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hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Vi har åbent i Padborg Torvecenter
man 9-12, tors 14-17 og efter aftale

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Køb din nye
Gamer PC
hos os

Nu også
reparation af

iPhone og iPad

Elkær Maskinstation I/S
Kidingvej 34, Bovrup, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 – Mobil 20 22 32 15

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

• Tømning af septiktank, 
samletank, fedtbrønd, 
og olieudskiller.

• Abonnementstømning
• Tømning af minirenseanlæg
• Kloak TV
• Industrispuling op til 1000 bar
• Rodskæring

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

TORSDAG DEN 23. APRIL

• Nakkesteg stegt som vildt med karto�er
• Fiskefrikadeller med hjemmerørt remoulade 

og salat
• Karbonader med stuvet grønt og karto�er
• Gyrospande med pasta 
• Lille overraskelse

TIRSDAG DEN 28. APRIL

• Boller i karry med ris
• Kold �skeanretning med brød
• Skinke med �ødekartoffel og lille salat
• Gulerodssuppe med kødboller
• Lille overraskelse

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

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

OBS!

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

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

Nemt & godt - uge 17

Afhent mellem kl.16-19
Bestil 1 time før afhentning 

på tlf. nr. 4042 1816.
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten  

restaurant
fiskenæs

Tirsdag d. 21/4:  Gullash m. kartoffelmos
Onsdag d. 22/4:  Lakselasagne m. spinat & salat
Torsdag d. 23/4:  Husar steg m. sovs, kartofler og surt
Fredag d. 24/4: Fish’n chips m. sauce tartar
Lørdag d. 25/4: Pulled pork burger m. coleslaw
Søndag d. 26/4:  Laksekoteletter m. bagt kartoffel
Hjemmelavet i eget køkken af 
friske råvarer hver dag. Pris kr.

59,-
pr. pers. 
pr. ret 

Bekæmp 
Corona-krisen

Tak fordi du 
handler lokalt

Gråsten sang for Dronningen
Af Gunnar Hat tesen

Hendes Majestæt 
Dronning Margrethes 
80-års fødselsdag 
blev naturligvis fejret i 
Gråsten.
Det var Tove Hansen, 
Rinkenæs, som i det fi-
neste solskinsvejr havde 
samlet otte sangglade 
mennesker på trappen ved 
Gråsten Slot.

Her sang de fire sange 
ud over slotssøen, hvor 
et stort antal svaner og 
ænder med ællinger havde 
samlet sig for at nyde 
optrinnet. ■

Otte sangglade mennesker 
sang på trappen ved 
Gråsten Slot nogle sange for 
Dronningen på hendes store 
dag. Foto Flemming Hansen

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

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Tilbageblik i kirken
Selvom Danmark er lukket ned, så går tiden 
alligevel; vintertid blev til sommer, påsken blev fejret, 
Regenten fyldte 80 – ja, listen kunne blive lang, 
trods dét, at vi holder os hjemme og hver for sig.  

Vi forsøger, via kirkesiden her i avisen, på vores 
hjemmeside og på facebook, at informere, opdatere 
og inspirere fra din kirke. Det kan være bønner, små 
andagter eller kreative ideer til børnefamilierne.  

Gråsten Skole genåbner for de mindste 

Af Esben Cronbach

Gråsten Skole bød 
onsdag eleverne velkom-
men tilbage, da de første 
begyndte i skole.
Da myndighederne 
mandag den 6. april of-
fentliggjorde, at skolerne 
ville åbne efter påsken, fik 
landets skoleledere pludse-
lig travlt. Den sædvanlige 
fejring af Jesus’ genop-

standelse blev erstattet af 
en praktisk genoplivning 
af skolerne, så eleverne 
kunne vende tilbage til 
klasselokalerne onsdag 
den 15. april.

Ved første blik er der 
ikke meget, der er for-
andret på Gråsten Skole. 
Lege pladsen vrimler 
med børn, der grinende 
løber rundt i skolegården, 
klatrer på hvalen og leger. 

Når først man træder ind 
i klasselokalerne bliver 
forandringerne synlige.

Håndsprit
Bordene står med 2 meters 
afstand og håndspritten 
står klar ved vasken sam-
men med sæbe og serviet-
ter til de våde hænder.

“Eleverne skal vaske 
hænder hver 2. time,” 

siger skoleleder Heidi Elisa 
Nørgaard og tilføjer:.

“Der skal desuden vaskes 
hænder inden og efter 
man har spist samt når 
man nyser i ærmet. Det vil 
sige hver gang, man be-
gynder på en ny aktivitet”, 
uddyber skolelederen.

Genåbning af sko-
lerne betyder på dette 
tidspunkt, at skolernes 

normale rutiner er helt 
omlagt.

I stedet for én time med 
hvert fag, har eleverne nu 
én lærer om dagen, der 
fører dem igennem alle 
fagene. Lærerne skal des-
uden bruge mere af tiden 
udenfor, og det løser de på 
forskellige kreative måder.

Det viser sig hurtigt, da 
én af lærerne kl. 8 fredag 
morgen står med sit hold 
elever på SFO’ens lege-
plads, og leger og synger 
med nogle af de mindre 
elever.

Mens mange danskere 
bruger den ekstra tid der-
hjemme på at lægge pus-

lespil, har landets skole-
ledere brugt påskedagene 
på at lægge et lidt andet, 
meget større og mere 
komplekst puslespil. Hvor 
forberedelse før var fordelt 
på ugens dage, har lærerne 
nu 4 dage med eleverne og 
1 dags forberedelse.

Den sidste dag skal en 
anden lærer derfor under-
vise klassen.

Legeplads
De traditionelle klasser 
er brudt op i hold på ca. 
10-12 elever pr. klasse. 
Undervisnings forløbet 
skal derfor koordineres 
med lærerne, så det sikres, 
at eleverne følges bedst 
muligt ad, selvom klas-
serne er opdelt. 

Frikvartererne er for-
skudt og eleverne leger i 
tildelte områder af lege-
pladsen, så holdene ikke 
kommer for meget i kon-
takt med andre hold.

