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Ny dyrlæge åbner i gammel købmandsbutik i Gråsten
Af Esben Cronbach

Knap 5 måneder efter
købet af den gamle købmandsbygning i Gråsten,
er den ny dyrlæge snart
klar til at slå dørene op.
Den 4. maj åbner Hele
Familiens Dyrlæge på
Kongevej 26 i Gråsten.
Den nye praksis har i de
seneste måneder været
gennem en større renovation. Lokalerne tager hurtigt form, og inden længe
er håndværkerne klar til
at lægge sidste hånd på
dyrepraksissen. “Den ny
dyrlæge lægger særligt
vægt på, at der skal være
god mulighed for at få
mere samtale og åbenhed
i praksissen”, siger dyrlægerne Katrine Kierulff og
Lars Kjær.
Lars Kjær er ejer af Hele
Familiens Dyrlæger.

Sædvanligvis har hver
dyrlæge et lokale hver,
som de udfører alle opgaver fra. Ligesom et lægehus; bare for dyr. I den
ny praksis er der ingen
vægge mellem dyrlægerne.
Et forhæng skal adskille
konsultations- og operationsbordene, og bare ét
enkelt lokale giver totalt
aflukke fra resten af praksissen. Det skal bruges til
øjenoperationer og aflivninger, når disse udføres
på praksissen.
De dyr, der skal vågne i
klinikken efter en operation, kommer desuden til
at vågne op i klinikkens
personalerum, hvor dyrlægerne altid kan have et
øje på dem.
“Den primære fordel er,
at der er større mulighed
for at få flere øjne på samme sag. Man får 4 hjerner

til samme pris,” siger Lars
Kjær om konceptet.
Mere ansvar
En anden fordel ved
konceptet er, at de yngre
dyrlæger får mulighed for
at lære mere fra både Lars
Kjær og hinanden. På den
måde kommer vidensdelingen både patienter og
dyrlæger til gode.
“Man får mere ansvar her,” siger Katrine
Kierulff, der er den af
dyrlægerne, der er bedst
til det kirurgiske arbejde.
Det store åbne lokale
bringer desuden også en
personlig fordel for Lars
Kjær: Han kan have sin
Nimbus stående bagest i
lokalet.
Der har i tidens løb
været mange forskellige dyrlæger i Gråsten.
Dyrehospitalet Gråsten –

det, der før var den eneste
dyrlæge i Gråsten – flytter
til Sønderborg, hvilket
betyder, at Hele Familiens
Dyrlæge åbner tidsnok
til, at Gråsten fortsat har

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

mindst én lokal dyrlæge.
Der er, foruden de faste
praksisser, også flere kørende dyrlæger i Gråsten
og omegn. ■
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✔ Gennemgang af regnskaber og
balancer i forbindelse med momsindberetning, skattebetaling mv.
✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst samt indberetning
af selvangivelser til SKAT

åbner
4. maj

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

Katrine Kierulff og Lars Kjær
åbner dyrlægepraksis
på Kongevej i Gråsten.


Foto Ingrid Johannsen

NU UGEPAKKER
2 GANGE I UGEN

D

TORSDAG DEN 30. APRIL
• Wokret med kylling, grøntsager og nudler
• Svensk pølseret
• Frikadeller med kartofler og brun sauce
• Mørbradgryde med ris

Både for virksomheder og private

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

v/ Lars Kjær og Katrine Kierulﬀ
Kongevej 26, 6300 Gråsten

Tlf. 61 51 78 20
www.HFD.dk

GULV- & GARDINBUSSEN
Ring og få en
aftale med Claus

Bent
Christensen

• OMBYGNING
• RENOVERING
• TOTALENTERPRISE
Ring 7447

HUSK

akseltang@mail.dk
Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

TIRSDAG DEN 5. MAJ
• Pastaret med kalkun og sennepssauce
• Mexicanske tortillas
• Herregårdsbøf med kartofler, ærter og
bearnaisesauce
• Karbonader, kartofler og stuvet grønt
• Lille overraskelse

vores Gardinbus
kommer overalt

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 senest dagen før klokken 12.00
på www.dgk-Egernsund.dk til kun

4262

eller skriv til

• Lille overraskelse

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

249,,249

pr. person

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 72 · www.dgk-egernsund.dk
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Kirken er stadig lukket

Læsekredsen starter igen!

På pressemødet den 6. april 2020 blev der meddelt,
at dele af Danmark fortsat er lukket.

Den første tirsdag hver måned
mødes vi i en læsekreds, som
holder til i Gråsten Præstegård.

Kirken er desværre ét af stederne – i første omgang frem til den 10. maj.

Vi beslutter i fællesskab, hvad vi vil læse
og får bøgerne via Gråsten Bibliotek.

I de uger kirken er lukket forsøger vi, at være aktive
på facebook og på vores hjemmeside.
Du er også altid velkommen til at kontakte sognepræst Hanne
Berierholm Christensen, hvis du har brug for at tale med hende.
Der er restriktioner, aflysninger og ændringer, hvilket vi naturligvis både er kede
af og beklager. Vi må dog i disse Corona-tider erkende, at mange lider afsavn
eller skal give afkald på noget – det er en konsekvens af nedlukningen og vi følger
naturligvis de udstukne retningslinjer og anvisninger regeringen kommer med.
De kommende menighedsrådsmøder vil være lukkede møder
af hensyn til antal personer og kvadratmeter i vores lokaler,
men referaterne vil være at finde på hjemmesiden.
Helle Blindbæk
Formand

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.

