken er stadig lukket
På pressemødet den 6. april 2020 blev der
meddelt, at dele af Danmark fortsat er lukket.
Kirken er desværre ét af stederne – i
første omgang frem til den 10. maj.
I de uger kirken har været lukket har vi forsøgt, at

være aktive på facebook og på vores hjemmeside.
Det vil vi naturligvis fortsætte med!
Du er også altid velkommen til at kontakte
sognepræst Hanne Berierholm Christensen,
hvis du har brug for at tale med hende.

Præsten fylder rund
Vores sognepræst har 40 års
fødselsdag den 18. april.
Vi håber, du får en dejlig dag trods
Corona-begrænsninger.
Du ønskes stort tillykke!

Læsekreds
Den første tirsdag hver måned mødes vi i en læsekreds,
som holder til i Gråsten Præstegård.
Vi beslutter i fællesskab, hvad vi vil læse og får bøgerne via Gråsten Bibliotek.
Kunne du tænke dig, at drøfte bøger du holder af eller bøger du aldrig
selv ville ha’ valgt, så kunne læsekredsen måske være noget for dig?
Kontakt gerne Helle Blindbæk på mobil 4040 6077 og forhør dig om læsekredsen.

Nørkleklubben
Hver tirsdag (dog ikke i denne tid) har vi en “Nørkle-pige-klub for voksne” i
Adsbøl! Klubben startede i september 2016 og har ca. 10 – 12 “medlemmer”.
Tanken er, at man kan sy, strikke, flette og mange andre ting
SAMTIDIG med, at man drikker kaffe og hygge sig.
Der produceres i stor stil; strikkede dåbsklude til alle barnedåb i vore
kirker, legetasker til kirkerne, krammekaniner og meget mere, men
hovedproduktionen er ting der sælges til fordel for vores julehjælp.
Det gruppen, der bestemmer hvad der skal arbejdes med.
Det foregår i Adsbøl Klubhus tirsdage fra kl. 9.30
til senest 12.00 og ALLE er velkomne.
Kontakt gerne Vibeke Døssing på mobil: 3074 7053, hvis du vil vide mere.

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

4

Sønderborg Kommune foretager
ekspropriation af jord til biogas i Kværs
Af Søren Thygesen Kristensen.

Sønderborg Kommunes
Teknik- og Miljøudvalg
har haft travlt med
at ekspropriere jord i
Kværs.

Udover at ekspropriere
jord til tilkørselsvejen til
det planlagte biogasanlæg
ved Kværs, har Teknik- og;
Miljøudvalget på sit seneste møde også besluttet at
ekspropriere jord til byggeriet af biogasanlægget i
Kværs.
Både af dagsordenen
og referatet fremgik kun
overskriften “Godkendelse
af ekspropriation og videresalg til privat aktør”.
Hele udvalget på nær
Stefan Lydal fra Dansk
Folkeparti, stemte for
ekspropriationen.

Aase NyegaardArkivfoto

Lukket punkt
Det har ellers hidtil forlydt, at firmaet Nature
Energy, som vil bygge
biogasanlægget, havde
en forhåndskøbsaftale
med en sælger af jord til
anlægget.
Det troede Stefan Lydal
også inden mødet i
Teknik- og Miljøudvalget,
så han blev noget forundret, da han blev
præsenteret for en
ekspropriationssag.
Nature Energy havde i
sin tid nemlig henvendt
sig til kommunen om at
få lavet en lokalplan for
området, fordi man havde
forhåndskøbsaftale og
gerne ville bygge.
Stefan Lydal siger, at
han har svært ved at
forstå, hvorfor sagen var
sat på dagsordenen som

Forårsklar i Gråsten
Slotshave

Gråsten og Adsbøl Sogne
havde op til påske sat
gule skilte op forskellige
steder for at ønske alle
en rigtig glædelig påske.


Foto Ingrid Johannsen

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
Vi leverer hver eneste dag undtagen søndag.

www.kvaerskro.dk

Ingen kommentarer
Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra
formand for Teknik- og
Miljøudvalget Aase
Nyegaard om, hvorfor

Hans Jørgen Vaarbjerg
Arkivfoto

ekspropriationen skulle
holdes hemmeligt og
hvorfor Sønderborg
Kommune vil ekspropriere jord til biogasanlægget,
hvis der i forvejen er lavet
en forhåndskøbsaftale.
Desuden er det uafklaret, hvad Sønderborg
Kommune vil stille op
med ekspropriationerne, hvis “Nej til biogas”
gruppen i Kværs får
medhold i sine klagesager
til henholdsvis Planklage
nævnet og Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Her er Hans Jørgen

Vaarbjerg fortrøstningsfuld om, at “Nej til biogas”
vil få medhold.
Den berørte jordejer Nis
Friedrichsen ønsker ikke
at kommentere sagen,
så længe de ovennævnte
nævn ikke har truffet nogle afgørelser. ■

Påskehilsen fra kirken

Gartner Vivi Andreasen,
Vejbæk. har travlt med
at gøre Gråsten Slotshave
forårsklar.
"Jeg er meget glad for,
at vi igen kan passe vores arbejde", siger Vivi
Andreasen, der har været
fastansat i 10 år
I baggrunden ses
Annette Liin, Gråsten, der
netop har taget hul på sit
3.år som sæsonansat i den
smukke have.


et fuldstændig lukket
punkt og at alt indhold
dermed var hemmeligt for
offentligheden.
“At prisen for ekspropriationen ikke offentliggøres
kan af forretningsmæssige
årsager være forståelig;
men selve ekspropriationen er jo en politisk
beslutning, som udvalget
bør kunne stå ved overfor
borgerne”, mener Stefan
Lydal.
Desuden har Stefan
Lydal også umiddelbart
svært ved at se, at ekspropriationen er i almenvældets interesse.

fra

65,pr. dag

Foto Ingrid Johannsen
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Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R

Hækklipning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Haveservice Belægning
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

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

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

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

kommer også i Padborg og Tinglev

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

Tlf. 74 65 09 Annonce.indd
16

1

28-01

Kosmoshus Træfældning
Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

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

Nicole
Schünemann
-Føh

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

– Kort fortalt, vi fælder alt –
Ring eller skriv og få et godt tilbud
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

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

www.el-teknik.dk

Hvis din bil
kunne vælge

Tak fordi du
handler lokalt

Reparation og service
af alle bilmærker

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

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
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Sæt kryds

Lokale bakker op om butikslivet

TILLYKKE

Af Ingrid Johannsen

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

Coronakrisen gav uventet travlhed i butikkerne
i Gråsten op til påske.

