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Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

Troels Petersen
2092 3397

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger 

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
2989 5161

Din garanti for godt håndværk

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

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

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

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

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

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

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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 7. MAJ

• Kold �skeanretning med brød

• Kalkunsteak med �ødekartoffel og lille salat

• Koteletter i fad med ris/ærter/majs

• Italienske kødboller med tomatsauce og pasta

• Lille overraskelse

TIRSDAG DEN 12. MAJ
• Dampet torsk med karto�er, grønt og 

hollandaise
• Frikadeller med kartoffelsalat
• Kotelet med mos og svampesauce
• Saltimbocca med pasta 
• Lille overraskelse

Ring eller bestil senest dagen før klokken 12.00 
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!

nyåbnet
4. maj

v/ Lars Kjær og Katrine Kierulff  Tlf. 61 51 78 20
Kongevej 26 , 6300 Gråsten www.HFD.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Stifte et selskab

Ejeraftaler

Omstrukturering af selskaber

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

GRÅSTEN

ÅBNINGSTIDER Telefon 73 65 26 00
SuperBrugsen Gråsten Delikatesse: 73 65 26 09

 Slagter: 73 65 26 10

Åben alle dage kl. 7.00 - 20.00 bortset fra

Bededag fredag LUKKET

6 stk.

20,-
* Maks. 6 liter per kunde. 
* Tilbud gælder hele 
MARTS måned.

Varme 
hveder
fra Kisbæk

N e m t  &  G o d t  -  u g e  1 9

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

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

restaurant
fiskenæs

Tirsdag d. 5/5:  Millionbøf m. kartoffelmos i fad
Onsdag d. 6/5:  Hønsefrikassé m. kartofler og surt
Torsdag d. 7/5:  Ribbensteg m. kartofler og rødkål
Fredag d. 8/5: Fish’n chips m. sauce tartar
Lørdag d. 9/5: Herregårdsbøf m. ærter brasede
 kartofler og whiskysovs
Søndag d. 10/5:  Gammeldaws oksesteg m. skysovs,   
 kartofler og waldorfsalat
Hjemmelavet i eget køkken af 
friske råvarer hver dag. 

Pris kr.

59,-
pr. pers. 
pr. ret 

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

Musik og varme hveder

Bededag er en særlig helligdag – den � ndes 
ikke andre steder end i Danmark.

Bededag falder altid 4. fredag efter 
påske, og mange forbinder bededag med 
kon� rmationer og varme hveder.

Kon� rmationerne har vi jo desværre været 
nødt til at udskyde i år – men de varme 
hveder kan vi jo godt stadig nyde.

Bededagen er tænkt som en dag, hvor folk skulle 

gøre bod og faste og præster skulle bede for fred.

Dagen blev indvarslet ved at kirkens klokker 
ringede om aftenen som et signal til, at nu skulle 
folk gå hjem. Butikker og kroer skulle lukke, 
og folk skulle hellige sig fasten, som skulle 
fortsætte til fredag efter gudstjenesterne.

Det betød også, at bagerne ikke kunne levere 
friskbagt brød. Men om torsdagen bagte de så 
store, ekstra lækre hvedeknopper, som folk kunne 
købe med hjem og lune og spise om fredagen. Men 
lækre, friskbagte hvedeknopper med herlig duft 
af kardemomme er svære at holde � ngrene fra, så 
folk kom til at spise dem allerede torsdag aften.

Og denne tradition har vi heldigvis beholdt, 
så vi spiser varme hveder torsdag aften.

I år kan vi ikke mødes bededag i vores kirker, 
men dagen inden, altså torsdag den 7. maj, vil der 
være brød og musik både ved Adsbøl kirke og ved 
Slotskirken. Fra kl. 17 og ca. 2 timer frem vil det være 
muligt at høre smuk orgelmusik strømme ud af vores 
kirker, og man kan få en pose med et par friskbagte, 
lækre hvedeknopper med hjem til aftenkaffen.

Håber vi ses.

TAK!
Da Danmark ”lukkede” ned efterlyste vi her 
på siden frivillige, til at hjælpe dem, der måtte 
være Corona-ramte eller uden netværk.

Vi � k mange henvendelser og tak for hver og én!

I Sønderborg kommune har der til dato været 
under 20 registrerede Corona-patienter og vi 
har ikke haft brug for den frivillige hjælp.

Vi har kunnet høre, at folk hjælper hinanden i en grad, 
så man ikke skal række ret langt ud, for at få hjælp 
- en form for nabohjælp – gid den må blive ved! 

TAK

Annemette Rasmussen åbner frisørsalon i Gråsten
Af Esben Cronbach

Midt i den pludselige åb-
ning af frisører, beslut-
tede 30-årige Annemette 
Rasmussen sig for at 
hoppe med på vognen 
og starte Salon By 
Rasmussen. Salonen lig-
ger på Stengeroddevej 1 
i Gråsten. 
Det kan virke som svære 
omstændigheder at skulle 
starte en frisørsalon midt 
i en Coronakrise. Det 
har dog ikke afskrækket 
Annemette Rasmussen fra 
at tage springet. Da myn-
dighederne gav grønt lys 
for, at frisører igen måtte 
åbne mandag d. 20. april, 
begyndte Annemette 
Rasmussen hurtigt at 
forberede åbningen af sin 
egen salon.

Hjemmesiden blev lavet, 
kassesystem, farver og 
andet blev bestilt, og sa-
lonen blev åbnet. Det hele 
blev bestilt samme dag 

som åbningen. Annemette 
Rasmussen har derfor 
drevet sin salon, samtidigt 
med at hun fik styr på alle 
de ting, der skal til for at 
drive forretningen.

Det kom naturligt
For Annemette 

Rasmussen var det helt 
naturligt at skulle starte 
nu. Opstarten kom før end 
forventet, men hun har 
længe vidst, at hun ville 
have sin egen salon.

“Beslutningen blev taget 
allerede, da vi skulle bygge 
om. Da vi fik at vide, at 

frisørerne startede op, 
kunne jeg ligeså godt hop-
pe med på vognen med de 
andre,” siger Annemette 
Rasmussen, og fortsætter:

“Jeg havde nogle kunder 
fra Sønderborg, der fandt 
ud af, at Salon Thomsen 
gik konkurs. De kon-
taktede mig, og spurgte, 
hvordan de kunne finde 
mig. Så jeg kunne ligeså 
godt starte selv. Det er 
en god start; alle skal jo 
klippes,” siger Annemette 
Rasmussen. 

God og hurtigt start
“Jeg er produktiv under 
pres,” fortæller Annemette 
Rasmussen. Det viser 
sig ved, at hun har taget 

imod kunder allerede ved 
åbningen.

Altså blot få dage efter, 
hun fandt ud af, at det 
skulle være nu.

“Folk har besøgt mig 
godt,” siger Annemette 
Rasmussen om den første 
tid i salonen. I den første 
tid har hendes kunder vist 
forståelse for, at hendes 
salon lige er startet, og at 
der derfor stadig skal sta-
bles nogle ting på benene. 
Nu, hvor det meste er 
stablet på benene, er hun 
glad for at være kommet 
godt i gang.

“Det er stærkt, at det er 
gået så hurtigt, og at de 
har taget så godt imod 
mig. Det håber jeg, bliver 
ved,” siger Annemette 
Rasmussen.

Langt CV
Annemette Rasmussens 
interesse for frisørfaget 
begyndte allerede i hendes 
praktik i folkeskolen. 

“Jeg syntes, det var spæn-
dende, og ville gerne prøve 
kræfter med det,” siger 
Annemette Rasmussen. 
Da hun senere blev fær-
digudlært frisør ved Salon 
Kam & Saks i Sønderborg, 
begyndte Annemette 
Rasmussen ved det, der i 
dag er Salon Thomsen.

Efter nogle år i Salon 
Thomsen begyndte hun i 
M by S Coiffure i Borgen, 
hvor hun var i et halvt 
år. Hun kunne mærke, 
at hun savnede sine kol-
leger i Salon Thomsen, 
og begyndte derfor igen 
at arbejde dér. Ved siden 
af arbejdet ved Salon 
Thomsen hjalp hun hver 
onsdag ved Hårtotten i 
UlsnæsCenstret.

Annemette Rasmussen 
har de seneste 7 år boet 
i Gråsten. Her bor hun 
sammen med sin mand, 
Ronni Rasmussen, der er 
kørelærer. ■

30-årige Annemette 
Rasmussen har åbnet 
frisørsalon i privaten på 
Stengeroddevej 1 i Gråsten.
 Foto Ingrid Johannsen 
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EFTER CORONA-
LUKNINGEN
er vi tilbage 

igen med normal 
åbningstid 

og fuld service
Vi overholder alle 

Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer mht. afspritning, 

så kom trygt ind.

Martin Poignée
Optik og 

specialoptik

Ywett Steg
Optik og 

specialoptik

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
SLOTSGADE 4 · 6300 GRÅSTEN

TLF. 74 65 25 16

WWW.PROFILOPTIK.DK

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Gør hverdagen ekstra hyggelig

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil i vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Fordi mor er den
dejligste i verden

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Mors dag
Søndag den 10. maj

Åbent fra
7.00-15.00

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 interf lora.dk eller mobilen og vi sender over hele landet

Sidste runde med Samspil
Af Gunnar Hat tesen

I 10 år har Per Thorsted 
trofast omdelt sognebla-
det Samspil til de 1.200 
husstande i Rinkenæs 
Sogn. Der er ikke den 
postkasse i byen, han 
ikke kender.
“Det har været en dejlig 
fritidsbeskæftigelse. Det 
tager mig typisk 3½ dag 
at omdele bladet på min 
scooter”, fortæller 82-årige 
Per Thorsted, som har 
valgt at gå på pension. 