Mandag den 4. maj er det 75 år siden den fantastiske aften, hvor danskerne

kunne høre det glædelige budskab i radioen, at Danmark efter fem mørke år endelig
var frit.
Det skulle vi selvfølgelig have markeret med en festgudstjeneste ganske som vi
plejer. Men der er ikke meget, der er som det plejer i øjeblikket, og vi kan desværre
stadig ikke mødes i kirken.
Vi vil dog stadig markere denne vigtige dag, så kl. 19.45 vil jeg tænde
konfirmandernes lys i Slotskirkens vinduer, og vores organist Rut Boyschau vil spille
for åbne døre på kirkens orgel, så lys og smukke toner vil strømme ud i slotsgården
til glæde for dem, der lægger vejen forbi.
Med venlig hilsen,
Hanne Beierholm Christensen
Sognepræst

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

2dreams fejrer 3-års fødselsdag
Af Esben Cronbach

I forbindelse med
2dreams tredje fødselsdag, bliver der i år givet
gode fødselsdags-rabatter, gaver og blomster til
kunderne.
Tøjbutikken fejrer i denne
uge sin 3-års fødselsdag.
Fra onsdag til lørdag
kan man vinde gaver eller blomster, hvis man
køber for over 300 kr. Det
foregår ved en pakkeleg,
hvor der rafles om gaver.
Er man så uheldig, at det
ikke bliver til en gave, får
man i stedet en flot blomst
med på vejen.
Jonna Seemann, der

for tiden driver butikken selv, har valgt at dele
fejringen af fødselsdagen
ud over flere dage, for på
den måde at undgå, at der
kommer for mange kunder i butikken på én gang.
Hun sørger for, at der hele
tiden er højst 5-6 kunder i
butikken, så smittespredning undgås.
God opbakning
Da Corona-pandemien
begyndte at påvirke
de danske butikker,
valgte medejer Jane Betty
Hansen at afstå sin løn
til butikken, så der var
færre omkostninger i
en tid med nedgang.

Jane Betty Hansen arbejder derfor i hjemmeplejen,
for på den måde at hjælpe
butikken og samtidigt
hjælpe hjemmeplejen.
Selvom de færre omkostninger er en fordel for
butikken, viste det sig kun
nødvendigt med nedskæringerne i marts måned.
“Den beslutning er taget
på grund af mindre aktivitet. April har dog vist sig
at være kanon. Kunderne
har støttet så meget op, at
vi næsten ikke har kunnet
mærke Coronakrisen,”
siger Jonna Seemann.
I marts blev butikkens
omsætning næsten halveret, men den tendens

blev vendt på en tallerken
i april.
“Dér har vi haft travlt. Vi
kommer ikke til at mærke
det [corona, red.], håber
vi ikke. Og det er takket
være vores kunder. Det er
ikke en selvfølge,” siger
Jonna Seemann.
Jane Betty Hansen forventes tilbage i butikken i
efteråret. ■

Jonna Seemann fejrer
tøjbutikkens tredje fødselsdag med rabatter, gaver og
blomster til kunderne.
Arkivfoto
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Den billigste får du gratis.

Gælder hele uge 18 og 19
GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER.

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
Mandag
- torsdag.........9.30-17.30
.......... 9.30 - 17.30
Mandag-torsdag
Fredag
9.30 - 18.00
Fredag...........................
........................9.30-18.00
Lørdag
9.00 - 16.00
Lørdag...........................
........................9.00-13.00
Søndag
........................
10.00 - 15.00
Bededag
den 8. maj....LUKKET

Gråsten

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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Gråsten Blomster laver kreativ løsning til mors dag
på dagen, har Gråsten
Blomster åbnet et ekstra
lokale.
I forbindelse med

Af Esben Cronbach

For at undgå at for mange
kommer ind i butikken

MORS DAG
Gaven til mor –
svigermor – bedstemor
eller blot til dig selv

mors dag åbner Gråsten
Blomster i år op for
lokalerne til venstre for
apoteket.
Butikken vil stadig være
åben, men al afhentning
af blomster på dagen vil
foregå i det ekstra lokale.
Ifølge butiksejer, Lis

Mains, er ændringen indført, så der ikke kommer
for mange i butikken på
dagen. For mange kunder
i butikken kan øge faren
for smittespredning.
Jubilæumsoverraskelse
Alle, der bestiller blomster

til dagen, vil få et nummer, der matcher en af
buketterne, der ligger klar
til afhentning i det ekstra
lokale.
“I forbindelse med at
butikken fylder 20 år i år,
vil 20 heldige kunder få
en ekstra lille ting med

til deres mor,” siger Lis
Mains.
Hun takker kunderne
for at have været trofaste
igennem alle årene, og
for at vise forståelse for
afstandstagen i butikken i
disse tider. ■
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Alle forårsnyheder
er til normalpris
Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Lis Mains er klar med en jubilæumsoverraskelse til 20 heldige kunder. på Mors dag.

Foto Esben Cronbach

2Dreams holder

Fordi mor er den
dejligste i verden

Mors dag
Søndag den 10. maj
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Det fe
og lørdag med masser af tilbud

Se også tilbudsstativerne udenfor

Åbent fra
7.00-15.00

• Køb for min. 300,• Slå to ens terninger og vind en gave
• Få en blomst selv uden gevinst

Bestil gerne i god tid i vores butik eller pr. telefon og betal med
mobilepay, så er det kun at afhente på selve dagen.
Benyt også interflora.dk eller mobilen og vi sender over hele landet

Gør hverdagen ekstra hyggelig

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret,
17A
- 6300 Gråsten
BestilSundsnæs
fra vores butik,
interflora.dk
Bestil
i voresVibutik,
interflora.dk
eller via
mobilen.
sender
over hele landet
74sender
65 03
03hele landet
eller viaTelefon
mobilen. Vi
over
BLOMSTER
BLOMSTER

CHOKOLADE
C H O KO L A D E

VIN, ØL & SPIRITUS
VIN, ØL & SPIRITUS

GAVER
G AV E R

ken ad gangen

Husk 5 personer i butik
Åbningtider

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30 • Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Borggade 4, Gråsten • Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter
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Genforeningsværk i Gråsten

Hyggelig familiesalon • Alle er velkomne
Tidsbestilling online eller pr. tlf. • Åbent efter aftale

Graffitikunstner Andreas
Welin har malet et genforeningsværk på gavlen
på Profil Optiks bygning i
Slotsgade i Gråsten.
På gavlen er der malet
en kvinde, som kærligt
lægger sine arme om en
mand.
“Det er et billede på følelsen fra Genforeningen.
Det viser omsorg, tryghed
og kærlighed. Det er følelser, jeg tænker, man må
have følt, da Sønderjylland

ISØR
R
F
Y
N
TEN
I GRÅS

blev dansk igen”, siger
Andreas Welin.
Han har selv fået ideen
til projektet, som har fået
støtte fra Sønderborg
Kommunes genforeningspulje, BHJ Fonden og
Gråsten Forum. ■
Street-maler Andreas Welin
har malet et
Genforeningsværk på en gavl
i Gråsten.