Udover 25 ord 1,- pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐ ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949

“Mange kunder er blevet meget beviste om at
handle lokalt. De køber
gerne et gavekort oveni
den normale handel”, fortæller Torben Nielsen Fri
Bikeshop.
Han havde solgte nye
cykler klar til afhentning,
men også reparationer
på værkstedet har været i
vækst.
Også på Bygma Gråsten
oplever souschef Michael
Nørlund øget handel.
“Folk er blevet trofaste til at handle lokalt.
Hjemsendte har været
flittige til at få alt muligt
fikset i hus og have. Vi
har solgt meget maling
til både ude og inde samt

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores
postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Tusinde tak
for den store opmærksomhed
ved min 70 års fødselsdag.
Venlig hilsen
Britta Kubiak

Torben Nielsen

Michael Nørlund

Jonna Seemann

solgt alt muligt forskelligt
til gør-det-selv folk”, siger
Michael Nørlund.

Også Bageriet Kock har
de seneste tre søndage
kørt ud med rundstykker til kunder, der har
bestilt senest kl. 12.00 om
lørdagen.
Hos 2dreams i Borggade
har man kørt med konkurrence, og det har givet
øget salg.

“Vi oplever ekstraordinær stor opbakning fra
de lokale kunder. Jeg kan
næsten flyve”, siger en
glad Jonna Seemann. ■

Opfindsomme
Hos butikkerne er opfindsomheden stor, for at
skabe omsætning.
Både Bruhns og Garn
& Tø kører ud med varer.

Corona får langvarige konsekvenser for GB
Af Esben Cronbach

Coronakrisen betyder,
at Gråsten Boldklub
muligvis skal bruge flere
år på at komme sig helt
over krisen.

Formand for Gråsten Boldklub, Mogens HansenArkivfoto

“Sæsonstarten for fodboldklubber i hele landet
er endnu engang blevet
udskudt. Efter statsministerens udmelding mandag den 6. april står det
klart, at sæsonen først kan
skydes i gang den 16. maj”,
siger Mogens Hansen, der
er formand for Gråsten
Boldklub.
“Men 16. maj er absolut
sidste udkald for denne

sæson. Hvis den ikke når
i gang dér, vil sæsonen
ikke kunne afvikles. Den
vil derfor helt blive aflyst,
hvis det når så vidt”, fastslår Mogens Hansen.
Cup er aflyst
DBU anbefaler, at klubberne fortsat opkræver
kontingent, så de kan
klare sig igennem den
næste tid. Mogens Hansen
og GB håber, at der vil
komme støtte i form af
betalte kontingenter, men
kræver ikke, at årets kontingent betales på nuværende tidspunkt.
“Vi kan jo ikke forlange,

at de betaler. Vi kan ikke
forlange penge for noget,
vi ikke giver. Vi sender
regninger ud og håber,
at nogle betaler,” siger
Mogens Hansen.
Klubben viser på den
måde forståelse for, at der
kan være nogle af klubbens spillere eller forældre, der ikke har midler
til at finansiere medlemskabet på grund af den
nuværende situation.
Allerede nu står det
klart, at Sønderjyllands
Cup ikke bliver afholdt
i år, da forbuddet mod
større forsamlinger vil

forblive gældende til og
med august.
Det betyder også, at
GB vil miste de betydelige indtægter klubben
hvert år får gennem
turneringen.
Normalt giver GB tilskud til de børn, der skal
til turneringer rundt i
landet med GB. På grund
af Coronakrisen kan
dette tilskud muligvis
ikke finansieres i de
kommende år. ■

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE
Søndag den 19. april
AFLYST

Søndag den 19. april
AFLYST

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

SOTTRUP KIRKE

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

ULLERUP KIRKE

Søndag den 19. april
AFLYST
Søndag den 19. april
AFLYST
Søndag den 19. april
AFLYST

Søndag den 19. april
AFLYST
Søndag den 19. april
AFLYST

NYBØL KIRKE

Søndag den 19. april
AFLYST
Søndag den 19. april
AFLYST

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 19. April,
Kein Gottesdienst

Farverig Slotshave
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Bog

Gråsten blomster

Ann Helene Nissen, der
indtil 2013 var lærer på
Kværs Skole, har udgivet
en bog om barndomsbyen
Ørby, der ligger på nordsiden af Haderslev Fjord. ■

Dødsfald

Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

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

Gerda Latter,
Adsbøl, er død, 68 år. ■

– Gitte og Steen Kristensen

Anne Marie Enderlein,
Snogbæk, er død, 62 år.
Engang var tulipanen en af de dyreste planter. I dag må den nøjes med titlen "Europas mest
populære". Tulipaner sætter for tiden nye farver til havens maleri i Gråsten Slotshave.