Gennem årene har han 
omdelt 60.000 eksempla-
rer af Samspil. 

“Samspil er med til at 
binde Rinkenæs sam-
men. Ingen i Rinkenæs 
kan være i tvivl om, hvad 
der sker af aktiviteter 
i foreningerne, skolen 
og kirken”, siger Per 
Thorsted, som oprinde-
ligt er Fredericia-dreng. 
I 1988 bosatte han sig i 
Dalsgårde, flyttede nogle 
år efter til Bækken og i 

1998 byggede han hus på 
Hvedemarken, som han 
solgte i 2012 og flyttede til 
Gråsten.

Samspil udkommer fem 
gange om året. ■

Per Thorsted omdeler fem 
gange om året på sin scooter 
Samspil til beboerne i 
Rinkenæs Sogn.
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Mandag til fredag: 7:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

SKALCEM 100  HVID
• Kan påføres på leca, gasbeton, 
beton, pudsede og vandskurede 
mure o.l. • Diffusionsåben
Nr. 010243  

TRÆBESKYTTELSE SUPERDÆKKENDE
• Geléagtig konsistens, let at påføre 
• Velegnet til farveskift • Hæmmer mug og 
skimmel på overfladen • Fås i flere farver
Nr. 122791

TERASSEOLIE PLUS
• Til udendørs beskyttelse af træterrasser af (gran)træ 
• Rækkeevne: 15 m2/L • Genbehandlingstid: Efter 24 
timer • Tørretid: Ca. 2 timer ved 23°C
Nr. 182109  

  

8498499595
18 V FUGERENSER  RY18PCA-0
• Ideel tilfjernelse af mos og græs mel-
lem planker og sten belægning • Med 
roterende stålbørste, som nemt kan 
udskiftes • Leveres med stålbørste 
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 237093  

18 V BORE-/SKRUEMASKINE R18DD5-220S
• Maks. drejningsmoment: 40 Nm • Omdr./min.: 
0-400 / 0-1.400 • Borekapacitet i stål / træ: 13 mm / 
38 mm • Leveres inkl. 2 x 2,0 Ah batteri og lader 
Nr. 225976

Skarp 
pris

TRAPEZ TAGPLADE ECOLITE / BLÅTONET
• Til overdækning • Fremstillet af hård genan-
vendelig PVC • Blåtonet  • Fås i 109x240cm, 
109x300cm, 109x360cm, 109x420cm, 
109x480cm • UV filter 
Nr. 029178 - 029182

BLIV FORÅRSKLAR I BYGMABLIV FORÅRSKLAR I BYGMA

1.195,-1.195,-

10 liter

69995
HVID - 10 kg

19995
5 liter

44995

FRAFRA

79799595

SPAR
200,-200,-

FØR 899
FØR 8999595

SPAR
200,-200,-

FØR 649
FØR 6499595

Inkl. Inkl. 
2 x  batteri 2 x  batteri 

og laderog lader

1,5 kg

5995

Skarp 
pris

HAVESPRØJTE  
• 5 L
Nr. 202464  

5995

Skarp 
pris

Skarp 
pris

UKRUDTSBRÆNDERSÆT PROFF
• Til 10 og 11 kg gasflasker • Med 
luft gummi hjul • Leveres inkl. regu-
lator og elektronisk tænder 
• Leveres ekskl. gasflaske
Nr. 103202  

49995

GRÆSTRØ  
• Alsidig blanding • Vel egnet til 
reparation af de fleste plæner 
• Rækker til 48 m2

Nr. 169961  

89995

Skarp 
pris

HØJTRYKSRENSER C 120.7-6
• 120 bar • 26 x 29, 5 x 71 cm 
• Velegnet til havemøblerne, ind-
kørslen, terrassen, bilen, motor-
cyklen m.m
Nr. 188688  
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TERRASSEBRÆDDER 
BRUNIMPRÆGNERET FYR **
•  28 x 145 mm • Glat / Rillet 
• PEFC 70% • NTR AB 
• Flere længder
Nr. 10750321505

  
TERRASSEBRÆDDER 
TRYKIMPRÆGNERET **
• Fyr • 28 x 120 mm 
• Glat/Glat • PEFC 70% 
• NTR AB • Flere længder
Nr. 1075032125  

JORD  
• 40 L/ps. 
Planteskolejord Nr. 199706 
Blomstermuld Nr. 199707
Plante- og krukkejord Nr. 199708
Rosenjord Nr. 199710
Såjord Nr. 199711

Pr. pose 4495

Skarp 
pris

3 POSER3 POSER

89899595

  
 FRA FRA

99999595

Tilbudene gælder til og med lørdag den 16. maj 2020

NTR
  

TRYKIMP STOLPE 
TRYKIMPRÆGNERET * *
• Fyr • Længde: 180, 210, 240, 270, 300 cm
97 x 97 mm
Nr. 1618097097  

  
HEGNSBRÆDDER 
TRYKIMPRÆGNERET * * 
• Længde: 180, 210, 
240 cm
16 x 100 mm
Nr. 1186016100 

TERRASSESKRUER A4
• 200 stk./æske 

4,2 x 45 mm Nr. 188774 9995

4,2 x 56 mm Nr. 188772 12995

4,8 x 75 mm Nr. 188773 16995 

  
DOBBELTKLINK 
TRYKIMPRÆGNERET
• 32 x 150 mm • dækmål 125mm 
• Standardlængde: 180 cm
Nr. 104132  

  
TOPPROFIL 
TRYKIMPRÆGNERET
• 50 x 125 mm 
• Standardlængde: 390 cm 
Nr. 104133  

NTR
  

H-ENDESTOLPE 
TRYKIMPRÆGNERET
• 90 x 90 mm 
• Standardlængde: 270 cm 
Nr. 104135  

NTR
  

H-HJØRNESTOLPE 
TRYKIMPRÆGNERET
• 90 x 90 mm 
• Standardlængde: 270 cm
Nr. 104136  

NTR
  

H-STOLPE 
TRYKIMPRÆGNERET
• 90 x 90 mm 
• Standardlængde: 270 cm 
Nr. 104134  

NTR
  

T-STOLPE 
TRYKIMPRÆGNERET
• 90 x 90 mm 
• Standardlængde: 270 cm 
Nr. 146953

RBR HJERTINGSTEN HELSTEN
• 5,0 x 14 x 21 cm • 34 stk./m2 
Grå
Nr. 039596

Pr. m2

5795

Pr. meter

995

Pr. meter

195

Pr. meter

2295

Pr. meter

2495

29995
   
TØRRESTATIV NORDIC
• 70 x 70 mm trykimprægneret fyrretræ 
• 20 m plastbelagt wire • 8 kroge 
• Beregnet til nedgravning
Nr. 169515  

SPAR 

110,-110,-
FØR 409
FØR 4099595

Pr. meter

41419595

Pr. meter

49499595

Pr. meter

42429595
Pr. meter

24249595

Pr. meter

52529595
Pr. meter

51519595

Frit leveret ved 
minimum 50 m2.

Gælder kun 
brofaste øer
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Derfor sætter vi lys i 
vinduerne 4. maj
Danskerne har siden kri-
gens afslutning markeret 
befrielsen ved at sætte lys i 
vinduerne.

Da meddelelsen om den 
tyske besættelsesmagts 
overgivelse blev videregi-
vet i radioen om aftenen 
4. maj 1945, reagerede 
danskerne ved at rive 

mørklægningsgardinerne 
ned og lade lyset strømme 
ud på gaden.

I mange år havde det 
ellers været forbudt på 
grund af tyskernes frygt 
for de engelske bombe-
flyvere, som kunne bruge 
lysene til at navigere efter.

Stearinlys var på grund 

af krigen en mangelvare, 
og derfor var det ikke alle 
steder, at man satte lys i 
vinduerne på selve dagen 
for befrielsen.

Men i årene efter blev 
stearinlysene et symbol på 
befrielsen, og traditionen 
lever den dag i dag. ■

75-året for befrielsen 
blev markeret med lys
Af Ingrid Johannsen

Blandt ældre genera-
tioner er det en stærk 
tradition at tænde lys 
i vinduet om aftenen 
4. maj for at markere 
afslutningen på besæt-
telsen og Danmarks 
befrielse i maj 1945.
På Benniksgaard Hotel i 
Rinkenæs holder Ingeborg 
og Mads Friis traditionen 
i hævd.

Mandag aften hav-
de ægteparret tændt 
160 lys i vinduerne på  
Benniksgaard, og forbi-
passerende på Sejrsvej 
kunne nyde det eneståen-
de syn. 

“Ligesom dengang er 
der også nu behov for at 
trænge mørket til side. 
Og virussen må gerne 
forsvinde helt væk”, siger 
Mads Friis. 

Coronavirussen har lagt 
tunge og alvorlige skyer 
over Benniksgaard, der 
har været lukket i to må-
neder. Det har skabt stor 
uvished hos Ingeborg og 
Mads Friis omkring deres 
livsværk.