Foto Ingrid Johannsen

Stengeroddevej 1
6300 Gråsten

+45 26 80 27 90
www.salonbyrasmussen.dk

Hent&Bring
VI HENTER OG BRINGER DIN CYKEL
GRATIS TIL VORES VÆRKSTED

ALSGADE 2
TLF. 74 42 52 53

VIND

IS
PAKKEPR

EN ELCYKEL

13.499,-

FRI BIKESMART
NY CYKEL - ALL INCLUSIVE
FÅ EN
NY CYKEL
HVERT
2. ÅR

MED
AL SERVICE
INKLUDERET

FOR ET
FAST BELØB
HVER
MÅNED

Prøv en elcykel og deltag i
konkurrencen om at vinde en
Winther Genesis E2
til en værdi á 16.499,-

FRI BIKESMART
NY CYKEL - ALL INCLUSIVE
FÅ EN
NY CYKEL
HVERT
2. ÅR

MED
AL SERVICE
INKLUDERET

FOR ET
FAST BELØB
HVER
MÅNED

Tilbuddene gælder fra torsdag den 30. april
til og med onsdag den 13. maj 2020.

98,SPAR 2.4

Vi hente
r&
bringer
GRATIS
til og fra
SØNDERB
ORG

Batavus Torino E-Go
Kun 675,- pr. md. i 20 mdr.
Via betalingsservice. Samlet kreditog tilbagebetalingsbeløb 13.499 kr.
Finansiering tilbydes i samarbejde
med Nordea Finans med 14 dages
fortrydelsesret. Samlede kreditomk. 0 kr.
Fast debitorrente og ÅOP 0,00%.

Alsgade 2 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 52 53 · www.fribikeshop.dk

Vandtæt
sidetaske

Mobilholder
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Sæt kryds

Præcisering

TILLYKKE

Vejanlægget til det nye
biogasanlæg på Feldsted
vej ved Snurom, som
forelagt Teknik og Miljø
udvalget, forventes anlagt,
driftet og vedligeholdt af
Nature Energy. I det forelagte projekt indgår også
svingbane og helleanlæg.

☐ 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:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Der vil muligvis være
elementer, som kommunen vælger at anlægge i
tilknytning eller sammenhæng dertil, men anlægsprojektet forventes altså at
være helt eller helt overvejende privat finansieret. ■

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

Ny præsident i
Rotary

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

Tak
for opmærksomheden i anledningen af min

90 års fødselsdag,
samt tak for besøg, musik og sang i haven,
til naboer, venner og familie.
Jakob Christensen Skelde

GRÅSTEN OG OMEGNS
JAGTFORENING

HUNDETR ÆNING

starter tirsdag den 12. maj kl. 18.00
hos Paul Matzen Teglgård 14 Vilsbæk.
Pga corona vil der i år være 5 gange træning.
For mere information ring til Allan 26 83 89 36

Historisk Forening for
Graasten By og Egn
AFLYSER den planlagte rundtur
Torsdag den 14. maj
til Genforeningsstenene
i den tidligere Gråsten kommune.
Turen gennemføres i 2021.
Nærmere besked følger.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.

Motorcykel
ramte trailer
En personbil med
trailer kollidere onsdag
eftermiddag med en
motorcykel i krydset
Brovej/Bomhusvej vest
for Gråsten.

Ulykken skete kort før
klokken 15, og der blev
indkaldt flere mandskaber
til at hjælpe ved ulykken.

Af Gunnar Hattesen

Der bliver præsidentskifte 1. juli i Gråsten
Rotary Klub. hvor Niels
Johansen videregiver
præsidentkæden,
embedet og ansvaret for
klubben til 57-årige Helle
Blindbæk, Adsbøl, der
til daglig er butikschef i
Neye i Sønderborg.

Det var personbilen, som
ikke overholdt sin vigepligt, så motorcyklisten
ikke kunne undgå at køre
ind i traileren.
Der blev hurtigt gjort
rent på stedet, og vejen
blev hurtigt genåbnet. ■

Hun får til opgave at
Helle Blindbæk bliver ny
tilrettelægge og styre
præsident i Gråsten Rotary
Klub.Arkivfoto de ugentlige møder og
øvrige Rotary-aktiviteter
et år frem - helt i overensstemmelse med
Rotarys ledelsesmæssige
rotationsprincip.
Vi leverer dagligt mad til bosteder etc. og
Oprindeligt skulle det
udvider nu også til de private husholdninger.
fra
have været hotelejer Mads
Har du ikke lyst til at gå ud, befinder du dig i
Friis, der skulle have
hjemmekarantæne, eller vil du bare gerne have maden
overtaget præsidentpobragt, så kan vi levere den daglige middagsmad.
sten, men han har bedt
pr. dag
Se vores aktuelle 2-ugers-plan på kvaers-kro.dk
sig fritaget, fordi han efter
og
Kværs Kro eller kontakt os på 7465 9206
Corona-krisen får travlt
Vi leverer hver eneste dag undtagen søndag.
med at fylde ordrebogen
på Benniksgaard Hotel.
Præsidentposten overtager han i 2021. ■

Få din middagsmad leveret

65,-

www.kvaerskro.dk

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE
Søndag den 26. april
AFLYST

Søndag den 26. april
AFLYST

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

SOTTRUP KIRKE

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 26. april
AFLYST
Søndag den 26. april
AFLYST
Søndag den 26. april
AFLYST

Søndag den 26. april
AFLYST
Søndag den 26. april
AFLYST

NYBØL KIRKE

Søndag den 26. april
AFLYST

ULLERUP KIRKE

Søndag den 26. april
AFLYST

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 26. April,
Kein Gottesdienst

Glad 50-årig fødselar

Det er en glad Ingrid Johannsen, der nyder at være ude i naturen.