Der er nu ca. 275 elever 
på skolen, og de skal så 
vidt muligt holde 2 meters 
afstand indendørs. ■

Bordene står med 2 meters 
afstand og håndspritten står 
klar.  Foto Esben Cronbach
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Sang for Dronningen

Ansatte i SuperBrugsen i Gråsten fejrede Dronning Margrethes 80-års fødselsdag med flag, 
hurra og fødselsdagssang foran Gråsten Slot. Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

Hurra Hurra
– Så må vi åbne igen og vi er klar

Vi glæder os til at se jer alle igen ovenpå den lange lukkeperiode.

Hvis I allerede har en tid fremadrettet, så har I den stadig. Vi vil blive 
glade hvis I vil vil ringe, skulle I ikke har brug for den alligevel.

På gensyn
Susanne – Bine – Ulrikke og Sanne

Kranse bliver lagt ved 
mindehøjtidelighed
Hver år siden befrielsen 
den 4. maj 1945 har 4. 
maj Komiteen afholdt en 
offentlig højtidelighed 
om aftenen i Gråsten.
Mindehøjtideligheden 
med lægning af kranse og 
blomster ved mindemuren 
for oberst Paludan-Müller 
samt ved mindetavlen 
over omkomne grænse-
gendarmer nær slottet, har 
altid samlet mange men-
nesker, som efterfølgende 
har deltaget i mindeguds-
tjenesten i Slotskirken, og 
ved højtideligheden ved 
Frihedsskulpturen ved 
rundkørslen Ahlefeldvej/
Kongevej.

I år er det 75 år siden, det 
befriende og glade bud-

skab lød, at de tyske trop-
per havde kapituleret og at 
besættelsen af Danmark 
var ophørt.

“Men på grund af 
coronapandemien og ret-
ningslinjer udstukket af 
Folketinget og sundheds-
myndighederne bliver det 
offentlige program i år, 
der er 75 året for befriel-
sen, ikke som planlagt. 4. 
maj”, siger formand for 4. 
maj Komiteen, Mogens P. 
C. Jacobsen.

Komiteen følger rege-
ringens påbud om ikke at 
afholde forsamlinger af 
større art. Derfor bliver 
dagen i stedet markeret 
ved, at der de nævnte 
steder fra kl. 19.45 vil 

blive lagt kranse og 
blomster til minde om de 
omkomne under Anden 
Verdenskrig fra kom-
munen, kontaktudvalget 
for de militære traditioner 
i Sønderborg-området, 
Grænsegendamerne og 4. 
maj Komiteen. ■

Der bliver kun lagt kranse og 
blomster ved minde-
højtideligheden 4. maj.
 Foto Mogens P. C . Jacobsen

Aflysning af 
Oldtimerløbet i Gråsten 
Af Gunnar Hat tesen

Danmarks største oldti-
merløb aflyses i 2020.
Det oplyser Lions Club 
Broager-Gråsten, som er 
kede af aflysningen.

Den sker i forlængelse af 
regeringens forbud mod 
større forsamlinger til 
udgangen af august 2020.

“Det var 30. gang, vi 
kunne afholde det tra-
ditionsrige løb. Vi var 
langt henne i planlæg-
ningsforløbet, men vi har 
valgt, at udsætte 30 års. 
Jubilæumsløbet til 29. maj 
2021. Til den tid skulle vi 
gerne have Corona-krisen 
godt overstået”, siger 

Erik Krogh, Lions Club 
Broager-Gråsten. 

Oldtimerprisen og en 
jubilæumsdonation bliver 
også udskudt til maj 2021.

Aflysningen får stor 
betydning for byens hand-
lende, Oldtimerløbets 
samarbejdspartnere og 
lokale foreninger. ■
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Gråstens to værtshuse 
uden kunder

Af Søren Thygesen Kristensen.

Byens to værtshusejere, 
Morten Latter fra Den 
Gamle Skomager, og Kim 
Stokholm fra Tinsoldaten 
er begge hårdt ramte af 
Corona-krisen.

Siden den 11. marts har de 
på myndighedernes for-
anledning været nødt til at 
holde lukket, og de er ikke 
inkluderede i den nyligt 
indgåede aftale om, at 
udvalgte liberale erhverv 
kan få lov til at genåbne. 

Manglende indtægter.
Det betyder, at de i nu 
godt seks uger ikke har 
haft nogle indtægter over-
hovedet. Begge har søgt 
om støtte via statens hjæl-
pepakker; men endnu har 
de ikke modtaget svar.

De tror dog på, at de vil 
blive hjulpet, så derfor har 
de valgt at sende persona-
let hjem med løn. Ingen er 
blevet afskediget.

Både Kim Stokholm og 
Morten Latter har brugt 
en del af den ledige tid på 
at foretage småreparati-
oner, male og gøre ekstra 
rent; men begge giver 
udtryk for, at de savner 
det daglige samvær med 
kunderne og de ansatte.

Begge modtager konstant 
sympatitilkendegivelser 
fra kunderne. Både fra de, 
som kom næsten dagligt 
og de, som måske kun 
kom nogle få gange om 

året. Det er begge værts-
husejere dybt taknemme-
lige for. 

Overlevelse 
Kim Stokholm og Morten 
Latter er forhåbningsfulde 
om, at deres værtshuse 
nok skal overleve krisen, 
selv om de i sagens natur 
ikke kan udtale sig sikkert 
om noget.

Det bliver dog et meget 
stort tab at skulle undvære 
indtægter fra tre af de 
fire store årligt tilbage-
vendende begivenheder, 
nemlig Oldtimerløbet, 
Gråsten Ringridning og 
Torvedagene.

Det kommer til at be-
tyde, at der ikke bliver 
råd til at lave mange af 
de sædvanlige forskellige 
musikarrangementer eller 
lignende resten af 2020, 
for den økonomiske buf-
fer, de tre begivenheder 
plejer at være med til at 
give, forsvinder nu.

“Men vi håber selv-
følgelig, at det bliver 
muligt at gennemføre 
Æblefestivalen til oktober. 
Den afledte effekt, vi har 
af den, kan måske være 
med til at hjælpe lidt på 
situationen”, siger Morten 
Latter og Kim Stokholm.

Genåbning
Hverken Kim Stokholm 
eller Morten Latter regner 
med, at de med ét slag vil 
være oppe på deres sæd-
vanlige omsætning, når de 

får lov til at åbne igen. De 
forventer, at en del gæster

forståeligt nok vil se 
tiden an, inden de går 
ud i store flokke. Derfor 
har ingen af dem nogen 
planer om at lave specielle 
genåbningsarrangementer. 