Foto Ingrid Johannsen

Lærkelunden Camping
holdt lukket i påsken

Vor kære søster

Gerda Latter

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45

sov stille ind
Rabøl
Jørgensens
Begravelsesforretning
Gråsten den 4. april
2020
Lukket søndag
Du vil ikke blive glemt
Et hjerte af guld

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Dine søskende

www.als-begravelse.dk
En værdig og smuk afsked 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
v/ Steen Kristensen

•

• 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

•

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

Henrik Kragh havde en stille påske, fordi Lærkelundens Camping for første gang nogensinde
var lukket i påsken.
Foto Ingrid Johannsen
Af Esben Cronbach

Selvom påskens omsætning plejer at være
stor på Lærkelundens
Camping i Rinkenæs,
valgte ejeren Henrik
Kragh at holde pladsen
lukket for at fjerne risiko
for smitte.
På Lærkelunden Camping
er påsken normalt en meget travl periode.
Fastliggere med tradition og et særligt bånd
knyttet til netop denne
campingplads strømmer
ind fra nær og fjern. Fra
Danmark og fra Tyskland.
Men denne gang har påsken været mere stille, end
den muligvis har været

nogensinde før. Pladsen
var nemlig lukket.
“Det har stor betydning
for os at lukke i på påsken,
hvor vi har flere gæster
end i perioden lige efter,”
siger Henrik Kragh, som
ejer og driver pladsen
sammen med sin kone,
Ruth Kragh.
Ruth og Henrik Kragh
valgte tidligt i forløbet at
lukke pladsen i påsken.
“VI ved, hvor mange
gæster vi kan få i påsken,
så vi tog beslutningen ret
tidligt. Vi har også sæsongæster, der skulle have
beskeden,” siger Henrik
Kragh. Beslutningen blev
taget for at undgå, at der
skulle komme smittespredning på pladsen.

Meget af den tid, Henrik
og Ruth Kragh normalt
ville bruge på deres campister, bliver nu brugt
anderledes.
“Pladsen stod klar til at
åbne den 1. april, så meget
af tiden går nu med kommunikation med gæsterne
omkring den kommende
tid,” siger Henrik Kragh.
Henrik og Ruth Kragh
sørger også for at holde
pladsen fin, når der igen
åbnes op for gæster den
14. april.
“Der er nok at se. Vi har
stadig nogle ting, vi kan
lave på pladsen. Den skal
altid vedligeholdes,” siger
Henrik Kragh. ■

Martin Good

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

Jytte Rasmussen

Gråsten&Omegns

Gråsten og Omegns
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

- Steffen Jensens eftf.

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich

Sønderborg
Begravelsesforretning
Arnkilgade 15, Sønderborg
Tlf: 74 42 36 81

Bedemand Alice Tørøk
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

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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Ny partner i home Broager og Sønderborg
Ejendomsmægler Jens
kunderne sætter pris på”,
siger Merete Lund Brock.
Sandell-Duus bliver
partner hos Merete Lund
Brock og Henning Brock. Dygtig sælger
Der er kun en ting at gøre,
når man vil holde på de
bedste: Inviter dem ind i
fællesskabet.
Det er ejendomsmægler-parret Merete Lund
Brock og Henning Brock
helt bevidst om. Derfor
ser de det også som en
helt naturlig udvikling,
at 30-årige Jens SandellDuus er blevet partner i
home-butikken i Broager
og Sønderborg.
“Jens er udlært og har
været hos os i fem år. Han
har udviklet sig til en dygtig ejendomsmægler, som
vi ikke er i tvivl om skal
være med på home-holdet”, siger Merete Lund
Brock.
“Jens er yderst vellidt
hos kunderne, fordi han
altid knokler for at opnå
et resultat. Og så er han
loyal, vedholdende og
samvittighedsfuld som
person. Alt det, både vi og

Udover at være en dygtig
sælger, ligger der selvfølgelig også personlig
sympati og fælles værdier
bag beslutningen, nævner
Merete Lund Brock og
Henning Brock.
“Når man rykker så tæt
på i et arbejdsfællesskab,
som vi gør som ejendomsmæglere, hvor man er
meget afhængige af hinanden, skal kemien være
i orden”, understreger
Henning Brock.
“Man bliver jo lidt som
en lille familie, når man
arbejder så tæt sammen i
hverdagen”, siger Henning
Brock med et smil.
Startede i Broager
Jens Sandell-Duus, der er
opvokset på Kegnæs, er
glad for partnerskabet.
“Jeg har fra dag et af set
meget op til Merete og
Henning. Jeg har altid
syntes, er byens bedste
ejendomsmæglere2”, siger
Jens Sandell-Duus, der

startede sit mæglerliv i
Broager under Henning
Brocks vinger.
“Han var som en mentor
for mig og udviklede mig
rigtig meget - både som
ejendomsmægler og som
menneske. Senere kom
jeg ind til Sønderborg, til
Merete, som finpudsede

NY DATO

Udflugt til det smukke

Nordfyn
2. pinsedag

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 eftermiddagskaffe i Kunstgården,
som er Danmarks største landgalleri.
Hjemkomst ved 19-tiden.
Prisen inkluderer bus, kaffe og rundstykker,
middag, guided tur i Bogense, kaffe
og lagkage på Kunstgården.

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

750,-

mandag 1. juni

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

BovAvis

mine kompetencer”, siger
Jens Sandell-Duus.
At have haft dem begge
som mentor, ser han som
et stort plus.
“De er to meget forskellige mennesker og ledere,
hvilket nok også er grunden til, at de er så gode
sammen”, vurderer den
nyudnævnte partner.
Bor i Avnbøl
Privat bor han i Avnbøl
sammen med sin familie hustruen Camilla og deres
fire børn i alderen 3-10 år.
“Allerede som lille
dreng vidste jeg, at jeg
skulle arbejde med salg.
Jeg har altid haft en stor

interesse for huse og
kundekontakt”, fortæller
Jens Sandell-Duus, der har
elsket alt med godt købmandsskab så længe, han
kan huske.
I sin sparsomme fritid er han frem for alt
familie-menneske.
“Jeg og min egen familie tilbringer meget tid
sammen med mine tre
søskende og mine forældre, der stadig bor på
Kegnæs, hvor jeg er vokset
op. Ellers ser jeg venner og
styrketræner også en del”,
fortæller Jens SandellDuus, som bor i en 70'er
villa, som de er i gang med
at sætte i stand.