Af Lene Neumann Jepsen

Den 5. maj fylder Ingrid
Johannsen, mediechef
ved Gråsten Avis, 50 år.
Den liberale ildsjæl
blev født 5. maj 1970
i Rødding, hvor hun
voksede op. Efter studentereksamen kom hun til
Aarhus, hvor hun i 1993
blev uddannet butiksassistent. Hun har været med
til at åbne tre tøjbutikker
og var i 3 år butikschef på
strøget i Aarhus.
“Jeg har haft nogle rigtig
gode år i tøjbranchen,”
siger Ingrid Johannsen
om sit daværende arbejde.
Efter hendes søn Gustav
blev født i 2001 i Aarhus,
knoklede den nybagte
mor på sin uddannelse og
fik en bachelor i ledelse i
2002. Fire år senere kom
datteren Signe til verden.
At komme hjem
Selvom hun er født og
opvokset i det nordlige
Sønderjylland, har Ingrid
Johannsen altid haft rød-

der ved Flensborg Fjord.
Med bedsteforældre, der
boede i Rinkenæs, og en
moster hun stadig besøger
jævnligt, er Ingrid kommet i Gråsten-området
hele livet.
Derfor var det ikke
en svær beslutning, da
hendes daværende mand
og parrets to børn trak
teltpælene op i 2008 og
rykkede til Gråsten.
“Det føltes som at komme hjem” fortæller Ingrid
Johannsen, der altid har
følt sig meget tilpas blandt
sønderjyder.
“Værdierne, mentaliteten
og hvordan man anskuer
tingene på, har altid ligget
meget godt til mig,” siger
Ingrid Johannsen. Hun
blev for alvor rodfæstet
i Gråsten, da hun i 2018
begyndte at danne par
med redaktør på Gråsten
Avis, Gunnar Hattesen.
“Mit liv blev først
fuldendt, da vi fandt
hinanden,” siger Ingrid
Johannsen sværmende.

Foto Lene Neumann Jepsen

Mediechef
I 2012 begyndte hendes
hidtil længste ansættelse
hos Gråsten Avis, hvor
hun er mediechef. Hun
er glad for sit arbejde og
den afvekslingsrige hverdag, hvor hun har mange
kontaktflader til det lokale
handelsliv.
Mit detailhandelshjerte
nyder at være med til at
gøre en forskel og bevare
den spændende slotsby
Gråsten,” fortæller en smilende Ingrid Johannsen
om sit arbejde.
Blåt hjerte
Og det var netop hendes
hjerte, hun havde med sig,
da hun sidste år besluttede
at blive politisk aktiv.
“Jeg har lært hjemmefra,
at man i stedet for at være
mavesur, skal tage fat og
gøre noget ved tingene,”
fortæller Ingrid Johannsen
om sin opstilling som formand for Gråsten Venstre.
Det at kæmpe for sine
mærkesager har hun
lært af sine forældre, der

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
- Lige så personlig kan afskeden være
ISO9001-certificeret

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.

Gråsten&Omegns
- 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
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bl.a.var aktive for Venstre i
Rødding.
“Jeg synes, at Sønderborg
Kommune forvalter de
midler, vi har, uhensigtsmæssigt. Vi kunne opnå
andre ting, hvis vi gik en
anden vej,” siger Ingrid
Johannsen, der aldrig
har været i tvivl om sit
politiske ståsted. Med en
velfungerende bestyrelse
og nogle flotte resultater
ved de seneste to valg, vil
Ingrid Johannsen ikke
udelukke, selv at blive byrådskandidat for Venstre i
fremtiden.
“Jeg har brug for mere
værdi og mere holdning i
vores lokalpolitik,” konstaterer hun.
Højskolesang
Én af Ingrids kæpheste er
højskolesang. Især i disse
tider nyder hun at synge
om morgenen, hjulpet af
Philip Faber på TV.
“Den levende fortælling
i sangen og friskolelivet
har fulgt mig gennem
min opvækst og ligger
mig meget nært,” fortæller
Ingrid Johannsen om sit
mangeårige ønske om at
genindføre morgensang i
folkeskolen.
Udover partipolitik og
højskolesang, nyder Ingrid
Johannsen sin fritid

Dødsfald

sammen med kæresten
og deres sammenbragte
familie og mange lange
gåture. Med sin nyeste
erhvervelse, en el-cykel,
forventer Ingrid også at få
mange gode oplevelser i
naturen. ■

Harry Ernst Skursch,
Alnor, er død, 85 år. ■
Hans Peter Lorentzen,
Kværs, er død, 70 år. ■

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

En smuk
afsked...
”At opfylde ønskerne for de nærmeste
er vores vigtigste opgave”.
– Gitte og Steen Kristensen

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Lukket søndag
Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

www.als-begravelse.dk

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Svend Hedegaard

Rie Rabøl Jørgensen

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

Martin Good

•

Bedemand Alice Tørøk
Rie Rabøl Jørgensen

Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Martin Good

− 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,-

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

• 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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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

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

Alt i anlæg & vedligehold

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

ANL ÆGSGAR TNE R
Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Hækklipning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Haveservice Belægning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure

Kosmoshus Træfældning

kommer også i Padborg og Tinglev

Annonce.indd 1

Tlf. 74 65 09 16

HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde

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

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06
Hans
Henrik
Fischer

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

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

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

Nicole
Schünemann
-Føh

– Kort fortalt, vi fælder alt –

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

Hvis din bil
kunne vælge

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

Reparation og service
af alle bilmærker

www.el-teknik.dk

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

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

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Ingrid Johannsen

Eva Gert Jensen

Telefon 61 44 07 80
egj@graastenavis.dk

Gisselmann

Lisbeth Schiønning

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

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Dit værksted og servicebutik på vejen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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
Gunnar Hattesen

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Reporter

Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

Tak fordi du handler lokalt
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

28-01
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Kværs Kirke
– også din kirke

GUDSTJENESTER

Alle gudstjenester i kirken, sognecafeer i
forsamlingshuset og andre kirkelige arrangementer
er aflyst indtil videre.
Følg med på sognets Facebook Kværs kirke og
på sognets hjemmeside – www.kværskirke.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDET
Torsdag den 30. april 2020 gennemføres alene for
menighedsrådsmedlemmer. Der er ikke offentlig
adgang til dette møde.
Der er i bekendtgørelse fra Kirkeministeriet
givet mulighed for at menighedsrådsmøder kan
afholdes uden offentlig adgang. Da det fortsat er
midlertidigt forbud mod forsamlinger på mere end
10 personer – vælger menighedsrådet at afholde
menighedsrådsmødet uden offentlig adgang. Der
vil som sædvanlig blive skrevet referat/protokol fra
mødet – dette referat kan sendes til interesserede
fra Kværs sogn ved at sende en mail til formand
Lilian Jensen på Lilian.frees.jensen@gmail.com
Sports gudstjeneste og pizzaspisningen den 13. maj
er AFLYST. I samarbejde med Kværs Ungdoms- og
Idrætsforening er årets sportsfest aflyst og dermed
også menighedsrådets “onsdagsarrangement”
med sports gudstjeneste og pizzaspisning.