Uvished.
“Det værste er uvisheden”, 
siger både Kim Stokholm 
og Morten Latter og 
fortsætter:

“Vi aner overhovedet 
intet om, hvornår vi kan 
få lov til at åbne igen. Hvis 
det viser sig, at vi ender 
med at komme ind under 
Folketingets beslutning 
om, at festivaler og lignen-
de ikke må afholdes før 
til september, så bliver det 
meget lang tid at vente. 
Men selvfølgelig håber vi, 
at den foreløbige beslut-
ning om, at lukningen 
skal vare indtil den 10. 
maj, kommer til at holde 
stik.

Uvisheden er med til at 
gøre dagene lange. Som 
selvstændige er det svært 
at være afhængige af an-
dres beslutninger. Vi er 
jo vant til selv at afgøre, 
hvordan og hvornår, vi 
gør tingene”, siger Morten 
Latter og Kim Stokholm. ■

Kim Stokholm og Morten Latter aner ikke, hvornår de får lov til at genåbne deres værtshuse. 
 Foto Søren Thygesen Kristensen

VI HOLDER ÅBENT
Vi passer på dig med god plads, så du trygt og sikkert kan få inspiration 
og rådgivning til dine indretningsdrømme. Foretrækker du at komme 
på besøg, ringe eller skype, så er vi klar til at hjælpe.

Besøg os
(på afstand)

Ring til os

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 7442 9220 • info@sonderbog-kokken.dk www.sonderborg-kokken.dk

Skype med os

Åbningstider
 

Mandag 8.00-16.00 

Tirsdag 8.00-16.00 

Onsdag 8.00-16.00 

Torsdag 8.00-16.00 

Fredag 8.00-14.30 

Ekstra åbent søndag den 

26. april kl 10.00-15.00

Ringgården sang 
for Dronningen
Af Gunnar Hat tesen

Dronning Margrethes 
80-års fødselsdag blev 
fejret med fællessang på 
Ringgården i Gråsten.

For fejres, det skulle det.
"I dag er det 

Dronningens fødselsdag", 
lød det fra altanerne. Og 
der var stor opbakning. 
Omkring 40 beboere luf-
tede stemmerne.

Det var Connie Veng, 
der havde aktiveret de 
sangglade mennesker, der 
ønskede at synge med for 
vores Dronning.

"Det er helt naturligligt, 
vi skal være sammen 
om at fejre Dronningen", 
siger Connie Veng, som 
havde hyret dansktopsan-
geren Michael Korup fra 
Hjordkær til at synge for. ■

Beboerne i Ringgården sang fællessang 
for at lykønske Dronningen med hendes 
80-års fødselsdag. Foto Jimmy Christensen
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www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

MANDAG – FREDAG
kl. 9.30 – 18.00

LØRDAG
kl. 9.00 – 13.00

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice din lokale cykelhandler

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice din lokale cykelhandler
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Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottliebv/ Kim Gottlieb

Tak fordi du 
handler lokalt

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk
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Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12
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Timm Bøttger

Telefon 28 97 93 03

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk
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Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
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annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

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

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

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

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

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

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

ADSBØL KIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

KVÆRS KIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

BROAGER KIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

NYBØL KIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

ULLERUP KIRKE
Søndag den 26. april

AFLYST

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 26. April, 
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord  ...................................................................................  125,-
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .....................................................................................  150,-
 Udover 25 ord 1,-  pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKETILLYKKE

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

LOTTO
starter ikke op før efter 

den 1. oktober 2020.

MODESHOW
den 11. september 2020 

er AFLYST.
Med venlig hilsen

Gråsten og Omegns Pensionistforening

Fødselsdagskage 
til Dronningen

Bageriet Kock havde bagt en dejlig fødselsdagskage i 
anledning af Dronning Margrethes 80-års fødselsdag. Der var 
rift om kagen, som hurtigt blev udsolgt. Her ses Lene Kock 
med kagen. Foto Ingrid Johannsen 

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke
Vores far, bedstefar og oldefarVores far, bedstefar og oldefar

Jakob Christensen SkeldeJakob Christensen Skelde
fylder den 22. april 90 år.fylder den 22. april 90 år.

Vi ønsker dig alle et stort tillykke Vi ønsker dig alle et stort tillykke 
med fødselsdagen,og alle gode ønsker, med fødselsdagen,og alle gode ønsker, 

for at solen vil skinne hele dagen.for at solen vil skinne hele dagen.
Mange hilsnerMange hilsner

Ulla – Hanne – KarinUlla – Hanne – Karin
og deres familieog deres familie

90 år og i fuld 
vigør

Af Gunnar Hat tesen

Jakob Christensen, 
Nederballe 2, Skelde, 
fylder onsdag den 22. 
april 90 år.
Han er stadig frisk og 
rørig og fejrede for tre år 
siden krondiamantbryllup 
med Gunhild, der er 89 år.

Jakob Christensen har 
boet og levet hele sit liv på 
Broagerland.

Han er født og opvokset 
i Skelde. Efter giftemålet i 
1952 overtog de en mindre 
landejendom i Skelde 
Kobbel, som de drev i 
48 år. Siden blev ejendom-
men solgt og de flyttede til 
Skelde, hvor de købte hus. 
Her nyder de deres velfor-
tjente otium, omgivet af 
gode naboer.

Jacob har altid været 
meget udadvendt. I en 
årrække var han chauffør 
i Brugsen i Skelde. Senere 
blev han tækkemand hos 
Jørgen Toft, og i en lang 
årrække var han skral-
demand hos Jørgen Lei i 
Augustenborg.