“Her er vi næsten oppe 
imod det umulige, men 
vi håber, at Danmark og 
grænserne snart genåbnes, 
så vi kan kæmpe videre. 
Ikke i smult vand, men 
det bliver på oprørt hav, 

men kendt vand”, siger 
Mads Friis.

Tradition
Siden 1945 har der altid 
været tændt lys i vinduer-
ne på Benniksgaard. De 
senere år har det været i  
bygningerne, der rummer 
restaurant og butik.

“Da vi selv boede i ho-
vedhuset, var der selvføl-
gelig altid lys tændt i alle 
vinduerne der”, mindes 
Ingeborg Friis.

“Jeg tror dog, det er 
første gang , at vi har lys 
i samtlige vinduer”, siger 
Ingeborg og Mads Friis, 
som håber, at de mange lys 
vil fortrænge mørket og 
virussen. ■

75-året for Danmarks befrielse blev mandag aften markeret med 160 lys på Benniksgaard 
Hotel i Rinkenæs. Foto Ingrid Johannsen

Ingeborg og Mads Friis på trappen i hovedhuset på Benniksgaard Hotel. Foto Ingrid Johannsen

Lørdag den 15. august
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen 

Føhr, hvor vi skal besøge “Museum 
Kunst der Westküste” i Alkersum.

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen 
Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler 

ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk 
på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge 

Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. 
I Wyk vandrer vi en tur rundt i den charmerende by 
og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter 
vi i bus til en kro, hvor vi spiser middag. Derefter kører 
vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum – et 

kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. 
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor 

vi ser den store Friserdom, der er den største kirke 
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige 

side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor 
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 20-tiden.
Prisen inkluderer bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . kl. 7.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . kl. 7.35
Elektrikeren Egernsund . . . kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 7.50
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 7.55
Bindzus, Kollund . . . . . . . .kl. 8.00
Kruså Bankocenter  . . . . . .kl. 8.05
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg  . . . . . . .kl. 8.20

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til FøhrUd� ugt til Føhr

BovAvis
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Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30  •  Lørdag kl. 10.00 - 13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningtiderÅbningtider

Det har været helt fantastiskDet har været helt fantastisk

1.0001.000 tak tak
for den meget store opbakning 

fra vore kunder til vores 
3 års fødselsdag

Tilbuddet er gældende 
fra mandag den 4. maj til fredag den 15. maj

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

* Kun 2 ens produkter

TA'3
Keune produkter

BETAL FOR 2
det billigeste er GRATIS

GENÅBNINGSTILBUD
MORS DAGS-TILBUD

Læserbrev
Ny cykelsti er katastrofe 
for CO2 regnskab
Afmærkningerne til 
en ny cykelsti fra 
Ravnsbjergvej til 
Årsbjerg er nu sat og 
linjeføringen ses tydeligt 
i det kuperede og flotte 
landskab.
Alle er glade for cykelstier, 
og især de flotte, men dét 
der her lægges op til bety-
der træfældning af næsten 
2 ha fredskov i Natura 
2000 område.

Den vil føre til fældning 
og komplet rydning af 
levende hegn på hele 
strækningen og ødelægge 
levesteder for sjældne og 
truede dyrearter.

Landmålerens kort er 
sendt til de berørte lods-
ejere, men på kortene er 
der overhovedet ingen 
vegetation eller skov vist. 
Det tyder på, at et så stort 
anlægsarbejde, som en 
ny cykelsti faktisk ikke 
tager højde for naturen i 

landskabet. Det er alene et 
teknisk anlæg. Og så bli-
ver det ikke mere dødt.

Flere millioner skattekroner
Projektet kommer til at 
koste flere millioner skat-
tekroner, men kommunen 
har ikke engang udført en 
trafiktælling af cyklister 
på strækningen.

Jeg bor selv på stræknin-
gen og det kan ofte kun 
tælles på en hånd, hvor 
mange der kommer cyk-
lende på en dag.

Jeg ved, det er en ubeha-
gelig vej at cykle og en ny 
cykelsti sandsynligvis vil 
tillokke flere motionscyk-
lister, men et kæmpestort 
behov kan man altså ikke 
tale om. 

En CO2 katastrofe
Sønderborg Kommune vil 
gerne være CO2 neutral, 
men når der ingen CO2 
beregninger laves på an-

læg af cykelstier nøjes po-
litikerne med at påstå, at 
cykelstier alene er positivt 
for CO2 påvirkningen, 
fordi befolkningen vil 
cykle i stedet for at køre 
i bil.

Regnestykket ser imid-
lertid meget dystert ud, 
når man fælder 2 ha vel-
voksent dansk bøgeskov.

Ifølge Naturstyrelsens 
egne tal optager en ha god 
løvskov cirka 580-900 tons 
CO2 om året. Medtager vi 
de levende hegn, som til 
dels også består af gamle 
træer, kommer det op 
omkring 2.500-3.000 ton 
CO2 som disse naturens 
lunger optager hvert ene-
ste år.

Skal cyklisterne spare 
denne mængde CO2 ind, 
skal der cykle tusindvis 
på strækningen hver dag i 
mange år. Det regnestykke 
kommer aldrig til at gå op.

Nuvel, det er besluttet, at 

cykelstier er godt for fol-
kesundheden, og det siges 
fra kommunens teknikere, 
at de har fået et stykke 
erstatningsskov foræret 
af Naturstyrelsen i den 
nyplantede Oksbøl Skov 
som ligger helt oppe ved 
Nordborg. Det vil imidler-
tid tage denne nyplantede 
skov mindst 50 år før den 
kommer i nærheden af at 
optage så meget CO2, som 
det man fælder i Gråsten 
Skovene her.

Altså en CO2 kata-
strofe som er i direkte 
modstrid med det gode 
formål og blot accelererer 
klimakrisen.

I CO2 regnskabet burde 
man også indregne selve 
produktionen af vejanlæg-
get med CO2 udslippet fra 
de tunge gravemaskiner, 
bulldozere, lastbiler, as-
falten og vejtromler mv. 
Det er enorme mængder 
jord, sand og grus der skal 
flyttes og asfalt der skal 
rulles ud. Alt sammen 
med en meget stor CO2 
belastning.

Ødelagt natur
Ud over fjernelsen af 
fredskov og levende hegn, 
medfører den valgte lin-
jeføring af cykelstien også 
en betydelig forringelse af 
levesteder for beskyttede 
arter.

I Gråsten Skovene, in-
klusive den omtalte stræk-
ning, er der registreret 
beskyttede flagermusarter.

I en biotop og en gammel 
frugtplantage på stræk-
ningen er der registreret/
logget flagermus, der 
er fundet stor og lille 
vandsalamander, pung-
mejse, stor flagspætte, 
citronsommerfugl, yng-
lende guldsmede, egern 
og humlebier samt mange 
spændende sangfugle og 
insekter som bor og lever 
i huller og sprækker i de 
gamle træer og det døde 
ved. Natuglen giver også 
lyd fra sig. 

Sønderborg Kommune 
vil bevare og styrke bio-
diversiteten, og her har de 
nu muligheden for at bevi-
se, at det ikke kun er snak 
og spil for galleriet.

Med så stort et anlægs-

budget skal der også 
være plads til at redde 
liv og levesteder for vore 
medskabninger.

Bedre og billigere
Jeg vil opfordre kommu-
nen til, at alliere sig med 
en landskabsarkitekt og 
en professionel naturråd-
giver, således at naturen 
og de landskabelige omgi-
velser omkring den snart 
900 årige gamle kirke 
tilgodeses.

Jeg vil foreslå, at cykel-
stien følger det kuperede 
landskab med sving og 
bakker, så cykelturen 
bliver en naturoplevelse på 
en smuk cykelsti med le-
vende hegn der afskærmer 
fra den trafikerede vej. 

Det kan sagtens lade sig 
gøre at lade alle de levende 
hegn blive en del af cykel-
sti-projektet. Med kreativ 
sans og en seriøs indsats 
for at bevare den klemte 
natur, kan det kun blive til 
en god oplevelse.

Rune Søndergård 
Gl. Kirkevej 6, 
Rinkenæs
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Oplys rejsekoden ”GRAASTENBOVAVIS” – så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. 
Afbestillingforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-.  Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.  

Rejsekode: GRAASTENBOVAVIS

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

999,-
Pris uden rejsekode 1.149,-

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 1 x 2-retters middag
•	 1 x 3-retters middag
•	 Kaffe/te ad libitum
•	 Værelse m. balkon/terrasse

Faaborg Fjord på Sydfyn
Hotel Faaborg Fjord HHH

Her bor I på første parket til det sydfynske øhav og 
alle Fyns fristelser: Hotellet har privat strand, badebro 
og strandbar til de lune sommerdage, og havudsigten 
kan også nydes fra restauranten og solterrassen. Hele 
året kan I låne en cykel gratis og tage på tur, og I skal 
glæde jer til at gå på opdagelse i Faaborg, der er en af 
landets mest charmerende byer, hvor vægterne sta-
dig går aftenrunde, og Svanninge Bakker lokker med 
vandreture til panoramaer over Sydfyn. På en udflugt 
venter eventyret på en sejltur til Ærø fra Faaborg havn, 
og I kan nemt besøge berømte Egeskov Slot (22 km).