KONTAKT

Sognepræst
Helle D. Asmussen
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kværs Sogn
– også dit sogn

K

irkesiden for
Kværs sogn

SOGNEPRÆSTEN

Du er altid velkommen til at kontakte sognepræst Helle Domino Asmussen, hun
kan kontaktes via telefon: 23 60 08 31. Trænger man til at snakke men nogen, er
præsten et godt valg. Man kan sende en mail til præsten: heda@km.dk hvis man vil
træffe en aftale. Følg os på Facebook Kværs kirke, der vil være forskellige tilbud.

SKATTEJAGT I EN CORONA TID
Klokkeringning I Kværs støtter vi op om
biskopperne opfordring til, at landets kirker
istemmer en fælles klokkeringning hver
aften kl. 17, for at tænke på og bede for de
syge og alle dem, der passer og plejer dem.
Det er ikke sikkert, at man i Kværs har
opdaget det, fordi kirkeklokkerne plejer at
ringe solen ned, sidst på eftermiddagen.
Skattejagt i denne Corona-tid. Sognepræsten
har efterhånden lavet en del “kirke”-skattejagter
her i omegnen for hele familien. Der har været
rigtig god tilslutning til skattejagterne og alle har
syntes rigtig godt om ideen og det har givet lidt
adspredelse i denne Corona-tid. Følg med på
Facebook Kværs kirke – der kommer måske flere.

ORIENTERINGSMØDE

vedr. menighedsrådsvalg 2020 er flyttet. Orienteringsmødet vedr.
menighedsrådsvalget er flyttet til 9. juni 2020. Datoen for orienteringsmødet er
bestemt af kirkeministeriet og er således samme dato i alle sogne i Danmark.
Kordegn Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail kirkegaardene@gmail.com

RISIKOVURDERING AF
TRÆERNE OMKRING
PRÆSTEGÅRDEN I KVÆRS
I eftersommeren 2019 væltede 2 store bøgetræer
i præstegårdsskoven i Kværs. De var angrebet af
svamp i roden og havde derved mistet en stor del af
rodnettet. I begyndelsen af 2020 væltede et mindre
træ i nærheden af garagen ved præstegården og i
den første storm i begyndelsen af februar flækkede
et stort bøgetræ i præstegårdshaven.
På den baggrund har menighedsrådet fået træerne
omkring præstegården risikovurderet af en
fagperson. Der er en del træer der skal fældes, andre
bør fældes inden for en kort årrække og yderligere
er der træer, der skal holdes ekstra øje med.
Et af de træer, der skal fældes, er det ca. 100
år gammel, store
kastanjetræ midt i
gårdspladsen. Træet
har en del rådskader i
stammen efter at der i
tidens løb er afsavet store
grene.
Menighedsrådet arbejder
på at finde en løsning
med at få træerne
fjernet, så de ikke senere
forvolder skader.

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kurt Tækker: Jeg vil bygge et asylcenter
Den nye ejer af grunden,
hvor Stationskroen i
Broager engang lå, Kurt
Tækker, Vester Sottrup,
oplyser, at han vil
opføre et asylcenter på
grunden.

Kurt Tækker hævder, at han
på Vestergade 1 i Broager
vil bygge et asylcenter, men
Sønderborg Kommune kender ikke noget til planerne.

Efter mange år med en rig
historie kan den tidligere
Stationskro nu være på vej
ud på en ny rejse.
“Jeg vil bygge et asylcenter,” siger Kurt Tækker.
Han oplyser samtidigt,
at han endnu ikke har
indsendt en ansøgning om
at bygge det pågældende
asylcenter.
“Jeg har aldrig hørt
noget om det,” siger
Aase Nygaard, der er
formand for Teknikog Miljøudvalget i
Sønderborg Kommune,
om sagen.
Alle kommuner er opdelt
i zoner, der bestemmer,
hvad der kan bygges. På
den måde forhindres det,

I 1983 overtog Mogens
Petersen bygningen, og
startede Stationskroen.
Omkring 1985 forpagtede sømanden Werner
Hansen kroen indtil han
i 1987 købte den. Han har
senere forpagtet den videre til Søren Arnergård,
der købte Stationskroen
i 2015. Han forpagtede
Stationskroen videre indtil
slutningen af 2017, hvor
stationskroen brændte af
to omgange.
Søren Arnergård anså
det ikke for forsvarligt at
lade bygningen renovere,
da der i perioden efter
brandene havde indfundet sig skimmelsvamp i
bygningen.
Bygningen blev derfor



at der i et villakvarter
pludselig ligger en fabrik.
På Vestergade 1, hvor
Stationskroen tidligere
lå, skal kommunen nu
vurdere, om asylcenteret
må blive opført. Det kan
blive muligt, hvis kommunen enten vurderer, at
bygningens formål stemmer overens med lokalplanerne, eller hvis ejeren får
dispensation til byggeriet.

Et asylcenter er sædvanligvis et kommunalt anliggende. Hvordan kommunen vil forholde sig til den
usædvanlige sag, vil kun
tiden derfor kunne vise.
Broget historie
Vestergade 1 i Broager
har en lang historie.
Bygningen blev opført i
1910 og brugt som station
indtil 1932.

Foto Ingrid Johannsen

solgt på tvangsauktion,
hvor nuværende ejer Kurt
Tækker købte bygningen.
Det er ikke første gang,
Kurt Tækker opkøber
grunde; den nye ejer har
også ejerskab over boliger
på Trekanten i Gråsten.
Perioden efter brandene
var en lang proces, som

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk
BROAGER

Søren Arnergård i et gammelt Facebook-opslag beskriver som en tabt kamp,
hvor han ikke følte nogen
retfærdighed i systemet.
Han fortæller, at han så
beslutningen om at sælge
bygningen og lade den
rive ned, som det rigtige
valg, af frygt for at skimmelsvampen i bygningen
skulle smitte fremtidige
lejere. ■

Klip i kørekortet
Politiet foretog lørdag
hastighedskampagne på
Brovej ved Broager.
10 bilister får en træls
hilsen i deres e-boks for

ikke at overholde hastighedsgrænsen på 80km/t.
En enkelt bilist får også
et klip i kørekortet for at
køre 113 km/t. ■

JOHNS FODINDLÆG

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
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Spritkørsel
En 33-årig kvinde blev sigtet for spirituskørsel, da hun
forleden kørte ad Solskrænten i Broager.
Hun måtte levere en blodprøve, der senere vil slå fast,
om hun har kørt med alkohol i blodet. ■

SuperBrugsen oplever øget af
salg af øl og sodavand

Godt håndværk
og så er det til at betale!