Merete Lund Brock og
Henning Brock har fået
ny partner i home. Det er
30-årige Jens Sandell-Duus,
der bor i Avnbøl.

“Det går der også noget
tid med. Og så støtter vi
op om Blans Friskole,
hvor børnene går. Her skal
lægges lidt arbejde i fritiden i form af rengøring
og arbejdsdage, men det
gør vi gerne, og vi nyder
fællesskabet”, siger Jens
Sandell-Duus. ■

Højt påskehumør på
Broager Plejecenter
Selvom der er lukket
for besøg, fortsætter
hverdagen på Broager
Plejecenter.

aktiviteter for tiden, men
mange enkeltstående hvor
vi spiller, snakker og laver
håndarbejde,” siger plejecenterleder Tina Helene
Jensen.

De 40 beboere på Broager
Plejecenter er fordelt i 4
huse – 10 personer i hver.
Normalt er der fri adgang til at besøge hinanden på tværs af bygningerne, men for at mindske
risikoen for Coronasmitte,
er der mindre aktivitet i
fællesområderne og mere
i de enkelte huse. “Vi har
meget én til én kontakt.
Vi har ikke nogen fælles-

Musik
Selvom plejecenteret er
lukket for besøgene – også
hen over påsken – sørger
foreningslivet i Broager
for at holde humøret højt
blandt beboerne.
Ligesom alle andre fodboldklubber, er der ingen
træning eller kampe i FC
Skodsbøl for tiden. Det
har dog ikke afholdt spillerne fra at være aktive.

Af Esben Cronbach

”Deres turneringskampe
er aflyst, så de har i stedet
gået en tur for at samle
penge ind til påskeæg,”
siger Tina Helene Jensen.
Også Broager
Plejecenters Vennekreds
har været forbi med en fin
gestus til plejecenteret i
form af 4 flasker Bailey; én
til hvert hus.
Påskehyggen blev for alvor skudt i gang skærtorsdag, hvor bandet Noodles
Duo, der består af Steffan
G. Jensen og Torben
Nyby, spillede musik for
beboerne fra plejecenterets
gård. ■
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Læserbrev

Fortsat udvikling
i Broager
Der er i læserbreve blevet spurgt, om Broager
er et uland i forhold til
Sønderborg by, og om
Byrådet ingen udvikling
vil have i Broager.
Byrådet har netop godkendt en bystrategi for at
sikre, at Broager udvikles
i overensstemmelse med
byens identitet, rolle
og funktion, og som
valgt byrådspolitiker fra
Broagerland lægger jeg
meget vægt på, at der
ikke kun sker udvikling i
Sønderborg by, men i hele
kommunen.
Således er der igennem
de seneste år sket meget
i Broager og opland,
hvoraf jeg bare kan nævne
følgende:
Bygning af Hal 2, etablering af Broagerhus,
anlægning af en legeplads i Vemmingbund,
anlægning af cykelstien
fra Skelde til Dynt,
planlægning af cykelsti
mellem Nybøl og Broager,
indretning af en turistin-

formation i SuperBrugsen,
renovering af stien ved
Loddenmosen og sagt god
for, at der må bygges en
scene ved Idrætscenteret.
Jeg glæder mig også
hvert år over de gule
farver fra de mange forårsblomster i parken, samt
de flotte staudebede rundt
omkring i kommunens
byer – det er virkelig en
fryd for øjet.
Jeg vil også gerne rose de
medarbejdere, der hurtigt
fik ryddet vejene for snavs
på bl.a. Illerstrandvej og
Brunsnæs Fjordvej efter
oversvømmelsen den 29.
marts.
Alle disse tiltag er for
mig et bevis på, at byrådet
støtter byerne uden for
Sønderborg by.
I Slesvigsk Parti vil vi
også fremover arbejde for,
at der sker noget i hele
kommunen.
Dieter Jessen
Medlem af Sønderborg Byråd for
Slesvigsk Parti
Illerstrandvej 27, Iller Strand

Indbrud i
sommerhus
Forleden var der indbrud
i et sommerhus ved
Skeldebro.
Gerningsmanden kom

ind ved at knuse en rude i
en terrassedør.
Umiddelbart er der ikke
stjålet noget fra stedet. ■

Pigespejdere er kreative hjemme
Af Gunnar Hattesen

som uddeles, når det igen
bliver muligt at mødes”,
nævner Tina Ensted.

Hos Broager Pigespejder
er man for tiden hjemmespejd, fordi man ikke Nye opgaver
Spejderlederne har løbenkan mødes og være
de lagt nye opgaver ud
sammen.
“Vi tilbyder at lave spejderaktiviteter derhjemme,
når vi nu ikke kan mødes
til vores ugentlige spejdermøder”, fortæller gruppelder Tina Ensted.
Hjemmespejd er spejderopgaver, som spejderne
kan løse derhjemme.
“Ved at løse 10 opgaver
gør spejderne sig fortjent
til et mærke til uniformen,

på gruppens facebookside samt på gruppens
hjemmeside.
Det er i alt blevet til 21
forskellige små opgaver.
Opgaverne har været
en blanding af spejderrelaterede opgave og
hyggeopgaver.
“Der har været alt lige fra
knob, dolk, morse, førstehjælp, så karse, bage vafler,
klippe gækkebrev, løse

Lav tegning af hvorfor det er sjovt at gå til spejder – lavet af
Laura (9 år)