Valgfri ankomst 2.6.-18.12.2020 og 8.1.-29.4.2021.

NYHED

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

3 nætter kun 1.399,-

BESTIL TRYGT FERIE NU!

Du kan ændre dato og hotel
helt frem til 30 dage før 
ankomst for kun kr. 99,-

   

Preben Storm fejrer stor 
rund fødselsdag
Af Esben Cronbach

Det socialdemokratiske 
byrådsmedlem, Preben 
Storm, Rinkenæs, fylder 
fredag den 8. maj 60 år. 
I næsten 20 år har Preben 
Storm siddet i byrådet for 
Socialdemokratiet. Først 
blev det 4 år i Gråsten 
Kommune og siden 15 år i 
Sønderborg Kommune.

Noget af det, der i alle 
årene har holdt ham til 
den politiske ild, er det en-
gagement, man kan skabe 
i kommunalpolitikken.

“Det interessante er, at 
de beslutninger, man træf-
fer, er der man bor,” siger 
Preben Storm, der i mange 

år har været fællestillids-
mand på Danfoss.

Udgangspunkt i mennesket
For Preben Storm er det 
vigtigste, at der er fokus 
på mennesket. Han mener, 
at vi har et socialt ansvar 
for hinanden.

“Vi skal ikke gå efter at 
hjælpe gennemsnittet. Vi 
skal hjælpe de svageste i 
samfundet. Det skal være 
den laveste fællesnævner,” 
mener Preben Storm.

Preben Storm er for-
mand for Seniorudvalget 
i Sønderborg Kommune. 
Sidste år var han, i for-
bindelse med sagen om 
Dalsmark Plejehjems 

udbudssag, tilhænger af 
at lade plejehjemmet gå 
tilbage til kommunen. 
Det skabte stormvejr. 
Han påpegede i samme 
sag, at han på ingen måde 
ønsker at lukke Dalsmark 
Plejehjem.

Politik igennem hele livet
Preben Storm har altid 
haft politik tæt ind på 
livet. Hans forældre var 
ikke engagerede i politik, 
men han er ikke desto 
mindre meget bevist om 
at være vokset op i et 
socialdemokratisk hjem. 
Allerede i folkeskolens 
overbygning blev han 
medlem af Greenpeace, 
og da han senere kom 
ud på den anden side af 
folkeskolen, begyndte han 
at engagere sig i politik for 
Socialdemokratiet.

Fødselsdagen bliver fejret 
med de nærmeste, fordi 
større forsamlinger endnu 
ikke er tilladt. Preben 
Storm er gift med Jette 
Storm. Parret har sammen 
to børn, Kathrine på 26 år 
og Nanna på 25 år. ■

Byrådsmedlem Preben Storm 
fylder 60 år. Arkiv foto

Aase Nyegaard (Fælleslisten)

Politisk strid om biogassagen i Kværs Af Søren Thygesen Kristensen.

En politisk strid om 
biogasanlægget i Kværs 
er blusset op mellem 
formand for Teknik- og 
Miljøudvalget, Aase 
Nyegaard, Fælleslisten, 
og udvalgets næstfor-
mand, Stefan Lydal fra 
Dansk Folkeparti.
Det er Aase Nyegaard, 
som ikke forstår ud-
talelser fra udvalgets 
næstformand Stefan Lydal 
i forbindelse med ekspro-
priationen af jord til etab-
lering af et biogasanlæg 
ved Kværs.

Stefan Lydal sagde efter 
et udvalgsmøde, hvor et 
flertal på nær ham selv 
besluttede at anbefale 
byrådet at ekspropriere 
jorden, at han ikke kunne 
få forklaret, hvorfor kom-
munen ønsker at ekspro-
priere med videresalg til 
en privat køber for øje, 
nemlig firmaet Nature 
Energy. 

Ligeledes kunne han 
heller ikke få forklaret, 

at det også skulle være i 
almenvældets interesse at 
gøre det.

Ifølge Stefan Lydal har 
Nature Energy allerede en 
forhåndskøbsaftale med 
lodsejer Nis Friedrichsen 
om køb af den nødvendige 
jord. Derfor skulle det 
ikke være nødvendigt med 
en ekspropriation. 

Formøde.
Aase Nyegaard peger på, 
at inden mødet i Teknik- 

og Miljøudvalget, som det 
er sædvane før udvalgs-
møder, blev afholdt et 
formøde med deltagelse 
af hende selv og Stefan 
Lydal i deres egenskaber 
af henholdsvis formand 
og næstformand samt 
nogle af kommunens 
berørte embedsmænd fra 
forvaltningen.

Meningen med mødet 
var blandt andet at af-
klare, at alt det juridiske i 
sagen var i orden, herun-

der at ekspropriationen er 
i almenvældets interesse, 
hvilket den skal være, for 
i det hele taget at kunne 
gennemføres. Ifølge Aase 
Nyegaard var der ikke no-
get at indvende imod em-
bedsmændenes forarbejde.

Dermed mener Aase 
Nyegaard, at Stefan Lydal 
var fuldt orienteret om 
sagens aspekter inden 
mødet i Teknik- og 
Miljøudvalget.

Manglende åbenhed.
Da ekspropriationen 
var et lukket punkt på 
dagsordenen, har hverken 
Aase Nyegaard eller Stefan 

Lydal mulighed for at lade 
offentligheden få indblik 
i forvaltningens indstil-
linger, anbefalinger og 
begrundelser til Teknik- 
og Miljøudvalget. 

Stefan Lydal siger, at han 
har fuld forståelse for, at 
de økonomiske sider af sa-
gen skulle holdes lukkede; 
men at afgørelsen om selve 
ekspropriationen, som er 
rent politisk, burde have 
været åben.

Stefan Lydal begrunder 
sine holdninger med 
forskellighederne i sags-
forløbet fra Kværs og det 
tilsvarende fra etablerin-
gen af biogasanlægget 

i Glansager på Als. I 
Glansager var sagen hele 
vejen igennem en ekspro-
priationssag, hvilket den 
jo ikke har været i Kværs.

Han fastholder derfor 
sin uforståenhed overfor, 
at et flertal i Teknik- og 
Miljøudvalget ikke vil lade 
offentligheden vide, hvor-
for det finder det nødven-
digt at ekspropriere, når 
Nature Energy havde en 
forhåndskøbsaftale om 
køb af jord til anlægget i 
Kværs. ■

Stefan Lydal (DF)
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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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Reporter
Timm Bøttger

Telefon 28 97 93 03

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
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.

Mediekonsulent
Lisbeth Schiønning

Telefon 31 40 03 61

ls@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter
Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72
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Industrial Produktion 
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graasten-avis@graphos.dk
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Eva Gert Jensen
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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

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres
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Læserbrev

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. 
Bestil venligst dagen i forvejen.

www.kvaerskro.dk

fra

65,-
pr. dag

PårørendeCafe om angst –
hjemme i din stue. 
Tænd computer /mobil og vær med
Psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

Torsdag den 14. maj kl. 19.00   .
Arr.: Bedre Psykiatri Sønderborg
Tilmeld soenderborg@bedrepsykiatri.dk
Se Facebook & BedrePsykiatri.dk

Online - gratis

Kære Frej Kære Frej 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med din 7-års fødselsdag med din 7-års fødselsdag 

den 8. maj den 8. maj 
Kærlig hilsenKærlig hilsen

B.M.P.T.T.IT.L.S.K.K.B.M.P.T.T.IT.L.S.K.K.
Mor, Far, Njord & AskMor, Far, Njord & Ask

GuldbryllupGuldbryllup
KæreKære

Gerda og Jørgen JensenGerda og Jørgen Jensen
Inger og Vagn HansenInger og Vagn Hansen

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med jeres guldbryllup med jeres guldbryllup 

lørdag den 9. maj 2020.lørdag den 9. maj 2020.

Vi ønsker jer en dejlig dag Vi ønsker jer en dejlig dag 
og alt godt i fremtiden.og alt godt i fremtiden.

Kærlig hilsenKærlig hilsen
Bjarne og Kirsten Holger og Bjarne og Kirsten Holger og BirgitBirgit
Allan og Jeanette Sonja og MogensAllan og Jeanette Sonja og Mogens
 Gitta Gitta

og børnebørnog børnebørn

Stort tillykkeStort tillykke
Kære PrebenKære Preben

“Hvordan staver man til “Hvordan staver man til 
kærlighed, spurgte Grisling.kærlighed, spurgte Grisling.
Man staver det ikke… man Man staver det ikke… man 
føler det, svarede Peter Plys”føler det, svarede Peter Plys”

Du ønskes et stort tillykke med Du ønskes et stort tillykke med 
din 60 års fødselsdag din 60 års fødselsdag 

den 8. majden 8. maj
Kærlig hilsenKærlig hilsen

Anne Kathrine, Jakob, Anne Kathrine, Jakob, 
Anker, Nanna og JetteAnker, Nanna og Jette

Ny 
formand
Hos A/S Gråsten Teglværk 
er Erik Johannsen afløst 
af Poul Erik Lundsgaard 
som ny formand.

Det samme er sket i A/S 
Carl Matzens Teglværker i 
Egernsund. ■

Hvorfor skal grund til Biogas 
Kværs eksproprieres?
Indtil nu har vi fået 
oplyst, at der var indgået 
købsaftale mellem lods-
ejer og Nature Energy 
på jorden til Biogas-
anlægget ved Kværs.
Nu skal byggegrunden til 
biogasanlæg ved Kværs 
pludselig eksproprieres, 
lige som arealerne til 
tilkørselsvejen.