Livsværk
Skelde Gymnastik forening 
er Jacob Christensens liv-
værk. Han var med til at 
oprette idrætsforeningen i 
1944. Han startede med at 
kridte banen op, spillede 
fodbold indtil han fyldte 
50 år og i mange år var 
han ligeledes en dygtig 
fodboldtræner i Skelde GF, 
som han var formand for 
i 12 år. Desuden var han 
i mange år opråber ved 
lottospillene i Sportens 
Venner. ■

Jakob Christensen fylder 
90 år.
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Tak fordi du handler lokalt 

Dødsfald

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

Min kære hustru

Elene Cathrine Schau
* 10. marts 1945

er stille sovet ind

Tørsbøl, den 7. april 2020

Tak for alt

Johan

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Elene Cathrine Schau, 
Tørsbøl, er død, 75 år. ■

Henning Johannessen, 
Dalsmark Plejehjem, 
Rinkenæs, er død, 88 år. ■

Taksigelser
En stor tak til alle i forbindelse med

Anne Marie Enderlein’s
sygdom og begravelse

Tak for den varme deltagelse fra alle
herhjemme, langs vejen og på kirkegården

Tak for de mange blomster og kranse,
samt de mange hejste flag

En dag med sorg, glæde og hjertevarme
helt i Anne Marie’s ånd 

Tro - håb og kærlighed

Charlotte, Mads, Maria, Hans og Henrik

Vor kære far, 
svigerfar, farfar, morfar, oldefar og tipoldefar

Martin Peter Bøttger
* 17. maj 1931    † 15. april 2020

er stille sovet ind

Familien

Begravelsen finder sted ved Broager Kirke
torsdag den 23. april kl. 13.00

Sannes Salon genåbner 
med et brag
Af Esben Cronbach

Da myndighederne 
sidste uge offentlig-
gjorde en genåbning 
af landets frisører, blev 
Salon Sanne kort efter 
kimet ned.
Hos Salon Sanne kan det 

mærkes, at gråstenerne 
ikke har fået klippet håret 
i mere end en måned. 

Da salonen slog dørene 
op mandag morgen, var 
det ikke mangel på kun-
der, der var problemet.

“Vi har fået rigtig mange 
opkald siden i fredags. 

Og indbakken var hur-
tigt fyldt med en masse 
beskeder fra folk, der vil 
klippes,” siger ejer af Salon 
Sanne, Susanne Vesperini.

Men forholdsreglerne 
er mange, når man skal 
genåbne en frisørsalon i 
en Coronatid. 

Erhvervsministeriet 
skriver i en meddelelse til 
de liberale erhverv, at de 
har et ”stort ansvar” for at 
sikre, at smittespredning 
minimeres. 

I Salon Sanne lever de 
op til retningslinjerne ved 
at spritte overflader af, 
efter kunden har været 
der. Det betyder, at sæder, 
borde, dankortautomater 
mv. afsprittes efter hvert 
besøg. Alle brugte redska-
ber bliver ligeledes sprittet 
af. I salonen sørger de 
desuden for, at der ikke er 
for mange på én gang. Det 
har krævet en anderledes 
planlægning, men det 
er lykkedes at holde alle 
medarbejdere på samme 
timetal som tidligere.

Den seneste måned har 
været mere stille, end der 
længe har været i salo-
nen. Derfor har Susanne 
Vesperini måttet finde 
andet at bruge sin tid på. 

“Jeg har passet børne-
børnene, været i haven og 
gjort en masse rent,” for-
tæller hun om sine aktivi-
teter på hjemmefronten. ■

Der var ekstra travlhed hos 
Salon Sanne efter genåbnin-
gen. Foto Ingrid Johannsen

I Salon Sanne lever de op til 
retningslinjerne ved at 
spritte overflader af, efter 
kunden har været der. 
 Foto Ingrid Johannsen

13 blev blitzet
13 bilister blev blitzet, da 
de kørte på Krusåvej vest 
for Rinkenæs.

Desuden fik en af bili-

sterne et klip i kørekortet. 
Den hurtigste bilist kørte 
115 km/t. ■

7



B R O A G E R8



S U N D E V E D

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

Medalje fra 
Dronningen
Dronning Margrethe har 
tildelt kursuscenterleder 
på Sandbjerg Gods, Inge 

Møller, den kongelige 
belønningsmedalje med 
krone. ■

Ældre Sagen Broager er 
lukket indtil efteråret
Af Esben Cronbach

Med mange medlemmer 
i risikogruppen, er det 
fra centralt hold beslut-
tet, at alle aktiviteter 
skal indstilles.

I Ældre Sagen Broager er 
der hvert år adskillige ar-
rangementer. Fra de min-
dre søndagscaféer, gåture 
og minigolf til større ture 
til Rold Storkro og Polen, 
er det hele aflyst. 

Formelt er foreningen 
foreløbigt lukket ned 
indtil den 1. juni, men 
da der kort efter er som-
merpause, betyder det, at 
Ældre Sagen Broager ikke 
har nogen arrangementer 
før i efteråret. De mange 
arrangementer rykkes for 
så vidt muligt til senere 
på året eller 2021, men 
adskillige er allerede nu 
aflyst.

Bestyrelsen i Ældre 
Sagen Broager mødes i 
midten af juni for at plan-
lægge resten af året. 

“Søndagscafé er forelø-
bigt rykket til slutningen 
af året. En frivillighedsdag 
og et grill-arrangement 
håber bestyrelsen endnu 
at kunne gennemføre i 

august”, siger formand for 
Ældre Sagen Broager, Tove 
Hansen, Egernsund.

Trist
Hun tilføjer, at der end-
nu er stor usikkerhed 
omkring afholdelse af 
arrangementerne.

Ifølge Tove Hansen har 
der været stor forståelse 
for de mange aflysninger 
og udskydelser af arrange-
menterne. Tove Hansen er 
dog selv ærgerlig over, at 
det er nødvendigt. 

“Det er trist. Mange 
medlemmer mangler nu 
det sociale liv, gåturene og 
minigolf. Manger var af-
sted flere gange om ugen, 
men nu er der ingenting,” 
siger Tove Hansen. ■

Formand for Ældre Sagen i 
Broager Tove Hansen.
 Arkiv foto

Broager Ringridning  
er klar til 2021
Af Esben Cronbach

Årets ringridning i 
Broager er aflyst som 
følge af corona-krisen. 
Det betyder dog ikke, at 
arbejdet er spildt.

Størstedelen af aftaler med 
underholdning og musi-
kere er flyttet til næste års 
ringridning. 

Musik er Broager 
Ringridnings største 
udgift. Det er derfor gode 
nyheder for arrangørerne, 
at kontrakterne ikke skal 
betales i år.