Beskyt din bil mod rusten
Det danske vejr er barsk for din bil,
derfor anbefaler vi, at du får
efterbehandlet din bil mod rust.
Ring eller kom ind og få et tilbud eller
aftale tid til en undervognsbehandling.
Mens vi har din bil, stiller vi en
gratis lånebil til rådighed.
Brovej 90
6310 Broager

TLF. 74 44 19 85

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

Af Esben Cronbach

Efter Danmarks lukning
af den dansk-tyske
grænse, sælger de sønderjyske butikker mere
øl og sodavand, end de
tidligere har gjort.

SUNDEVED

BNS Fodbold håber på
opstart i maj
Af Esben Cronbach

Fodboldklubben BNS
Fodbold har indstillet
alle aktiviteter, men
håber på snarlig opstart.
Fodboldklubber og andre
fritidstilbud er blevet pålagt at indstille al aktivitet
indtil den 10. maj.
“Vi kan ikke lave noget
som helst. Ingen træning,
møder eller noget,” siger
BNS Fodbolds formand,
Boe Lundby Madsen.
Nu håber klubben på
at skyde sæsonen i gang
efter den 10. maj, hvor
lukningen står til at blive
ophævet.
Regninger
Selvom aktiviteterne er
sat på pause, er der stadig
regninger, der skal betales. Derfor regner Boe
Lundby Madsen med,
at de i bestyrelsen bliver
enige om fuld betaling af
kontingentet.

“Vi bliver nok enige om
fuldt kontingent. Vi skal
stadig betale for husleje,
vand og varme,” siger Boe
Lundby Madsen.
Udover de faste driftsudgifter, skal landets fodboldklubber også betale
et årskontingent til DBU.
Det er ikke et krav at være
medlem af DBU, men det
er nødvendigt, hvis man
ønsker at spille i DBU’s
turneringer. DBU har i
lyset af den nuværende
situation valgt ikke at
opkræve det sædvanlige
dommergebyr.
BNS Cup
Regeringen har forlænget
forbuddet mod større
forsamlinger og arrangementer til den 31. august.
BNS Fodbold har flere
arrangementer, de håber
at kunne gennemføre.
“Vi har pigeraketten,
BNS Cup og fodboldskole,” siger Boe Lundby
Madsen, der er usikker

Indeks 197. Det er, hvad
SuperBrugsen Broager har
solgt af øl i april måned.
Det betyder, at der er
solgt næsten dobbelt så
meget som samme tid
sidste år. Stigningen gælder også sodavand, hvis
salg er steget med 72%

sammenlignet med april
sidste år.
“Vi får løbende leverancer, og prøver selvfølgelig
altid at have nok til næste
leverance,” siger uddeler
Michael Næsby.
Han siger, at det i denne
tid kan være svært at

Uddeler Michael Næsby
Arkivfoto

vurdere, hvor meget folk
køber. Derfor er det ind
imellem nødvendigt med
to leverancer af øl og sodavand om ugen. ■

Stenderup får vartegn

på, om klubbens arrangementer er omfattet af
forbuddet.
“Hvad er en større
forsamling? Potentielt er
alle de her arrangementer
i farezonen,” siger Boe
Lundby Madsen.
Hvis ikke lukningen
forlænges, vil man netop
kunne gennemføre en
nedskaleret version af den
sædvanlige sæson. Det
betyder, at klubberne kun
skal spille mod hinanden
én gang. Hvis lukningen
forlænges, vil det umiddelbart ikke være muligt
at gennemføre sæsonen,
der i så fald bliver helt
aflyst. ■

Stenderup har fået et smukt tulipanbed, som ligner et Dannebrog.

Foto Ingrid Johannsen
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Broager

FORÅRSTILBUD

TAK FORDI I PASSER PÅ HINANDEN OG HOLDER AFSTAND
SVINEMØRBRAD FERSKE

HØRUP
KARTOFFELSPEGEPØLSE

TINGLEFF KAFFE
500 g

SPAR 50,70

3 STK.

PR. STK.

3 STK.

10000

5995

9995

GRAASTEN KETCHUP, SENNEP
ELLER REMOULADE

ENERGIZER BATTERIER
AA/AAA

KLOVBORG
45%

800 g

12 stk. pakke

SPAR OP
TIL 14,95

SPAR 20,00

PR. STK.

MIN. 650G

1500

3495

RYESMINDE MOST

SPAR 40,00

PR. PK.

3995
NEXGRILL M/5 BRÆNDERE OG
SIDE BRÆNDERE

JACOBSEN, LEFFE ELLER
GRIMBERGEN

3 ltr

75-100 cl

UNDER
½ PRIS

SPAR 10,00

FRIT VALG

FRIT VALG

49

25

95

2995

00

00

+ pant

HAVEFRØ

SÅ- OG PRIKLEJORD

PR. STK.

17 ltr.

Vi har kun 5 stk.

DELIKATESSEN
SMØRREBRØD
KAN FORUDBESTILLES

SPAR 7,95

1 PS.

1000

PR. STK.

÷50%

HUSK

2000

HVER FREDAG. SÆLGES FRA KL.11.00

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 28. april til og med lørdag den 3. maj 2020. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Hørt i byen
I SuperBrugsen
Gråsten er salget af øl
og sodavand fordoblet
efter at den dansk-tyske
grænse er blevet lukket.
Ved OK-tanken i
Gråsten og Rinkenæs
sælges der markant
mindre benzin end tidligere. Under Corona
krisen er benzinsalget
faldet med 45 procent.
Sanne og Kedde
Sørensen i Gråsten har
købt sommerhus på
Ærø.
For tiden er der en
livlig trafik fra Torvet
og hen til Den Gamle
Skomager i Nygade.
Det er de trofaste
stamgæster, som henter
deres øl i plastikkrus
hos Morten Latter og
tager dem med hen på
bænkene.

Tur til Genforenings
sten i 2021

Af Hanne Næsborg-Andersen

Bestyrelsen i Historisk
forening er enig om, at
man på grund af Covid-19
smittefaren ikke tør tage
risikoen for at gennemføre den planlagte tur
til Genforeningsstenene
i den tidligere Gråsten
kommune.