Alt foregår bag lukkede 
døre under lukkede dags-
ordenspunkter. Og ingen 

vil oplyse, hvad der ligger 
til grund for ændringen 
i forhold til den tidligere 
udmelding.

I grundlaget for eks-
propriationerne påstås 
endvidere, at de ingen 
konsekvenser har for 
kommunen.

At påstå, at det at sende 
48.000 af de tungeste 
lastbiler ud på kom-
munevejene årligt ingen 
konsekvenser har for tra-
fikanterne, sikkerheden og 

slitagen på vejene, må vel 
siges at være urigtig?

Det ser ud, som om alle 
beslutninger stadig skal 
presses igennem.

Både modstandere og 
tilhængere af biogas kan 
efterhånden se logikken 
i, at der ikke skal være et 
stort biogasanlæg både i 
Kværs og Kliplev.

Da byggeriet af biogas-
anlægget i Kliplev er ved 
at være synligt for alle, 
tyder noget på, at man 

fortsat forsøger at blive 
først færdige.

Hvorfor er det så vigtigt 
at komme først? Det er 
næppe for klimaets skyld.

Klimaet kender ikke 
kommunegrænser. Men 
det er kommunegrænser-
ne, der gør denne situation 
så urimelig.

Det er en trist form for 
demokrati, der er udviklet 
i Sønderborg.

Hans Jørgen Vaarbjerg 

Felstedvej 40 

Snurom

Kreative 
butiksvinduer

Hos Rådhus Kiosken i Gråsten bugner butikken af gaveartik-
ler. Naturligvis blev Dronning Margrethes 80-års fødselsdag 
også markeret i udstillingsvinduet. Foto Ingrid Johannsen

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
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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

Dyreklinik er godt i gang 

Af Ingrid Johannsen 

Allerede fredag blev 
der opereret i den nye 
dyreklinik på Kongevej i 
Gråsten. Og det fortsatte 

weekenden over. Der har 
både været hunde og katte 
til undersøgelse. Og på 
åbningsdagen mandag var 
blandt andet en papegøje 
til check. ■

Dyrlægerne Lars Kjær og 
Katrine Kierulff undersøger 
en kanin, som tilhører 
11-årige Clara Johansen 
Bach-Hansen i Gråsten.
 Foto Ingrid Johannsen

Min elskede mand Min elskede mand 

Niels J. Blunch Niels J. Blunch 
er gået bort efter kortere tids sygdom hjemme i familiens skød.er gået bort efter kortere tids sygdom hjemme i familiens skød.

En stor tak til sygeplejerskerne i Sønderborg, Med. Afd. & En stor tak til sygeplejerskerne i Sønderborg, Med. Afd. & 
herhjemme i Rinkenæs og plejepersonalet fra Dalsmark Plejehjem. herhjemme i Rinkenæs og plejepersonalet fra Dalsmark Plejehjem. 

Du vil altid være i vore hjerter.Du vil altid være i vore hjerter.
Bisættelsen vil � nde sted senere.Bisættelsen vil � nde sted senere.

Anne-Marie og sønnen Niels-Hugo.Anne-Marie og sønnen Niels-Hugo.

Superhjerne i Rinkenæs er død
Af Gunnar Hat tesen

Niels J. Blunch, 
Rinkenæs, er død, 81 år.
Han var født og opvokset i 
Brønshøj ved København.
Hver dag sendte han en 
stille tak til skæbnen, der 
sikrede, at han på falde-
rebet nåede at gå i“Den 
sorte skole” eller som han 
foretrak at kalde det “den  
videns-baserede skole”.

“Det har givet mig et 
fundament for livet, som 
nutidens unge må savne”, 
lød det fra den livserfarne 
Niels B. Blunch.

Efter folkeskolen kom 
han i gymnasiet. Dengang 
var gymnasietiden en 
meget hård tid. Det gav 
sig blandt andet udtryk 
i, at knap en fjerdel af 
eleverne i 1. G faldt 
fra inden de nåede til 
studentereksamen.

Efter studentereksa-
men startede han på 
Handelshøjskolen i 
København (CBS) og efter 
eksamen fik han ansæt-
telse i Unilever, som var 
storaftager af dimittender 
fra Handelshøjskolen.

Dengang var der høj 
arbejdsløshed.
“Jeg fik en aftale med per-
sonalechefen. "Du ansæt-
ter mig på timeløn med ret 
til at fyre mig med én dags 
varsel. Til gengæld må jeg 
så også gå med kort varsel, 
når jeg får et fast job”.

Det betød, at han ved 
ansættelsessamtaler 
kunne sige: "Jeg er ansat i 
planlægningsafdelingen i 
Unilever". Det lød jo noget 
bedre, end at han skulle 
sige, han var arbejdsløs.

Senere fik han ansættelse 
på Aalborg Portlands ce-
mentfabriks hovedkontor 
i København.

Efter tre år hos Aalborg 
Portland og kandidat-
eksamen kom han til 
Handelshøjskolen i 
Aarhus som adjunkt. Her 
underviste han i statistik 
og markedsanalyse og var 
en dygtig underviser.

Han skrev anerkendte 
lærebøger og fik en 
lang række gode år på 
Handelshøjskolen.

Efter sin pensionering 
flyttede han i 2005 til 
Rinkenæs.

Han efterlader sig sin 
hustru Anne-Marie, som 
han kunne have fejret 
guldbryllup med 30. maj 
og sønnen Niels-Hugo, 
der er uddannet cand. 

oecon & Ph.D og er pro-
fessor på Washington and 
Lee University i USA. ■

Niels J. Blunch brugte megen fritid i Marinehjemmeværnet.
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B R O A G E R

Broager bliver svigtet
En lokalpolitiker fra 
Slesvigs Parti, Dieter 
Jessen, der er medlem 
af  Teknisk Udvalg, brød 
mange års tavshed og 
udtrykte, og fremhæ-
vede om ”Udvikling i 
Broager” nedenstående 
punkter som bevis for, 
at byrådet støttede 
udvikling, udenfor 
Sønderborg:
1. Hal nr. 2, i Broager - 2. 
Broagerhus. 3. Legeplads 
i Vemmingbund. 
4. Cykelsti Dynt/Skelde. 
5. Cykelsti Broager/Nybøl. 
6. Indretning af “Turist 
Info” i SuperBrugsen. 
7. Renovering af sti-
en Loddemosen. 
8. Sagt god for scene ved 
Idrætscentret. 9. Glæde 
over gule blomster i 
Parken. 10. Glæde over 
staudebede i Broager. 
11. Rose medarbejdere for 
rengøring af Illerstrandvej 
efter højvande.

Kommentar
Mine kommentarer er 
følgende:
• Punkt 11: Rengøring af 

veje efter højvande. 

Udvikling? Nej, det 
er ganske almindelig 
vedligehold.  

• Punkt 10: Staudebede, 
Broager. Disse har ek-
sisteret, siden “Anders 
And lå i ægget”. 
Udvikling? Nej, det 
er ganske almindelig 
vedligeholdelse.

• Punkt 9: Gule blomster, 
Parken. Udvikling? Flot 
at se på, og det giver et 
lyst sind. Men blomster 
blomstrer, og blomster 
visner år for år!.

• Punkt 8: Scene, 
Idrætscentret. 
Udvikling? Der er 
lavet lokalplan, og på 
ansøgning fra Kultur i 
Broager er der bevilget 
300.000 kr. til scenen. 
Broager Kultur har af-
viklet diverse koncerter 
i mange år.

• Punkt 7: Renovering 
af sti Loddemosen. 
Udvikling? Det var 
et faktisk behov efter 
mange års misligholdel-
se fra kommunens side.

• Punkt 6: Indretning 
af “Turist Info” 
i SuperBrugsen. 
Udvikling? Måske er 

det at sammenligne 
med tidligere års 
cykelguider.

• Punkt 5: Cykelsti 
Broager/Nybøl. 
Udvikling? Her har 
man kun snakket, men 
der er endnu ikke brugt 
en eneste krone på an-
lægsarbejde efter 4 år.

• Punkt 4: Cykelsti Dynt/
Skelde. Udvikling? Nej, 
det er blot en genåbning 
endda i en discountud-
gave uden lys og asfalt. 
Prisen er endnu ikke 
opgjort, men ca. 4 mill. 
kr.

• Punkt 3: Legeplads 
i Vemmingbund. 
Udvikling? Det var 
et ønske fra som-
merhusområdet i 
Vemmingbund. 

• Punkt 2: Broagerhus. 
Udvikling? Byrådet 
burde takke for, at en 
gruppe frivillige og 
arbejdsomme borgere 
har lettet kommunen 
for at have en tom og 
ubrugelig bygning stå-
ende, som var begyndt 
at gå i forfald. I samme 
forbindelse opfandt 
byrådet en form for 

brugerbetaling, 10 kr., 
pr. besøg for at entrere 
i en offentlig bygning, 
betalt af skatteyderne i 
Broager.

• Punkt 1: Broager Hal 2. 
Udvikling? Også her 
er der en frivillig og 
arbejdsom bestyrelse, 
der via sponsorater har 
skaffet en stor egenbe-
taling. Kommunens 
bidrag med 3 mill. kr., 
resten egenbetaling.