Nye hjerte
startere
Grundejerforeningen
Broager Øst har monteret 1 hjertestarter på
den midterste sti mellem
Bakkevænget og Højløkke
ved Højløkke nr.36. Den
anden hjertestarter er

monteret på Pileløkke nr.9
på garagen.
Der er nu otte døgnåbne
hjertestarter i Broager, to i
Egernsund, én i Rendbjerg
og én i Vemmingbund. ■

Lav en skov ven – lavet af Isabella (10 år)
koder, finde dyr i naturen,
tilbringe 24timer i nattøj
og gøre gode gerninger”,
fortæller Tina Ensted.
Spejderne har svaret på
opgaverne ved at lægge
svare og billeder op i
Broager pigespejders facebook gruppe eller sende
svaret pr. mail til lederne.
“Spejderne har taget opgaverne til sig og de første
spejdere har allerede gjort
sig fortjent til deres mærke
til uniformen”, siger en
tilfreds Tina Ensted.
“Vi synes, at spejderne
JOHNS FODINDLÆG

I Min Købmand i Blans er
der i disse tider mere travlt
end sædvanligt. Den daglige tur til og fra arbejde er
for mange blevet erstattet
af en gåtur fra computeren
i hjemmekontoret til kaffemaskinen i køkkenet.
Det betyder, at flere
end sædvanligt handler
lokalt. Det bekræfter Tina
Nielsen fra Min Købmand
i Blans, hvor der i disse
dage er endnu mere travlt
end sædvanligt.

“Folk bliver hjemme i
området og handler lokalt.
Der er gang i den,” siger
Tina Nielsen.
Grænselukning
For mange er Tyskland
normalt synonymt med
øl og sodavand. Efter
grænselukningen har
mange af de tørstige
sønderjyder valgt at finde
forfriskningerne lokalt.
Det har kunnet mærkes i
Tina Nielsens butik, hvor
salget af sodavand og øl er
steget markant i forhold til
tidligere.
“Jeg kan se og mærke,
at der er mere travlt i år,

end der var sidste år,” siger
Tina Nielsen.
For at undgå smittespredning, har det har
været nødvendigt at indføre nye forholdsregler i
butikken.
“Vi har klistermærker på
gulvet, hvor der står ’hold
afstand’. Vi har også sprit
og handsker til kunderne
og til os selv. Vi forsøger
at sørge for, at vi alle kan
passe på hinanden,” siger
Tina Nielsen.
Butikken er også begyndt at levere varer til
nogle af de lokale i området, der er i karantæne. ■

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

Corona-krise giver travlhed i Blans
Corona-krisen er for
mange lig med hjemmearbejde og selvisolation.
Det får flere til at handle
lokalt.

stadigvæk gerne må mærke, at de er spejdere, selv
om de ikke kan mødes
fysisk. Derudover håber
vi, at opgaverne kan være
med til at skabe nogle
oplevelser for spejdere
samt noget afveksling
fra deres hverdag i denne
Coronatid”, siger Tina
Ensted.
Broager Pigespejder er
en ren pigespejdergruppe i
Det Danske Spejderkorps,
der har spejdere i alderen
fra 6 år og opefter. ■

SUNDEVED

Af Esben Cronbach

Container
En indbrudstyv brugte
en vinkelsliber til at åbne
en container, der stod ved
Amtsvejen i Nybøl.
Fra containeren er der
blandt andet stjålet en
Nilfisk højtryksrenser og
et toilet. ■

Festival
Købmand Tina Nielsen har under Coronakrisen fået mere
travlt i butikken.Arkivfoto

Nøffel festivalen, der
skulle løbe af stablen
lørdag 30. maj, er aflyst.
Arrangørerne arbejder på
at lave festival i 2021 med
samme program. ■
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Hørt i byen
Dronning Margrethe
beder om ikke at få tilsendt blomster, når hun
16. april fylder 80 år.’
Det skyldes den alvorlige situation med
coronavirus, oplyser
Kongehuset.
“I år opfordrer
Dronningen til, at man
i stedet sender en buket
til en af de mange
ældre medborgere, der
har det særligt svært i
denne tid”, står der i
meddelelsen.
Politiet stoppede forleden en lokal mand,
der kørte i bil på
Sildekulevej i Gråsten.
Han var påvirket af
hash og blev anholdt.
Dorthea og Viggo
Madsen i Ullerup var
blot ét af mange par,
der forleden måtte fejre
guldbryllup alene.

10.000 kr. indsamlet til udsatte i Gråsten
og Rinkenæs
Af Esben Cronbach

SuperBrugsen Gråsten
samlede fra 31. marts
indtil den 5. april ind
til Gråsten Plejecenter,
Dalsmark Plejehjem i
Rinkenæs og bofællesskabet i Gråsten.
I alt 10.000 kr. blev indsamlet. Pengene er gået
til gule tulipaner og påskekurve med lækkerier,
så påskestemningen på
bostederne kom helt i top.
“Beboerne var simpelthen så glade,” siger souschef Pernille Flyger fra
SuperBrugsen Gråsten.
“Det var sådan en god
formiddag, hvor man blev
bekræftet i, at det nytter
at gøre at mere, end man

Grethe Christensen i
Kværs fyldte forleden
70 år, og fejrede dagen
med sin mand, Jimmy.
Parret kan 6. juli fejre
sølvbryllup.
Op til påske var Nick
Johansen og Helle
Blinkbæk fra Gråsten
Rotary Klub ude hos
klubbens medlemmer
med en blomst og en
påskehilsen.
Landsindsamlingen for
Kræftens Bekæmpelse
er flyttet til 16. august.
Lokalt er Helle
Blindbæk tovholder.
Gråsten Handel havde
24. juli kl. 23 forberedt
et stort festfyrværkeri på Slotssøen for at
fejre Hendes Majestæt
Dronningens 80-års
fødselsdag, men det er
blevet aflyst. ■

SuperBrugsen i Gråsten
spredte glæde og opmuntring, da de kom rundt med
gule tulipaner og påskekurve
med lækkerier.