Turen var planlagt til
den 14. maj og skulle gå
til stenene i Rinkenæs,
Kværs, Adsbøl og Gråsten.
Hvert sted ville en lokal
person fortælle historien
om, hvorfor og hvordan
stenen blev sat. Det hele
skulle afsluttes i arkivet
med selvfølgelig boller og

Teddy’s Salon ansætter ny medarbejder.
Det er Pernille Aaskov,
som begynder i
Ulsnæs-salonen.

Pernille Aaskov er den
nyeste medarbejder i
Teddy’s Salon. Fra den 6.
maj begynder hun i salonen, der netop er startet
op i forbindelse med den

gradvise genåbning af
Danmark.
Pernille Aaskov er blevet
ansat, da Tanja Petersen er
gået på barsel.
Pernille Aaskov er et
kendt ansigt i Gråsten,
idet hun har stået i lære
hos Salon Sanne .og at
skulle arbejde sammen
med Trine Frank bliver

Strandparkens Badebroforening gjorde lørdag klar til en ny
Foto: Majbrit Agerley
sæson og satte badebroen i vandet.

ingen sag. De to veninder
kender hinanden fra tiden,

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

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

7465 0933

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

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

Af Esben Cronbach

Teddy Petersen hilser på
Pernille Aaskov i bedste
Corona-stil. Han tager ingen
chancer, hverken i forhold til
kunderne eller til sit personale.
Foto Ingrid Johannsen

hvor de arbejdede sammen hos Salon Thomsen i
Aabenraa.
Sammen med sin kæreste og deres dreng på
15 måneder bor Pernille

På Felstedvej står naboerne samme under
Corona-krisen. Hver
lørdag flages der fra
flagstængerne.

Det er de to brødre,
Carsten og Henrik
Koch, Nybøl, der fremover skal sælge brød
og kager i Løvbjerg i
Aabenraa. ■

kaffe, mens bibliotekar
Claus Jacobsen fortalte
om Genforeningsstenenes
historie i Danmark.
Der er planlagt festligheder for Genforeningen
næste år i maj og juni, og
her regner bestyrelsen
med, at turen bliver gennemført, hvis alt går vel. ■

Kendt barselsvikar i Teddy’s Salon

Frisør Teddy Petersen
benyttede de mange
tvungne lukkedage
til at forbedre sit
golfhandicap. Det er
gået 14 point ned, så
nu et år efter start i
Benniksgaard Golf
Klub, er handicappet
på 54 point.

På Den Gamle Kro
hejser Doris Pørksen
Schmidt hver dag
Dannebrog, selv om
kroen er tvunget
lukket.

Badebro i vandet

Husleje kr. 3.800,- inkl. forbrug.

HENVENDELSE
TLF. 7465 2653

Aaskov i Hørup, hvor hun
har boet det sidste halvandet år. Pernille Aaskov er
oprindeligt fra Nybøl. ■

Indbrud
Der har været indbrud i et
sommerhus på Fiskenæs i
Gråsten.
Indbruddet er sket mellem den 13. marts og den
20. april. Der er blandt
andet stjålet en kaffemaskine, topmadrasser, dyner, puder, to fladskærme,
en nøgleboks, en elkedel
og en støvsuger. ■

Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 18

28. april 2020

12. årgang

Karin og Finn stopper på Holbøl Landbohjem
Af Gunnar Hattesen

Karin og Finn Jørgensen,
som har forpagtet Holbøl
Landbohjem siden 1998,
vil ikke mere. Begge
fylder snart 67 år og har
nu en alder, hvor det er
passende at holde.
Efter 22 år som forpagtere
af Holbøl Landbohjem
siger det populære værtspar farvel og går på pension med udgangen af juli
måned.
“Det har ikke været
en let beslutning for os,
fordi vi nyder at være på
arbejde sammen med vores fantastiske personale.
Kontakten med kunderne
kommer vi også til at
savne helt vildt”, fortæller
en rørt, men afklaret Finn
Jørgensen, der lærte mad-

kunstens hemmeligheder
på Agerskov Kro.
Karin og Finn Jørgensen
havde første arbejdsdag i
Holbøl den 1. juni 1998 og
sammen har de opbygget
en succesrig forretning
med et godt rygte, der er
kendt i hele Sønderjylland.
Kendte brands
Holbøl Landbohjem er
kendt for deres gode mad,
dejlige festlokaler og et
sted, hvor kunden altid
prioriteres højt. Men der
er også andre ting, der
har været med til at sætte
landbohjemmet på landkortet som et sted, hvor
der serveres god mad og
hygge.
Siden 2001 har der været
“Bix & Bajer” på menukortet hver torsdag og det
tiltrækker folk fra nær og

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

Parret på Holbøl Landbohjem,
Karin og Finn Jørgensen, ser
lyst på livet og fremtiden.
De ønsker ikke længere at
stå i spidsen for det kendte
spisested, men har valgt at
gå på pension.


fjern. Uge efter uge. Det
er blevet så stor en succes,
at Karin og Finn valgte at
få navnet »Bix & Bajer«
varemærkeregistreret for
år tilbage.
Derudover er både AlSang og Fredagsbuffet

blevet store tilløbsstykker,
ligesom “Borgermad”,
hvor Holbøl Landbohjem
leverer mad ud af huset
hver formiddag. De ting
fortsætter naturligvis også
fremover.

BC Vinduespolering

Kontakt os for tilbud på

Pudser
kun
i
v induer
n
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p
e
stu

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

Kørsel med kran og grab
Kenneth Jacobsen
Containerkørsel

Veggieburger - Kyllingeburger

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

Skærver · Pyntesten

+45 74 67 08 40

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
n.dk
obse
t h-jac obsen.dk
e
n
n
kj@ke nnet h-jac
.ke
www
k
sen.d
k
jacob
net h- cobsen.d
n
e
k
ja
kj@
h
t
e
n
.ken
www

pdc@pdc-as.dk

Burgermenu - Flæskestegsburger

Entreprenørkørsel

Egen grusgrav

(+45) 3080 8086
www.padborg-dækcenter.dk

Vi har åben for Take Away

Kenneth Jacobsen
Kenneth
Jacobsen
Vognmandsﬁrmaet

Kørsel m. tipsættervogn

Industrivej 14,
6330 Padborg

eller karm@mail.tele.dk
Ha’ en rigtig god dag

Vognmandsﬁrmaet

Lev. af sand - sten - grus

KONTAKT DIN LOKALE
DÆKSPECIALIST

Mobil 40 45 20 61

Vognmandsﬁrmaet

Fax.