Arvesølvet
Punkterne 1–4 har 
vel kostet kommunen 
ca. 10 mill. kr., men 
samtidig har kommunen 
afviklet og solgt ud af “ar-
vesølvet” i Broager, f.eks.: 
“Annas Minde” 1.6 mill. 
kr. og legatbolig, Øster-
gade 1.195 mill. kr., samt 
legatbolig, Vestergade 0.6 
mill kr. Salgssumme i alt 
ca. 3.4 mill. kr. Hvor blev 
pengene af?

Så spørgsmålet er: Har 
byrådet udviklet Broager? 
Næppe. Vel snarere afvik-
let samtidig med, at man 
kun har holdt det mest 
nødvendige ved lige.

Ole Hansen 
Illerstrandvej 30 
Broager

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

Tidligere byrådsmedlem Ole Hansen.

Læserbrev

Tyve anholdt i Broager
Fire indbrudstyve blev 
natten til fredag anholdt 
i Broager.

De havde stjålet ener-
gidrik fra et skur ved 
Broager Idrætscenter. 
Energidrikken gjorde dem 
dog ikke hurtige nok, så 

de blev indkredset og fan-
get i Broager midtby.

Tyvene efterlod en bil i 
nærheden. Der blev fun-
det et brækjern i bilen. 

Politiet har fremstillet to 
af de anholdte for en dom-
mer, som har varetægts-
fængslet dem. Det drejer 

sig om en ung mand på 
19 år og en på 20 år, som 
er kendte indbrudstyve.

Den 19-årige er også 
sigtet for indbrud i en 
it-virksomhed tidligere på 
måneden.

De to andre er blevet 
smidt på gaden igen. ■

Gul som en blomstrende 
rapsmark

For tiden blomstrer rapsmarkerne, som beriger vort åsyn med tæpper af gule blomster. 
 Foto Ingrid Johannsen

Indbrud i 
sommerhus
Ved et indbrud i et som-
merhus i Rendbjerg blev 
der stjålet en herrecykel, et 
bord, et skab og en DAB-

radio. Gerningsmanden 
er kommet ind i sommer-
huset ved at brække et 
vindue op. ■

Fratrådt
Hos Fr. Petersens 
Maskinfabrik af 1978 A/S 
i Smøl er Hans Lindum 
Møller fratrådt som 
formand. 

Ny formand er Andreas 
Henricus van Hapert. ■

Jobnyt 
Lene Neumann Jepsen, 
Egernsund, er blevet ansat 

som kommunikations-
konsulent ved det tyske 
mindretals hovedorga-
nisation Bund Deutscher 
Nordschleswiger.  Fra 15. 
maj skal hun understøt-

te mindretallet i deres 
kommunikation især 
på de sociale medier. 
Lene Neumann Jepsen 
har tidligere arbejdet på 
Gråsten Avis. ■
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HUSK 

MORS DAG

HUSK 

MORS DAG HUSK 

MORS DAG

HUSK 

MORS DAG HUSK 

MORS DAG

2 KG

7900

8 STK.

2000

NORDTHY MANDLER ELLER 
NØDDER
Flere forskellige

300/400 g

PR. STK.

2500

PR. PK.

900

10 STK.

5000

HVEDEKNOPPER ULLERSLEV 
MELLEMLAGRET GULD
45%

LURPAK SMØR
200 g

GORDON BLEU

STORT UDVALG I 
BLOMSTER OG 

BUKETTER

MARABOU 
30 PRALINER

SPANGSBERG 
FLØDEBOLLER
5 stk. pr. pakke

DOVE 
BODY CREAM

Kun lørdag - søndag

OTHELLO-
LAGKAGE

PR. STK.

4000

900 G

3000PR. PK.

2000

FRIT VALG

2500

VERDI
Flere varianter

70 cc

PR. STK.

2500
SPAR 14,95

SPAR 14,95SPAR 14,95
SPAR 9,95

3 STK.

2000

MATILDE KAKAOMÆLK
1 ltr

SPAR 24,85

SPAR 25,00

SPAR 40,00

SPAR 12,50

HUSK 

MORS DAG

*Maks. 6 pk. pr. kunde

HUSK lukket Bededag fredag den 8. maj. Bageren har dog åbent fra 7.00-12.00
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 5. maj til og med søndag den 10. maj 2020. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Broager
TAK FORDI I PASSER PÅ HINANDEN OG HOLDER AFSTAND
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Forsamlingsgården Sundeved 
må undvære arrangementer
Af Esben Cronbach

I en tid, hvor konfirma-
tioner, bryllupper og 
andre arrangementer 
ikke er mulige med 
over 10 personer, har 
Forsamlingsgården 
Sundeved ikke mange 
gæster.
Foråret er én af de helt 
store perioder for steder 
som Forsamlingsgården 
Sundeved. Det er nemlig 
her, mange vælger at holde 
bryllup, og her, alle kon-

firmanderne springer ud. 
Men de mange begivenhe-
der, der normalt er, må i år 
undværes. 

”Vi har haft rigtig mange 
aflysninger, og alle depo-
sitummer er returneret til 
folk,” siger formanden for 
forsamlingshuset, Morten 
Schmidt.

Hjælpepakker
Nu håber Morten 
Schmidt, at 
Forsamlingsgården 
Sundeved vil være 

blandt dem, der får del i 
hjælpepakkerne.

”Kommunen vender til-
bage på hjælpepakkerne, 
men vi ved ikke, om vi 
får noget,” siger Morten 
Schmidt.

Det har betydning, 
om Forsamlingsgården 
Sundeved får sin 
hjælpepakke.

”Vi har valgt at lade alle 
få deres penge tilbage,” 
siger formanden. Ud over 
de returnerede penge, 
har han også måttet af-
lyse Forsamlingsgårdens 

egne arrangementer. Det 
inkluderer den årlige 
herrefrokost og dette års 
genforeningsfrokost til 
fejring af Sønderjyllands 
genforening i 1920. 
Herrefrokosten er ind-
til videre udskudt til 
efteråret.

”Det gjorde ondt i 
hjertet at skulle aflyse 
den. Den skal vi have 
én gang om året!” siger 
Morten Schmidt om 
herrefrokosten. ■

S U N D E V E D

Dobbelt guldbryllup

Gerda og Jørgen Jensen 
fra Nybøl samt Inger 
og Vagn Hansen, 
Rønshoved, har 9. maj 
2020 guldbryllup.

Det er to søstre, der blev 
gift samme dag, og fejrer 
nu 50 år senere også guld-
bryllup sammen. Grundet 
Corona-virussen kan de 
ikke fejre det netop nu, så 
de har besluttet, at gøre 
det samme dag, næste år.

Inger og Vagn Hansen 
bor i Rønshoved, hvor de i 
mange år drev et mønster-
landbrug, mens 

Gerda og Jørgen Jensen 
bor i Nybøl. 

Begge guldbrudepar 
blev gift i Rinkenæs Kirke 
den 9. maj 1970. Pigerne 
er fra Bækken, Vagn er fra 
Frøslev og Jørgen er fra 
Klattrup. ■

Der er dobbelt guldbryllup i Nybøl og Rønshoved.

Narko kørsel
En politipatrulje stand-
sede forleden en bilist på 
Langebro ved Ullerup.

Manden, der ikke er fra 

Sønderborg-området, blev 
sigtet for narkokørsel og 
anholdt. ■

Sundeved 
Husholdningsforening

AFLYSNING
På grund af COVID-19 a� yses følgende arrangementer:

18. maj 2020 - Generalforsamling - 
(ændret dato bekendtgøres senere)

26. maj 2020 - Fra Hausfrau til husmor - 
Genforening 2020 - gennemføres i 2021

9. juni 2020 - Fælles husmoderaften

Bestyrelsen

Røde Kors udskyder åbning
Af Esben Cronbach

Røde Kors genbrugsbu-
tikken i Vester Sottrup 
venter nogle måneder 
med at åbne.

På grund af de smalle 
gange, og af hensyn til 
sikkerheden, har man i 
Røde Kors Vester Sottrup 
udskudt genåbningen af 

butikken til i juli eller 
august.

“Vi har valgt at sige, at vi 
venter til den tid. Vi håber, 
at det falder lidt ned,” siger 
Bent Andersen, der er le-
der af genbrugsbutikken. 

I butikken tager man sta-
dig imod de varer, folk vil 
give til butikken. Man kan 
stille sine varer under et 
halvtag ved butikken. For 
at undgå smittespredning, 
tørrer de frivillige af på 
overflader og dørhåndtag. 
De spritter også hænderne 
af.

Gode kunder
Bent Andersen glæder sig 

til at få kunderne tilbage i 
butikken. 

“Vi har en dejlig butik 
med en god kundestrøm 
og atmosfære. Det savner 
vi da helt sikkert” siger 
Bent Andersen. 

Foruden gensynsglæden 
håber han også på at starte 
op om et par måneder, 
så butikken igen kan få 
penge i kassen. Der er lige 
nu kun udgifter og ingen 
indtægter. 