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

plejer. Det var skønt”,
siger Pernille Flyger, som
tilføjer, at hun i høj grad
værdsætter, at kunderne
har bakket op om idéen,
og at de har bidraget til
succesen.

“Vi er blevet bekræftet i
at når vi står sammen, når
vi rigtig langt og ‘mange
bække små… giver faktisk
en stor å’,” siger Pernille
Flyger. ■

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

Grethe Petz hyldes af
Ældre Sagen i Bov

Uge 16

14. april 2020

12. årgang

DIN PARTNER I AUTO& LASTBILBRANCHEN

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

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

v/v/August
AugustHansen
Hansen
v/ August
Hansen
Alt
sand, stenmel
m.m.
Alti ilevering
i levering
leveringafaf
afsten,
sten,skærver,
skærver,grus,
grus,
Alt
sten,
skærver,
grus, sand,
sand, stenmel
stenmel m.m.
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
vandløbssikring
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
vandløbssikring
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikringm.m.
m.m.

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

742068
2476
76 14
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN
& ALT TIL HAVEN
Grethe Petz bliver hyldet for at gøre livet nemmere for udsatte ældre under Corona-krisen.Arkivfoto

HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Erfaring sikrer dig den bedste løsning
Af Ditte Vennits Nielsen

Ældre Sagen og
Interflora hylder frivillige, der gør livet nemmere for udsatte ældre
under Corona-krisen.
En af dem er Grethe Petz,
Bov, der er næstformand
i Ældre Sagen i Bov og
social humanitær kontaktperson. Derfor får hun
en buket blomster.
“Grethe er netop fratrådt som formand. Ikke
for at slippe arbejdet, men
for at få endnu mere tid
til det, hun brænder for,
nemlig det sociale og humanitære arbejde i Ældre
Sagen. Man går aldrig forgæves til Grethe, om det
er til sangeftermiddage i
Kirkeladen, fælles middage eller andre ting, er hun
altid til rådighed. Motion
er også en af Grethes kæpheste. I denne svære tid

i vores arbejde er Grethe
en inspirationskilde for
os alle”, fortæller Finn
Sørensen, der er formand
for Ældre Sagen i Bov.
Det fortæller en masse
om Grethe Petz, at hun
ikke kun har følt sig
ansvarlig for at finde
afløseren, men hun var
også villig til at fortsætte i
bestyrelsen i en rolle som
næstformand. Når Grethe
er med, er der ingen der
bliver “ladt i stikken”.
Hos Interflora er man
glad for at kunne minde
hinanden om og sætte pris
på, at nogen gør en ekstra

“Grethe en inspirationskilde
for os alle", fortæller Finn
Sørensen, der er formand for
Ældre Sagen i Bov.

stor indsats for andre
mennesker i en svær tid:
“Så godt som alle
danskere er påvirket af
Corona-krisen og kæmper
for at få det hele til at
hænge sammen. Ældre
Sagens frivillige gør en
enorm indsats for at støtte og hjælpe i Bov. Hos
Interflora er det os en glæde at vise, hvor vigtigt det

er at gøre noget for andre
i en svær tid,” fortæller
Søren Flemming Larsen,
der er administrerende
direktør for Interflora
Danmark. ■

Murerarbejde
Fliser og klinker
Renoveringer
Tilbygninger

Mobil nr. 22 25 84 07

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg
murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.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
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Dødsfald
Peter Skøtt Johannsen,
Kruså, er død, 76 år. ■

Erik Møller Johansen,
Kollund, er død, 67 år. ■

Tid til at skifte
til sommerdæk
Af Ditte Vennits Nielsen

Hos Padborg Dækcenter
A/S First Stop i Padborg
er der nok at se til. Nu
går firmaet ind i en
ekstra travl periode. Det
skyldes, at tiden er inde
til at få skiftet bilens
dæk til sommerdæk.

Min kære mand
vor ejegode far, svigerfar og morfar

Erik Møller Johansen
* 1. januar 1953
har vi mistet alt for tidligt efter længere tids sygdom
Kollund, den 4. april 2020
Margrit
Lone og Jannick
Pia og Martin
Kristoffer, Mille, Malte, Emma og Maja
Højtideligheden er udsat på ubestemt tid pga. Covid-19

Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Bent Aage Kammersgaard

Eleverne fra 0-5 klasse
samt special klasserne
på Lyreskovskolen starter så småt op onsdag i
uge 16

er stille sovet ind efter svær sygdom
Padborg, den 4. april 2020
Tak for alt
På familiens vegne
Randi, Gitte og Brita
Højtideligheden er udsat på ubestemt tid pga. Covid-19

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

"Vi har holdt møde over
skype flere gange og prøvet at stykke en fornuftigt
plan sammen. Alle lærere
fra indskolingen og nogle
fra udskolingen skal møde
ind og tage sig af eleverne.
Hele skolen bliver brugt
således, at der er præcis så

Uheld

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Politiet rykkede forleden
ud til et færdselsuheld på
den sønderjyske motorvej
ved Padborg.