“Økonomisk betyder det 
‘ikke det store’ at festen 
aflyses, og at aftalerne 
rykkes til næste år”, siger 
formand for Broager 
Ringridning, Anne 
Jonsson og tilføjer:“Af-
talerne, vi har i hus, er 
lavet med forbehold for 
aflysning. Alle vores kon-
trakter er annulleret eller 
flyttet til næste år”, siger 
Anne Jonsson.

Virtuelt arrangement
Eftersom større arrange-
menter er forbudt indtil 
slutningen af august, må 
man som arrangør være 
kreativ, hvis man skal 

finde alternativer. Broager 
Ringridning har derfor 
besluttet at lave “noget 
virtuelt”.

Arrangørerne vil endnu 
ikke løfte sløret for, hvad 
det konkret indebærer, 
men Anne Jonsson siger, 
at man skal holde øje med 
ringriderfestens Facebook-
side, hvor oplysninger om 
den virtuelle overraskelse 
senere vil blive offentlig-
gjort. “Man skal stadig 

følge os, for der kommer 
nogle ting og sager. Vi 
laver en lille overraskelse,” 
siger Anne Jonsson.

Foruden de virtuelle 
overraskelser arbejder 
arrangørerne på at rydde 
op og reparere ting på 
pladsen, så den bliver helt 
klar til næste år.

Mindre ting som præ-
mier til tombolaen går 
også videre til næste år. Al 
planlægning er dermed 
ikke gået tabt; der er blot 
mindre, der skal forbere-
des til 2021.

Søger tilskud fra kommunen
Selvom størstedelen af ud-
gifterne har været mulige 
at komme udenom i år, er 
der stadig enkelte faste ud-
gifter, der skal betales. Det 
gælder f.eks. forsikringer. 
Arrangørerne er derfor i 
dialog med kommunen, 
og håber at få tilskud til de 
faste udgifter. Tilskuddet 
vil få ringridderfesten til 
at gå i 0, så der – rent øko-
nomisk – hverken tabes 
eller vindes på selve arran-
gementet. Årets ringrider-
fest har allerede fået ca. 25 
sponsorer, der bidrager til, 
at de årlige festligheder er 
mulige at afholde. ■

Formand for Broager 
Ringridning, Anne Jonsson.
 Arkiv foto

Gymnasierne åbner for afgangselever
Af Esben Cronbach

Kevin Lindhøj Mathiesen 
fra Ullerup var én af de 
mange gymnasieelever, 
der onsdag kom tilbage 
i skole.

Én måned efter landets 
nedlukning, begynder 
mindre virksomheder og 
institutioner nu gradvist 
at åbne op.

Det betyder, at landets 
mange tusinde afgangs-
elever på HF og de gym-
nasiale uddannelser er 
tilbage på skolerne. Én 
af dem er Kevin Lindhøj 
Mathiesen, der går i 3g 
på Det Blå Gymnasiums 
innovationslinje.

Fjernundervisning 
Computeren har den 
seneste måned været 
en – om muligt – endnu 
mere central del af under-

visningen på gymnasierne 
end sædvanligt. Gennem 
Microsoft Teams har de 
mange elever fået de op-
gaver, de normalt ville få 
stillet i klassen.

“Hele klassen mødes 
online, og så fremlægger 
læreren noget derinde,” 
siger Kevin Lindhøj 
Mathiesen.

For ham har der – ud 
over få ulemper – ikke 
været stor forskel på on-

lineundervisningen og 
den undervisning, han 
normalt får i klassen.

“Det mundtlige aspekt 
fungerer bedre, hvis man 
sidder fysisk i klassen, 
end hvis man sidder i et 
opkald. Det er lettere for 
læreren at komme rundt 
på en anden måde,” siger 
Kevin Lindhøj Mathiesen.

Dejligt at være tilbage
Selvom online-under-

visningen har fungeret 
godt, er han glad for at 
være tilbage i klassen. 
Det sociale er nemlig det 
største minus ved online-
undervisningen, mener 
han. Men alt er ikke helt 
det samme.

“Det er noget anderledes 
nu, end da vi var her sidst. 
Nu sidder vi med 2 meter 
mellem alle bordene, og 
skal overholde afstanden 
på 2 meter,” siger Kevin 
Lindhøj Mathiesen. Han 
vurderer, at han selv 
sidder ca. 25 meter væk 
fra læreren. Det gør både 
samtale med læreren og 
vennerne sværere.

For at overholde for-
holdsreglerne, er eleverne 
er rykket fra klasserne ud 
på gangene, i auditoriet og 
i skolens kantine.

Studenterfestler 
Eleverne er nu tilbage, 
men udsigterne til de tra-
ditionelle festligheder efter 
eksaminerne, er ringe. 

Selvom intet er meldt 
ud, tror Kevin Lindhøj 
Mathiesen ikke, at deres 
galla og studenterkørsel 
bliver afholdt. 

“Det bliver nok ikke 

til noget, hverken galla 
eller studenterkørsel,” 
siger gymnasieeleven fra 
Ullerup.

Efter tre år i gymnasiet, 
hvor det sociale fællesskab 
og festerne fylder meget, 
er det noget, der ærgrer 
ham meget. 

“Nu har man ventet i 
3 år på at det skulle ske. At 
det ikke bliver en realitet, 
er det mest nederen, der 
kunne ske. Man klarer 
det med undervisningen, 
men at vi mangler de 
sociale aktiviteter, er det 
mest nederen,” siger Kevin 
Lindhøj Mathiesen. ■

Kevin Lindhøj Mathiesen fra 
Ullerup er glad for at 
være tilbage i gymnasiet.
 Foto Esben Cronbach
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Hørt i byen
Opfindsomme grå-
stenere, som i disse 
corona-tider ikke har 
mulighed for at mødes 
på byens værtshuse, 
sætter i stedet hinan-
den stævne ved bæn-
kene på Torvet. 
Her nyder de på behø-
rig afstand det sociale 
samvær i forårsvejret 
og får en god snak om 
tidens aktuelle emner 
over en medbragt øl 
eller vand. 
Vittige sjæle har i den 
anledning omdøbt 
Torvet til Torvekroen.

Første kunde ringede 
allerede fredag morgen 
kl. 6.30 til Teddys 
Salon i Egernsund for 
at bestille en tid til at 
blive klippet.

Kaj “Esso” og Bente 
Jacobsen brugte flit-
tigt noget af påsken 
på at samle affald op i 
Gråsten.