Bent Andersen ser det 
lyse ved situationen: 

“Vi er så heldige, at vi 
ikke er en kæmpe butik 
med en stor husleje.” ■

Læserbrev
Pas på Broagers smukke landskab og natur
Planen om udstykningen 
på Nejsvej har været 
behandlet politisk. Det 
skete nemlig for kun 
godt 3 måneder siden, 
da et enigt byråd ved-
tog kommuneplanen 
2019-2031. 
En flot og fremsynet plan 
som bl.a. sigter på at be-
skytte og bevare de store 
natur- og landskabsvær-
dier, der er i kommunen, 
og som er baseret på et 
mangeårigt arbejde med 
meget høj grad af medind-
dragelse af kommunens 
borgere. Herunder også 

Broagers borgere, hvor 
der var stor tilslutning til, 
at det vigtigste for dem, 
var det fantastisk smukke 
landskab og naturen som 
omgiver byen.

Det landskab, som Ole 
Hansen ønsker at tjene 
penge på at udstykke, 
ligger ikke kun i landzone 
og kystnærzone, men er 
også en del af en særlig 
beskyttet grøn landskab-
skile, der strækker sig helt 
fra kysten ved Flensborg 
fjord og op til byen og er 
med til at sikre, at natu-
ren kommer så tæt ind 
i byen som muligt, eller 

som det hedder i Broagers 
bystrategi “Naturen i byen 
- Byen i naturen”. 

Herudover er der også 
tale om et geologisk 
interessant istidsland-
skab, ligesom det er en 
vigtig veksel for vildt- og 
fuglevildt, og endelig er 
området en del af udsigten 
fra det nærliggende ud-
sigtspunkt på Nejsbjerg, 
hvorfra der er en “udsigt 
i verdensklasse”, og som 
da også er et typisk stop-
punkt på gendarmstien, 
der går lige forbi.

At Ole Hansen er util-
freds med at gå glip af en 

god forretning og en sik-
kert også god fortjeneste, 
og derfor har skrevet en 
række mere eller mindre 
grove læserbreve og har 
fået støtte fra familie og 
gamle venner er forståeligt 
nok, men der kan aldrig 
være tvivl om, at den af 
ham ønskede udstykning 
kun vil være til fordel 
for nogle få menneskers 
snævre privatøkonomiske 
interesser, samt selvføl-
geligt for de få, som er 
hurtige, heldige eller vel-
havende nok til at sikre sig 
en grund i første række. 

Der kan heller ikke 

være tvivl om, at der er 
en meget bred modstand 
fra borgerne i Broager, 
mod ethvert projekt, der 
truer med at ødelægge den 
smukke natur og de fanta-
stiske landskaber, der lig-
ger rundt om vores by, og 
som har så stor betydning 
for, at Broager er et attrak-
tivt sted at bo og leve i, og 
er med til at tiltrække nye 
borgere.

Broager er ikke, som 
Erik Teichert skriver, et 
U-land, men derimod en 
dejlig by i harmoni og 
balance. Nye tilflyttere er 
meget velkomne, og der 

er ikke modstand hverken 
mod udstykninger eller 
udvikling. Men hvis den 
udstykning eller udvikling 
sker på bekostning af de 
værdier, som gør Broager 
til det særlige og attraktive 
sted det er, herunder det 
fantastiske landskab og 
naturen, så vil det ikke 
være udvikling - men der-
imod afvikling.

Jan Bjerkén 
Nejsvej 16, 
Broager
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RÆKKEHUS

Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 2.294
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.855/5.073
Sag: 7030000159 Tlf: 74441698

Gråsten
Ahlmannsvej

Eftertragtet rækkehus
Med fri udsyn til "Sildekule" udsigten og
det store grønne areal. 102 gode kvadrat-
meter i ét plan med pæn have og carport
med redskabsrum.
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VILLA

Kontantpris 745.000
Ejerudgifter pr. md. 2.216
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.035/2.581
Sag: 7030000141 Tlf: 74441698

Gråsten
Stjernevej

Ejendom på god villavej i Gråsten
Villaen har en spændende indretning, der
gør det muligt at lave flere værelser til
børnefamilien. I stueplan kan nemt laves
2 værelser ved spisestuen, mens man
fortsat har god plads til stue.
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Kontantpris 1.345.000
Ejerudgifter pr. md. 1.997
Udbetaling 70.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.253/4.552
Sag: 7030000124 Tlf: 74441698

Gråsten
Skolegade

Charmerende stråtækt villa fra 1775
Her er en charmerende stråtækt villa med
år 1775 på dåbsattesten. Villaen har tidli-
gere tjent som skomager og fremstår
utroligt flot med historisk ynde. Villaen er
beliggende på Skolegade,

K
190

f
980

h
4

d
1952

C
190

E
Energi

VILLA

Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.852
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.056/5.153
Sag: 7030000029 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Kroløkke

Flot kvalitetsvilla i gode materialer
Flot kvalitetsvilla i gode materialer Velind-
rettet og rummelig med gode opholds-
rum Her er en flot villa med gode ram-
mer, opført i aldeles gode materialer. Vil-
laen fremstår pæn og velholdt

Her er et udvalg af vores fine boliger i Gråsten-området - Se mere på home.dk...

Alt er i konstant forandring. Heldigvis. Hvis du tror, du er ”her”, så er du 
det i bedste fald kun for en stund. For alt bevæger sig, hele tiden. Renten, 
markedet og friværdien, for eksempel. Den seneste tid er heller ingen 
undtagelse, og så længe verden er i bevægelse, er vi og vores virkelighed 
det også. Derfor anbefaler vi at få foretaget en salgsvurdering. Vi regner 
på alt det, du kan regne med. Så ved du præcis, hvor du står.

DU VAR HER

SMS home og dit postnummer til 1220* eller kontakt din lokale forretning

Lige nu giver vi en gratis online markedsføringspakke. Værdi 5.000 kroner**

Bestil en gratis                                       salgsvurdering: 

*   Ved at indsende SMS giver du home ret til at kontakte dig via telefon med henblik på salg og vurdering af bolig. SMS-tjenesten er gratis + evt. trafi ktakst. Læs mere om vores privatpolitik 
på home.dk/om-home/privatlivspolitik/  ** Sæt til salg i perioden 27. april 2020 til 31. maj 2020 med indgåelse af sædvanlig formidlingsaftale. Intropakken kan ikke ombyttes til kontanter 
og har en anslået markedsværdi på 5.000 kr. Produktet kan ikke købes særskilt. Læs mere på home.dk/intropakken.

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

Sædvanen tro bliver 
Dannebrog hejst på 
Gråsten Slot, når der er 
kongelig fødselsdag.

Forleden markerede 
flaghejsningen, at det var 
Prinsesse Bennediktes 
76-års fødselsdag. 

Prinsesse Bennedikte 
holdt en stille fødselsdag i 
Berleburg, men glæder sig 
til sommer atter at vende 
tilbage til Gråsten.
 Foto Ingrid Johannsen

Hørt i byen
Dronning Margrethe 
glæder sig meget til det 
årlige sommerophold 
på Gråsten Slot. Det 
skriver Majestæten i 
er personligt brev til 
sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen. 
Efter planen flytter 
Dronningen residens 
til Gråsten torsdag 
9. juli.

Direktør Charles 
Ginnerskov, ipnordic, 
har siden februar brugt 
235.000 kr på annon-
cering på de sociale 
medier, der omhandler 
hans ønske om at ned-
rive Skansegården på 
Dybbøl Banke. 

Hos OUA-Slagtesvin 
ApS i Kværs er 
Gunnar Wildenschild 
fratrådt direktionen 
og Philip Staugaard 
Wildenschild er kom-
met til.

I Broager Sparekasse 
er medarbejdervalgte 
René Hvass Jakobsen 
og Ulla Iversen 
Jeppesen udtrådt af 
bestyrelsen. Nyvalgt 
er Rasmus Schumann 
Jepsen og Kent Nissen.

JM Maskinfabrik A/S, 
Vollerup, har overtaget 
grund og bygning på 
Ulsnæs, som tidli-
gere tilhørte Gråsten 
Vognmands- og Entre-
prenør forretning ApS. 
Det er planen, at  der 
sker en flytning af 
aktiviteter fra Vollerup 
til den nye adresse på 
Ulsnæs 21. Bygningen 
rummede tidligere 
Gråsten Kommunes 
materialegård.

Lokalhistorisk Arkiv 
i Gråsten markerer 
75-året for Danmarks 
befrielse med en 
plancheudstilling, som 
viser avisklip fra maj-
dagene i 1945. ■

Tak fordi du handler lokalt

Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Fårhus Forsamlingshus

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

Boliger
LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
50 m2, udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 3.800,- inkl. forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

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

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

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

Gråsten har Danmarks største blodbøg
Af Gunnar Hat tesen

Den langt over 100-årige 
blodbøg i Gråsten 
Præstegårdshave er 
Danmarks største 
blodbøg.
Det fastslår Dansk 
Dendrologisk Forening.

Hidtil har man anta-
get, at blodbøgen ved 
Knuthenborg Slot på 
Lolland var Danmarks 
største røde kæmpe. I 
omkreds måler den 5,80 
meter.

Men en ny måling viser, 
at blodbøgen i Gråsten 
måler 6,40 meter i 
omkreds.

“Blodbøgens alder er 
ukendt, men den er givet-
vis plantet efter 1864, hvor 
det i Sønderjylland blev 
populært at plante blod-

bøge”, fortæller sogne-
præst Hanne Christensen, 
som forleden gav tilladelse 
til, at en repræsentant 

for Dansk Dendrologisk 
Forening kunne måle 
blodbøgens omkreds.