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

mange elever i en klasse,
så der er de påbudte 2
m imellem hver elev",
fortæller skoleleder Jon
Sønderby.
Når børnene skal holde
frikvarter bliver de bedt
om at holde sammen 5 i
en gruppe, og gerne den
samme gruppe i hvert
frikvarter. Grupperne skal
holde afstand til hinanden. Ligeledes bliver samtlige indgange på skolen
taget i brug, og ved hver
indgang opstilles vand,
En 60-årig lastvognschauffør havde
mistet herredømmet over
lastvognen og var derfor
kørt ind i autoværnet mellem sporene.
Han påkørte også en 76årig bilist. Der var ingen
personskade. ■

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
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

Søndag den 19. april
AFLYST

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

Rie Rabøl Jørgensen

Varnæs

Martin Good

Skoleleder Jon Sønderby
Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

KOLLUND
KIRKE

Martin Good

•

sæbe samt sprit. Eleverne
skal rengøre hænderne
både når de går ud, og når
de går ind igen.
Der bliver undervisning
fra kl. 8 til ca. kl. 12,

og herefter er der pasningsordning frem til
kl. 14. Fra kl. 14 er der så
nødpasning.
"Vi har da allerede haft
nogle bekymrede forældre, der gerne fortsat vil
passe deres børn hjemme.
Det må de også godt,
men - de skal undervise
dem efter planen, som vi
kører på skolen. Så er det
jo op til forældrene, om de
vil påtage sig det ansvar",
fortsætter Jon Sønderby.
Kantinen vil fortsat være
lukket, og som på alle
øvrige skoler bliver der
ingen afgangseksamen for
9. klasserne. ■

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

• 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
Svend Hedegaard

Direktør Freddy Petersen er
parat til at skifte om til
sommerdæk.Arkivfoto

Lyreskovskolen åbner
efter påske igen
Af Ditte Vennits Nielsen

* 23. juni 1940

“Vi har rigtigt mange
lokale erhvervskunder,
men også lokalbefolkningen benytter sig af vores
effektive værksted. Det
er enormt dejligt med
den store opbakning vi
har. Vi gør vores yderste
for at betjene kunderne
bedst muligt. Og i denne

tid også så korrekt som
muligt. Vi spritter af hele
tiden, og holder os på
behørig afstand”, fortæller
direktør Freddy Petersen.
Padborg Dækcenter A/S
er kommet godt fra start,
og ordrebøgerne er pænt
fyldt op. ■

|

Søndag den 19. april
AFLYST

HOLBØL
KIRKE
Søndag den 19. april
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:
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Moderne murerfirma i
Padborg

Fodboldspillere venter
på kampfløjt

Af Ditte Vennits Nielsen

Af Ditte Vennits Nielsen

For næsten 75 år siden
startede Rudebeck
A/S. Det var i 1946 i
Kværs. Siden er det
kun gået fremad. I dag
råder firmaet over en
stabil og fast medarbejderstab, og har store
kunder over det meste af
Sønderjylland.

“Al færdsel er strengt
forbudt på banerne”.

Murerfirmaet ejes af Uve
Jensen, som har stor hjælp
af sin kone, Jytte.
Firmaet er kendt for at
lave håndværk til perfektion, og det forpligter.
Uwe Jensen er meget
bevidst om, at man selvfølgelig skal passe sine
kunder og opføre sig
ordentligt, for det er hårdt
arbejde, og telefonen ringer absolut ikke af sig selv.
Rudebeck A/S er meget
alsidig og laver alt fra
større byggeprojekter i fag

Uwe Jensen driver murerfirmaet Rudebeck A/S i Padborg.
Arkivfoto

og hovedentrepriser til
helt små reparationer, det
gælder for både privat og
erhverv.
Ingen opgave er for lille,

og firmaet er altid klar
med rådgivning og en god
snak. ■

Et skilt med denne tekst
er sat op på banerne ved
Grænsehallerne i Kruså.
Det har simpelthen
været nødvendigt for at
følge henstillingerne fra
myndighederne.
Men det kribler i benene
på fodboldspillerne.
“Turneringen skulle have
Formand for Bov IF Fodbold, Frank Thietje.Arkivfoto
været startet op i marts.
Hvornår den kommer i
gang er et spørgsmål, som
til at spille fodbold igen.
menter for at tjene penge.
kun myndighederne kan
Samtlige arrangementer er En af trænerne har givet
svare på”, siger formand
spillerne en såkaldt ‘coroindtil videre blevet aflyst.
for Bov IF Fodbold,
na-challenge’. Den går ud
Klubben retter sig efFrank Thietje, som også
på, at de skal ud at løbe.
ter DGIs anbefalinger
er bekymret for klubbens
Det er en konkurrence
omkring opkrævning af
økonomi.
blandt spillerne, og der
kontingent.
er en præmie på højkant.
Ifølge Frank Thietje
Hjælpere
kommer økonomien til at Spillerne går meget op i
Normalt stiller fodboldden”, siger Frank Thietje. ■
blive stram i år.
afdelingen med hjælpere
“Vi glæder os meget
til forskellige arrange-

Støt lokalt i hele
Aabenraa Kommune
Køb dine varer i butikkerne
eller på webshoppen
www.aabenraashop.dk
Webshoppen er for alle butikker i Aabenraa Kommune
Er du interesseret i at få din butik synlig på aabenraashop.dk,
så gå ind på aabenraashop.dk/kontakt-os og udfyld formularen.

Tak for
samarbejdet til

Aabenraa
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Hørt ved Lyren
For tiden syer private
personer mundbind.
Blandt andet er Anni
Czepluch fra Toften i
Padborg i gang. Hun
opfordrer til at donere
ren bomuld, f.eks. fra
sengetøj til formålet.
Birkelunds Venner
gav beboerne på
plejehjemmet en påskeopmuntring, som
bestod af en bailey og
påskechokolade.

Tillykke

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

Nyt tiltag til trængte
butikker

Af Ditte Vennits Nielsen

Det er særdeles vigtigt
at støtte og handle lokalt
- enten fysisk eller på
aabenraashop.dk, hvilket
den nye webshop er behjælpelig med.
Varesortimentet skiftes
løbende, og alle virksomheder er velkomne
til at lægge varer på
webshoppen. Business
Aabenraa vil gøre alt for,
at butikkerne kan komme
så nænsomt over krisen,
som overhovedet muligt.
Derfor har de taget dette
nye tiltag i brug. Det er
ganske gratis for virksomhederne at bruge denne
platform.