Hos gårdejer Frode 
Lehmann på Broager-
land kom 110 forårskå-
de øko-køerne lørdag 
på græs. I år skete 
det uden publikum. 
Normalt plejer begi-
venheden at trække 
mere end 2.000 men-
nesker, der vil opleve, 
at øko-køerne danser.

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
fejrede lørdag sin 40-
års fødselsdag med en 
hyggelig picnictur ved 
vandet sammen med 
sin mand, Per, og dat-
teren Marie. Selv om 
hun måtte undvære 
gæster, blev det allige-
vel en dag med masser 
af forkælelse, hygge og 
søde hilsener.

For tiden må brand-
mændene i Gråsten 
Frivillige Brandværn 
ikke afholde øvelser, 
men kun deltage i 
udrykninger. ■

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 2653Få en gratis salgsvurdering. 

Måske er vi billigere 
end du tror.

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

VW UP HIGH UP 75 HK
Årgang 2013

1 ejer - ikke ryger - ældre ægtepar
Kun kørt 21.000.km

Alt i udstyr - DK-pakke
Michelin vinterdæk er på stålfælge, og både sommer-og 

vinterdæk er minimalt slidt.
Dinitrol behandlet

Bilen står næsten som ny

Pris 69.800,-
Ingen afslag og omregistrering sker ved handel

HENVENDELSE: 3034 3478

Aflyser 
udstilling
Kulturlandsbyen og 
Flensborg Fjords Kunst 
& Kulturforening havde 
planlagt en stor jubilæ-
umsudstilling, KIG20, 
som skulle have haft 
fernisering den 16. maj 
med tale af Flensborgs 
overborgmester Simone 
Lange. 

Udstillingen skulle 
vare frem til den 20. 
juni i Den røde Lade ved 
Gråsten Landbrugsskole. 
Udstillingen ville i år have 
haft fem års jubilæum, 
men Flensborg Fjords 
Kunst & Kulturforening 
er nødt til at aflyse på 
grund af smittefaren ved 
Coronavirus. ■

Gråsten Plejecenter får blomster Af Gunnar Hat tesen

Godt nok er hverdagen 
vendt lidt på hovedet. Og 
Dronningens 80-års fød-
selsdag blev ikke fejret 
på sædvanlig facon, men 
beboerne på Gråsten 
Plejecenter fik alligevel 
en overraskelse.
Det var Line Frederiksen 
fra Blomstertorvet, som 
spredte glæde hos beboere 
og personale. Hun havde 
organiseret en indsam-
ling, så hun kunne give 
blomster til beboerne. 
Blandt bidragsyderne 
var filialchef Bo Hansen, 

Sydbank, som havde do-
neret 2.000 kroner.

“Vi håber, at blomsterne 
kan give lidt glæde i de 
ældres hverdag”, siger Line 
Frederiksen.

Centerleder Bente 
Kaehne er meget tak-
nemmelig for de mange 
blomster.

“Vore beboere savner 
deres familier. Det gør 
ondt”, siger Bente Kaehne, 
som sætter stor pris på, at 
alle gør en forskel i denne 
Corona-krise. ■

Bo Hansen og Line Frederiksen kom med blomster til beboerne på Gråsten Plejecenter. 
Foto Jimmy Christesen

Souschef Tina Steffens Kock får overrakt blomster af Line Frederiksen. Foto Jimmy Christensen   
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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

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

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

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

Taskebutik bliver 
i Torvecentret
Af Dit te Vennits Nielsen

Gellett læder og ta-
sker bliver i Padborg 
Torvecenter.
“Vi har besluttet at give 
det en chance. Både 
for os selv, men også 
for at hjælpe Padborg 

Torvecenter. November- 
og december-salget gik 
over al forventning. I 
januar og februar daler 
salget altid og så kom 
Coronakrisen. Men allige-
vel har vi besluttet at blive 
i Torvecentret”, fortæller 
indehaver Kim Gellett, 

som mener, Padborg er et 
godt sted for salg af skind-
tasker, punge og kufferter.  

“Vi håber naturligvis 
at folk bakker op. Vi har 
altid skarpe priser på vo-
res varer”, fortæller Kim 
Gellett. ■

Alexander Elgaard Gellett 
passer læderbutikken 
i Padborg Torvecenter.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Frisør: Endelig åben igen
Af Dit te Vennits Nielsen

Mandag morgen åbnede 
frisør Mette Perlewitz, 
Salon Skrænten, efter 
seks ugers nedlukning.
“Det har været nogle 
ualmindelig hårde uger, 
men nu er jeg superglad 
for at kunne åbne igen og 
byde kunder indenfor i 
salonen”, fortæller Mette 
Perlewitz, som allerede 
fredag morgen havde kun-
der i røret, som ønskede at 
bestille tid. 

Under nedlukningen har 
Mette Perlewitz oplevet, at 
kunder overførte penge til 
hende som gavekort. Når 
de kommer næste gang er 
klipningen betalt, men så 
er der penge til omkost-
ninger efter genåbningen. 

“Jeg oplever, at folk har 
fuld forståelse for vores 
situation, og de glæder sig 

til at komme tilbage”, for-
tæller indehaver af Salon 
Skrænten i Kruså. 

Mette Perlewitz har en 
hyggelig salon med flot 
udsigt ud over Møllesøen.

Efter genåbningen er der 
mere afstand til kunderne, 

der står håndsprit på bor-
dene og pladserne bliver 
omhyggelig rengjort, hver 
gang en kunde har forladt 
sin stol.