DÆK TIL ALLE BEHOV

Etplanshus
Firmaer efter aftale.

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

Tlf.
Mobil+45
+4573
2067
2210
9042
40
Fax.
Tlf. +45
+4574
7367
6708
10 40
42

Lover god start for
ny forpagter
Bestyrelsen for Andels
selskabet bag Holbøl
Landbohjem skal nu
i gang med at søge ny
forpagter.
“Vi er selvfølgelig kede
af, at Karin og Finn stopper som forpagterpar på
Holbøl Landbohjem, men
vi forstår og respekterer
også deres ønske om at
trappe ned og nyde deres

fra 90,+ moms.

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45
+4520
7422
6790
0840
40
Mobil

Foto Ingrid Johannsen

otium”, fortæller formanden Jens Peter Skjøth og
fortsætter:
“Nu starter vi processen med at finde en ny
forpagter, der vil kunne
nyde godt at den goodwill,
Karin og Finn har opbygget omkring landbohjemmet i de sidste mange år.
En ny forpagter vil
kunne overtage en god og
sund forretning med et
rutineret og dygtigt hold
ansatte samt en masse
ordrer, der allerede er i
bogen. Landbohjemmet er
løbende blevet renoveret
over de sidste par år og
fremstår i dag med flotte
lokaler og et moderne
køkken. Vi skylder Karin
og Finn stor tak for deres
mangeårige indsats på
Holbøl Landbohjem”, siger
Jens Peter Skøth. ■

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

Fransk hotdog - Almindelig hotdog
Pølsemix - Grillet sandwich
1/2 kylling- Fiskefilet

Design to Shape Light

Alt frisklavet til dig

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

DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203
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Festglad mand i Frøslev

Tove ønskes

hjertelig tillykke
med 60 års fødselsdagen
den 29. april.

Af Ditte Vennits Nielsen

Vi glæder os til at fejre dig
til “ÅBENT HUS” i haven
onsdag den 20. maj.

Herluf "Luffe" Jørgensen,
Frøslev, fyldte 22. april
80 år.

Kæmpe fødselsdags hilsen
fra dine kære.
Jesper og Tom
Ida,Emil, Mikkel og Marianne
Stort knus Peter

Fødselsdagen blev fejret
naboerne, som var inviteret til morgenmad og middag med den nærmeste
familie om aftenen.
Dagen skulle have været
fejret stort med åbent
hus, men på grund af
Coronakrisen, måtte da-

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Herluf Jørgensen "Luffe"
grundlagde el-installatørfirmaet Herluf Jørgensen A/S i
Frøslev.Arkivfoto

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

gens fødselar nøjes med
lidt mindre festivitas.

“Luffe” er ellers en
mand, der kan lide at have
gæster, som har nyder at
drikke en øl og den uundværlige Unterberg sammen med enten i haven
eller i køkkenet.

Stinne fandt kærligheden på arbejdet
Stinne Nielsen deltog i
udseendelsen "Kærlighed,
hvor kragerne vender". I dag
er hun kæreste med Kenneth
Matzen fra Vejbæk.

Af Ditte Vennits Nielsen

22-årige Stinne Nielsen
deltog forleden i udsendelsen "Kærlighed, hvor
kragerne vender".
Kærligheden fandt hun på
sit arbejde hos Tricolore i
Padborg. Stinne Nielsen
meldte sig til programmet,
mens hun var single.
“Det var sjovt at være
med. Deltagerne har
stadig en lukket messen-

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

ger-gruppe, hvor vi skriver
sammen. Under optagelserne begyndte jeg at få
et godt øje til en af mine
kollegaer. Da Thomas
Schmidt fra Kiskelund
ringede
Svend
Hedegaardtil mig i program-

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
• 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
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt

Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Padborg Genbrugsbutik

Forpagter søges
fra 1. august 2020 til

Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund
Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

Svend Hedegaard

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer

GRATIS

met og spurgte, om jeg
ville på date med ham, fik
jeg lidt kolde fødder. Først
sagde jeg ja, men efterfølgende ringede jeg og
sagde, at jeg synes alders-

Skraldespande

Martin Good

www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
•

I de sidste mange år har
“Luffe” givet en skænk
til deltagerne i Frøslev
Ringridning.
Herluf Jørgensen er
grundlægger af el-installatørfirmaet Herluf
Jørgensen A/S, som i
dag er overtaget af Jan
Christensen og Ejnar
Gram.
“Luffes” kone, Trinke,
hygger om ham i deres
altid åbne hjem, og parret
har 3 børn, 6 børnebørn
og 3 oldebørn. ■

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

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

Henvendelse til
Andelsselskabet Holbøl Landbohjem
Fm. Jens Peter Skjøth på tlf. 42 45 31 11

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

|

forskellen var for stor”,
smiler Stinne Nielsen.
Hun fortæller, at deltagerne fik besked på, hvad
de skulle sige i programmet. Der blev klippet godt
og grundigt, så produceren får det til at se helt
anderledes ud, end det i
virkeligheden var.
I dag er Stinne Nielsen
kæreste med Kenneth
Matzen og hun er flyttet
ind hos ham i Vejbæk. ■

På Nørregade 10 i Padborg
blev der forleden sat ild i
tre store skraldespande,
der stod op ad bygningen.
Ilden blev slukket, og der
opstod ingen skade på
bygning eller personer.
Ifølge politiet er det
endnu uvist, hvordan
branden er opstået, men
noget tyder på, at det
skyldes rygning fra en
terrasse, hvor et skod så
er rullet ned og antændt
skraldespandene. ■

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Vester Sottrup
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OTM Avistryk A/S
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Telefon 21 16 06 83
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Flensborgvej 4 . 6340 Kruså
Tlf. 40 95 18 33
www.krusaa-auto-service.dk

“God service til alle
er en selvfølge”.

Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14

Henning Bo Nielsen

Bo

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Bred VVS ApS

!

Natur!

CVR 34 22 35 72

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

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner

Træfældning

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

Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

Snerydning og Saltning

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

Dennis Lorenzen
Klaus Tranum
Ejner Tranum

www.LTnatur.dk

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

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

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

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

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

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

ved Norman Rudbeck

• IHC/wireless

• Energirådgivning

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

• Tyverisikring

Elis’ hvidevarer
Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Norman
Rudbeck

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Tak fordi du handler lokalt
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