Udover 25 ord, 1,- pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

De fældede træer
på Friluftsscenen i
Padborg Skov er blevet
savet i mindre stykker
og flyttet.
Bygningen på Bag
Oksevej i Padborg, der
har rummet forskellige
pizzarier, er blevet overtaget af en ny lejer. Han
er i gang med en større
renovering. Bygningen
får blandt andet nyt
køkken. Der har været
en rottehund på stedet,
men der er ikke blevet
konstateret nogen
rottefund.
Per Ihle tog 9. april
rundt til forskellige
mindesten for faldne i
1940, hvor der normalt
bliver lagt kranse og
blomster. Med sig
havde han sit 9-årige
barnebarn Nikoline.
Han fortalte hende om
krigen og besættelsen.
De besøgte Hokkerup,
Søgård og den gamle
Lundtoft Kro, hvor der
stadig er to skudhuller.
En mindeplade fortæller om træfningen.

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.

Aflysning af
byfest
Bov Ringridning og byfest
kunne til sommer fejre
100-års jubilæum.
Men nu bliver jubilæumsfesten aflyst.
Det oplyser formanden
Mads Larsen.
Mange har allerede købt

billetter til de forskellige
arrangementer. Folk kan
beholde billetterne til
næste år. Her vil de stadig
gælde. Skulle man ønske
at få refunderet billetten,
kan man kontakte Mads
Larsen. ■

Business Aabenraa giver
de trængte butikker i
Aabenraa Kommune en
hjælpende hånd med
at få solgt varer under
Coronakrisen.
Hjælpen består af en fælles webshop for virksomheder i hele kommunen.
Det giver den geografiske

placering en ny og helt
underordnet betydning.
Folk kan nu handle og
betale online på webshoppen, og ordrene leveres
indenfor 1-2 hverdage
og helt uden beregning.
Varerne leveres af medarbejdere fra KIS, og de
bestilte ordre afleveres ved
døren.

Lokale varer
I Padborg er Palle Hansen
fra Padborg Shopping glad
for den nye ordning. Han
har allerede lagt flere varer
op med god respons.
“Det er en enestående
mulighed både for forbrugerne, men sandelig også
for butikkerne til at holde
gang i hjulene”, siger Palle
Hansen. ■

10-års jubilæum hos ITD
På grund af sikkerheds reglerne i forbindelse
med Covid-19 udskyder Kollund Vandværk
deres generalforsamling til senere.

Projektleder Elizabeth
Kozlowska kan den 19.
april fejre 10-års jubilæum hos brancheorganisationen ITD i Padborg.
Elizabeth Kozlowska

Boliger

Rønshoved Højskole
har fået nyt gulv i spisesalen, hvilket kunne
gøres i denne elev-fri tid
af tømrerfirmaet Karl
D. Petersen fra Avnbøl.
Bov IF Petanque aflyser
samtlige præmiespil
indtil 1. september. Det
er uvist om spillerne
overhovedet kommer i
gang igen i indeværende
sæson. ■

Palle HansenArkivfoto

Dokumenteret godt
salg i området.
DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

arbejder som projektleder
hos ITD, og hun står
blandt andet for ITD
Husets gennemgribende
renovation og ombygning, der er i gang i disse
måneder.
Tidligere har Elizabeth
Kozlowska arbejdet i
team 2 i FDE A/S som
team manager. Teamet
tager sig af momsrefusion
for blandt andet polske
kunder.
Permanent . . . . kr. 500,Klip inkl. vask . . kr. 170,ket
Klipid.le
. .t .lu
kr. k160,M . .rt. .id. .ig
Vipper farves
us
n. .akr.vir80,. coro
pgafarves
Bryn
. . . . kr. 70,-

FR ISØR
Birte

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

Derudover er Elizabeth
Kozlowska meget aktiv i
ITD-koncernens Løb &
Motionsklub, hvor hun
for nylig er blevet valgt til
formand.
Privat bor Elizabeth
Kozlowska i Kollund. ■

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

Elizabeth KozlowskaArkivfoto

Fødselar mødte datter
ved grænsen
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Andrea Truelsen fra
Padborg fyldte forleden
6o år.
Festen er udskudt på
grund af Corona-krisen,
men hun blev alligevel
overrasket med et besøg
af sin datter og svigersøn,
der bor i Lübeck.
Hun mødte sin datter
ved den dansk-tyske
grænse, hvor der blev
drukket champagne og
råbt hurra. ■

Påskelam ved Strand
Kohage
Mange får læmmer i foråret. Som regel 1-2 lam. På en mark ved Strand Kohage ved Kollund går
en flok lam, og på marken kan man se nyfødte kælelam. Adskillige mennesker brugte en af
påskedagene til at hilse på de små, nyfødte påskelam.


Foto Jimmy Christensen

Andrea Truelsen stammer fra
Sverige. Derfor havde hendes
datter, Rebecca, medbragt
et svensk flag, da hun kom
fra Lübeck sammen med sin
mand, Karl, for at skåle med
sin mor på hendes 60-års
fødselsdag.Arkivfoto

Bo

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
!

Natur!

&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner

kontakt os for mere info

Tømrer afdeling

Træfældning

kontakt os for mere info

Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Murer afdeling

Snerydning og Saltning

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Dennis Lorenzen
Klaus Tranum
Ejner Tranum

Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

2758 8750
2047 5290
5050 8722

www.LTnatur.dk

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Salg & service
af hårde hvidevarer
Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

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

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

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

Elis’ hvidevarer

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

Vognmandsﬁrmaet

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

ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

• El-installationer • Varmepumpeservice

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

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

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

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

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

16