“Jeg forventer en 
travl tid”, siger Mette 
Perlewitz. ■

Frisør Mette Perlewitz forventer en travl kommende tid. Lang 
tid uden at komme til frisør betyder en fyldt kalender.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 17 21. april 2020 12. årgang

NY HERREFRISØR/BARBERSHOP 
i Torvecentret

Herreklip 

kun 150,-
Eksklusiv
barbering 

kun 75,-

ÅBNINGSTIDER
TIRSDAG-FREDAG kl. 9.00 -17.30 • LØRDAG kl. 9.00 -13.00

1. MANDAG i hver måned kl. 9.00 -17.30

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

Mohammad 
Al-Abadi



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 26. april
AFLYST

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 26. april
AFLYST

Søndag den 26. april
AFLYST

Dødsfald

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

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

Eva Thomasen,  
Smedeby, er død, 70 år. ■

Lydia Thorsen,  
Bov, er død, 76 år. ■

Marie Sofie Ruwald, 
Hokkerup, er død, 94 år. ■

TORVEGADE 21, 6330 PADBORG ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag 10.00-17.30 - Lørdag 9.30-12.30

Dame 
Skindpung
Før 399,-
Farver: sort
Varenr. 2110

Håndledstaske
Før 459,-
farver: sort
varenr. 3591

Mode 
damepung
før 499,-
Farver: sort
Varenr. 5297

Cross-over 
taske
Før 449,-
Findes i 5 
forskellige 
farver
varenr. 6108

Bike bag
Før 499,-
Farver: sort
Varenr. 1

Cross-over 
taske
Før 1399,-
Farver: sort,  
cognac
varenr. 7473

Stor 
læderrygsæk
Før 1499,-
Farver: sort, 
cognac, navy
Varenr. 8398

Herrer 
skindpung
Før 249,-
Farver: sort
Varenr. 0010

Bæltetaske
Før 249,-
Farver: sort
Varenr. 417

Nu Nu 299,-299,- Nu Nu 259,-259,-
Nu Nu 289,-289,-

Nu Nu 269,-269,- Nu Nu 199,-199,-
Nu Nu 699,-699,-

Nu Nu 679,-679,-

Nu Nu 199,-199,-

Nu Nu 169,-169,-

Vi er nu en fast del af butikkerne i TorvecentretVi er nu en fast del af butikkerne i Torvecentret

Butikken er fyldt med forårsvarerButikken er fyldt med forårsvarer
med kæmpe rabatter med kæmpe rabatter 

Kom ind
forbi

Soldat for Danmark
Pensioneret seniorsergent 
Jonni Johannsen, Kollund, 
er død, 84 år.

Han var et rart, varmt og 
omsorgsfuldt menneske.

Jonni Johannsen var født 
og opvokset i Kollund, 
hvor faderen var lastbil-
chauffør. I sine tidligere 

drengeår var han optaget 
af sport.

I sine unge år var han 
postbud, men gik siden til 
Forsvaret. Han var ansat 
i Søgård lejren og Sønder-
borg Kaserne. Flere gange 
var han udsendt som 
FN-soldat blandt andet til 
Cypern og Gazza-striben.

Han var meget aktiv 
i Sct. Georgs Gildet i 
Bov, politisk engageret 
i Bov Venstre og var i 
flere år kasserer i Kruså 
Vandværk.

Han efterlader sig hu-
struen Inger og to dejlige 
døtre, Jette og Lone, som 
var hans store stolthed. ■
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Padborg/Gråsten

Nybolig
Padborg/Gråsten
Padborg:
Gråsten:

Torvegade 1 ·· ·6330@nybolig.dk · tlf. 74671902
Nygade 11 ·· ·6300@nybolig.dk · tlf. 73115180

Trods "Det forsømte forår" er
der gang i hussalget. Vi søger
derfor nye huse til salg.

Kontakt os for en gratis salgsvurdering af din bolig.

Solgt de sidste
4 uger!
Trods coronakrisen er salget ikke gået i stå, så tøv
ikke med at kontakte os for at få en fremvisning af
din drømmebolig eller for at sætte din bolig til salg.
Fremvisninger og vurderinger foregår selvfølgelig
under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger.

Søndertoft 41, Kværs

Bolig m² 131

Stue/vær 1/3

Grund 595

Opført 1936

Kontantpris: 675.000
Ejerudgift pr. md: 1.003
Udbetaling: 35.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.681/2.395KØBSAFTALE
UNDERSKREVET

Trøjborgvej 6, Kollund

m² 163/18

Stue/vær 2/7

Grund 2.066

Opført 1925/1983

Kontantpris: 4.495.000
Ejerudgift pr. md: 3.748
Udbetaling: 225.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 18.114/16.034KØBSAFTALE
UNDERSKREVET

Runesvinget 27

Bolig m² 151

Stue/vær 1/3

Grund 704

Opført 1968/1979

Kontantpris: 775.000
Ejerudgift pr. md: 1.638
Udbetaling: 40.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.328/2.871SOLGT

Bajstrup Bygade 42

m² 92/25

Stue/vær 1/2

Grund 900

Opført 1962

Kontantpris: 365.000
Ejerudgift pr. md: 1.224
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 1.563/1.348SOLGT

Adelbyvej 11, Bov

Bolig m² 94

Stue/vær 1/3

Grund 337

Opført 1980

Kontantpris: 900.000
Ejerudgift pr. md: 1.074
Udbetaling: 45.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.770/3.308SOLGT

Fasanvej 11, Kollund

Bolig m² 218

Stue/vær 2/5

Grund 1.517

Opført 1976/2007

Kontantpris: 1.975.000
Ejerudgift pr. md: 2.435
Udbetaling: 100.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 8.392/7.245SOLGT

Svangkærvej 31

Bolig m² 153

Stue/vær 1/4

Grund 1.182

Opført 1973

Kontantpris: 1.250.000
Ejerudgift pr. md: 1.574
Udbetaling: 65.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 5.193/4.561KØBSAFTALE
UNDERSKREVET

Møllegården 17, st.tv

Bolig m² 103

Etage ST.

Vær 3

Opført 1900/1994

Kontantpris: 730.000
Ejerudgift pr. md: 1.684
Udbetaling: 40.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.256/2.768SOLGT

Kummelefort 10A

Bolig m² 151

Stue/vær 2/3

Grund 988

Opført 1963/1996

Kontantpris: 1.545.000
Ejerudgift pr. md: 1.815
Udbetaling: 80.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 6.565/5.667KØBSAFTALE
UNDERSKREVET

Fjordbakken 11, Kollund

Bolig m² 230

Stue/vær 1/4

Grund 985

Opført 1997

Kontantpris: 1.950.000
Ejerudgift pr. md: 2.384
Udbetaling: 100.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 8.313/7.178KØBSAFTALE
UNDERSKREVET
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

Den kan også a� everes i postkassen, der er opstillet i 
postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg. 
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

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

BESTILLING AF ÅL
Bestilling af røget ål, stegt ål 
og fjordskrubber.

Afhentning i Kruså og Gråsten.

Leveres tirsdag den 28. april.

TLF. 51 49 12 34

SÅ ER JEG IGANG IGEN

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

Forhandler 
af KEUNE 
produkter

So Pure er uden 
parabener og 

parfume

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

Hørt ved Lyren
Jensen ure-guld-sølv 
i Padborg er med 
på webshoppen fra 
Business Aabenraa. 
Derimod er Imerco ikke 
med, da de ikke har 
mobilpay i butikken.

LT-Natur har færdig-
gjort stenarbejdet ved 
det nye indgangsparti 
foran SuperBrugsen, 
som er blevet meget 
brugbart for kunderne. 

Politiet fik i påsken 
anmeldelse fra borgere, 
der var forargede 
over, at barbersalonen 
i Torvecentret var 
åbent Langfredag. 
Indehaveren var ikke 
helt klar over reglerne 
og fik en henstilling. 
Salonen blev straks 
lukket, men er nu med 
de nye regler åbnet op 
igen.

Børnehaven Skovbrynet 
og Søndermose holder 
for tiden til i spejder-
hytten på Østergade i 
Padborg. Her møder de 
kommende skolebørn 
ind og nyder naturen 
rundt i skoven og på 
pletten ved hytten.

Kosmetolog Vivian 
Hede fra Kollund 
har sendt brev til 
statsminister Mette 
Frederiksen, fordi hun 
fik oplyst, at hun ikke 
var berettiget til en af 
statens hjælpepakker. 
Der var imidlertid sket 
en teknisk fejl, og det 
er blevet rettet, så hun 
kan få økonomien til at 
hænge sammen, mens 
klinikken er tvungen til 
at lukke.

Guldsmed Rie Meyer 
sørgede for, at Padborg 
Torvecenter var fint 
pyntet op med fødsels-
dagsflag den 16. april 
for at fejre Dronning 
Margrethes fødselsdag.

Holbøl Landbohjem le-
verede på Dronningens 
fødselsdag 270 menuer 
ud af huset med Kong 
Fiddes Livret. ■

Blomster til plejehjem på 
Dronningens fødselsdag

Af Dit te Vennits Nielsen

I Padborg blev opfor-
dringen fra Hendes 
Majestæt Dronningen 
om donation af blomster 
til beboere på plejehjem 
med succes fulgt op af 
Klokkeblomsten.
I forbindelse med 
Dronningens fødselsdag 
lavede Pernille Hansen en 
indsamling. Små og store 
beløb tikkede ind. I alt 

indsamlede hun 4.215 kr. 
ind til en opmuntring på 
Dronning Margrethes 
fødselsdag. 

Pengene blev brugt til 
at køre ud med blom-
sterbuketter til beboerne 
på Birkelund Plejehjem 
i Kollund og Rønshave 
Plejecenter, som i denne 
tid er afskåret fra besøg af 
familie og venner. ■

Wilma Marie Kristoffersen på 96 år var en af de glade beboere, der fik en buket tulipaner på 
Dronningens fødselsdag.
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Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

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

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

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

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

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

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

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

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

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

Tak fordi du handler lokalt 

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 lørdagMedalje fra 
Dronningen
Dronning Margrethe har 
tildelt fhv. disponent i 
Schenker A/S, Thorkild 

Friis, Padborg, den kon-
gelige belønningsmedalje 
med krone. ■

Uden kørekort
En 33-årig mand blev 
fredag aften stoppet på 
Hærvejen i Padborg, hvor 
han blev testet positiv for 
euforiserende stoffer. 

Politiet opdagede sam-

tidig, at manden tidligere 
har fået frakendt sit køre-
kort. Han blev derfor også 
sigtet for kørsel i fraken-
delsestiden. Desuden blev 
bilen konfiskeret. ■

Nybolig i Padborg går nye veje

Af Dit te Vennits Nielsen

Nybolig Padborg 
og Gråsten går nye 
veje. Som noget nyt 
3D-scanner man de 
boliger, der er til salg. 
Det betyder, at kunderne 

virtuelt kan se boligerne 
fra sofaen.

“Det virker fantastisk 
godt. Kunderne får et 
rigtigt godt indtryk af 
boligerne og kan ud fra 
3D-scanningen bedre væl-
ge, hvilke boliger de gerne 

vil besigtige. Vi har fået 
flere interesserede købere 
til de boliger, vi i øjeblik-
ket har til salg”, fortæller 
de to indehavere af 
Nybolig Lena Dahlgaard 
og Ole Jepsen. 

3D-scanningen hjælper 
i øjeblikket specielt det 

tyske marked, da græn-
sen stadig er lukkede. 
Ventetiden bliver brugt 
på at se boliger hjemme-
fra, og så snart grænsen 
åbnes igen, står tyske 
kunder klar til fysiske 
fremvisninger. 

Købelystne
Nybolig har ca. 45% tyske 
kunder, men også dan-
skerne er købelystne for 
tiden.

“Vi har solgt ikke min-

dre en 9 boliger på blot 
4 uger, så i øjeblikket 
mangler vi virkelig nye 
emner til salg”, fortæller 
Ole Jepsen. 

De to indehavere er 
overraskede over, hvor 
mange boliger, de har 
solgt. Det kan skyldes, at 
folk i øjeblikket har mere 
tid derhjemme til at kigge 
på mulige emner.

Coronakrisen kan i 
fremtiden komme til at 
betyde nogle adfærdsæn-
dringer på boligmarkedet. 

“Vi vil jo allerhelst mø-
des med kunderne, men 
krisen lige nu gør, at det 
digitale har vundet inpas. 
Kunderne bliver mere 
fortrolige med det digitale, 
så i fremtiden vil vi kunne 

spare tid på det grundlag. 
Folk har nemlig hjemme-
fra fravalgt de boliger, de 
ikke bryder sig om. Det 
betyder igen, at de fysiske 
fremvisninger bliver mere 
effektive”, fortæller Lena 
Dahlgaard. 

3D-scanningerne er en 
del salgsopstillingerne, så 
kunderne skal ikke betale 
for den ekstra service. ■

Indehaverne af Nybolig 
Padborg og Gråsten, Lena 
Dahlgaard og Ole Jepsen, 
venter sig meget af nyhe-
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