En blodbøg er en arvelig 

variant af et almindeligt 
bøgetræ. Bladene på en 
blodbøg indeholder som 
andre bøgeblade klorofyl, 

men klorofylet dækkes 
af et rødt farvestof, der er 
et nedbrydningsprodukt 
af klorofylet. Når kun 
halvdelen af træets afkom 
får dette gen, kan det 
skyldes, at træet stammer 
fra en krydsning mellem 
en blodbøg og en ganske 
almindelig grøn bøg.

Blodbøgetræer kan blive 
omkring 400 år gamle. ■

Blodbøgen i Gråsten 
Præstegårdshave har plads 
til at vokse sig rigtig stort 
og livskraftigt. Det er målt til 
at være Danmarks tykkeste 
blodbøg. Foto Ingrid Johannsen
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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

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

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

ÅBENT 
efter aftale

Smykker lavet på eget værksted
Find mig også på Facebook   

Bentes Shop flytter til 
større lokaler i Padborg

Af Dit te Vennits Nielsen

Bente Smedegaard 
glæder sig til at flytte ind 
i "Bibbes" gamle butik 
i Padborg Torvecenter. 
Det sker mandag 11. maj.
De nye butikslokaler er 
tre gange så stor, som den 
tidligere butik.

“Jeg har overvejet for-
skellige muligheder et 
stykke tid, da butikken på 
Torvegade 10 simpelthen 
er blevet for lille. Jeg har 
knap 100 m2 nu, og frem-
over får jeg 350 m2”, for-
tæller Bente Smedegaard.

Efter at Bentes Shop for 
mange måneder siden 

begyndte at føre små 
størrelser igen, er pladsen 
blevet for trang.

“Varerne tager sig bedre 
ud, når de får mere plads”, 
siger Bente Smedegaard, 
som tilføjer, at med det 
mere end tre gange større 
lokale, bliver der også flere 
vinduer at vise sortimen-
terne frem på.

“Mine kunder har igen-
nem lang tid spurgt mig, 
om det ikke var en idé at 
flytte over på den anden 
side af gaden. Jeg har 
tænkt tingene igennem 
med mine piger i butik-
ken. Nu tager vi springet 
og åbner Bentes Shop på 

adressen Torvegade 9-11”, 
siger Bente Smedegaard.

Outlet
I et hjørne af tøjbutikken 
kommer der til at ligge 
en outletafdeling. Bente 
Smedegaard har et ønske 
om at holde varelageret 
nede. Hun mener, at va-
rerne skal hurtigt ud og 
ikke ligge for længe. 

Hun har også meget stor 
succes med butikkens 
online handel. Her kan 
kunderne bestille på nettet 
og enten afhente varen i 
butikken eller få det bragt 
hjem til døren. Bentes 

Shop har herigennem 
kunder fra hele landet.

I denne uge holder 
Bentes Shop flyttesalg 
med 30-70% rabat på hele 
butikken. Sidste åbnings-
dag i de nuværende loka-
ler er lørdag den 9. maj. 

Når den nye Bentes 
Shop åbner mandag den 
11. maj, vil der være åb-
ningstilbud, konkurrence 
med gavekort på 1.000 kr., 
500 kr. og 300 kr. og lidt 
godt til ganen. ■

Bentes shop får et meget større lokale, når den flytter over gaden tl Bibbes gamle butik. De ansatte glæder sig til at åbne den 
nye butik mandag den 12. maj. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

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

Hjertestop i SuperBrugsen
En ældre mand faldt for-
leden om med hjertestop 
i ved SuperBrugsens ind-
gangsparti i Padborg. 

Der blev hurtigt tilkaldt 
en ambulance og efterføl-

gende kom både akutbil, 
læge samt politiet. 

Området blev afspærret, 
og manden fik flere stød 
med en hjertestarter. Han 
blødte voldsomt fra hove-
det på grund af faldet.

Det lykkedes at få gang i 
mandens hjerte igen. Han 
blev kørt på Aabenraa 
Sygehus, hvor han senere 
afgik ved døden. ■

Politiet kiggede 
forbi 
Politiet kiggede forleden 
forbi Padborg Torvecenter 
for at se, om Corona-
restriktionerne blev 
overholdt. Der var intet at 
komme efter. 

Politiet fik imidlertid 

en snak med nogle unge 
mennesker, der cyklede 
i den forkerte vejbane. 
Desuden havde de unge 
nogle kæmpe højtalere 
med på cyklerne og spille-
de alt for høj musik.■

15 børn
Julemærkehjemmet Fjord-
mark i Kollund fungerer 
igen. For leden kom 15 
børn tilbage. Det er dog 
kun de mindste børn, 
der kan komme tilbage 
til Julemærke hjemmet. 
Det er første gang, ju-
lemærkehjemmene har 

været lukket. Selv ikke 
under 2. Verdenskrig var 
hjemmene lukket ned, 
oplyser forstander Lasse 
Balsgaard.

Sideløbende med at 
man har fået de mindste 
børn tilbage, forsøger 
man stadig at hjælpe de 
store børn, som stadig er 
derhjemme. ■

Elly Muusmann,  
Kragelund, er død, 81 år. ■

Donation
Lions Club Bov har 
doneret 5.000 kro-

ner til foreningen for 
Frøslev-Padborg.

Pengene skal bruges 
til etablering af frugt-
have i Fritidsparken på 
Frøslevvej. ■

Bjarne er bidt af motorsport
Af Dit te Vennits Nielsen 

Siden 1990'erne har der 
stået motorsport i øjne-
ne på 59-årige Bjarne 
Jørgensen fra Padborg.
Det startede på Asserballe 
Gokart Center, hvor 
Bjarnes bror arbejde-
de i cafeteriet. Bjarne 
Jørgensen gik og hjalp 
lidt til, og en dag var Kurt 
Thiim ude at køre gokart 
med sin søn Nicki. Det 
blev starten på et langt 
venskab, hvor Bjarne end-
te med at blive chauffør og 
var med som hjælper for 
Nicki Thiim.

I 1992 flyttede Bjarne 
Jørgensen til Toften i 
Padborg, og da Jens 
Enemark startede Padborg 
Park blev det Bjarnes 

faste arbejdsplads. Det 
er det stadig efter at Tom 
Petersen har overtaget 
parken. 

“Jeg er ansat som alt-mu-
lig-mand og står bl.a. for 
track days og kører hig-
hspeed ture med kunder”, 
fortæller Bjarne Jørgensen.

Fed BMW
Ud over at være ejer af en 
fed BMW er Bjarne besat 

af motorcykler. Både hans 
forlovede og Bjarne selv 
har en Kawasaki 250 ku-
bik., som de elsker at køre 
ture på, hvor de får vind i 
kinderne og slapper af.

“Vi har også været på 
ferie på motorcykel ved 
den polske grænse. Det 
var virkelig fedt. Jeg har 
med vilje valgt en motor-
cykel med kun 37 hk, for 
ellers går det alt for stærkt. 

Jeg er jo ikke helt ung 
længere, og jeg har førhen 
haft motorcykler, der kun-
ne rende virkelig stærkt. 
Fornuften har dog sejret, 
så nu er det bare hyggetu-
re med kæresten”, smiler 
Bjarne Jørgensen. ■

Bjarne Jørgensen elsker at 
køre motorcykel.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Genbrugsbutik åbner igen
Af Dit te Vennits Nielsen

Lukningen af genbrugs-
butikken til fordel for 
Julemærkehjemmet 
i Kollund betyder 
mistet indtjening til 
Julemærkehjemmet.
Derfor er glæden stor over 
nu igen at åbne butikken. 

Det sker tirsdag den 
12. maj. 

Den daglige leder Anton 
Kønig, oplyser, at der 
igennem Coronakrisen 
stadig er kommet rigtigt 
mange varer ind.

“Butikken åbner med 
50% rabat på alle varer 
fem til den 22. maj, så der 

kan komme gang i salget 
igen”, siger Anton Kønig. 

Butikken mangler stadig 
nogle frivillige, der har 
lyst til at hjælpe med at 
betjene kunderne. 

“Det drejer sig blot om 
nogle timer en gang i 
ugen”, oplyser Anton 
Kønig. ■

Anton Kønig. Arkiv foto
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Padborg

Nybolig
Padborg
Torvegade 1 ·· ·6330 Padborg
6330@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 74671902

Du finder os også her:
Nygade 11, 6300 Gråsten

SMEDEBY - Glimtet 2

NYHED

Her får du alle de klassiske dyder som bla. glaserede
tagsten og hvidpudsede facader. Samtidig får du en godt
indrettet bolig, der opfylder nutidige krav. Til villa hører

en dejlig lukket have med flotte planter og en kampe-
stensmur. En kvalitetsvilla, der skal opleves.

Sag: 03402

Bolig m² 188

Stue/vær 1/3

Grund 759

Opført 1967

Kontantpris: 1.895.000
Ejerudgift pr. md: 1.676
Udbetaling: 95.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 8.026/6.928

PADBORG - Østergade 8

NYHED

Villa i 2 plan, løbende moderniseret og med beboelse i begge plan. Bla. toi-
let, badeværelse, 4 soverum, lys stue og køkken med viktualierum. Garage
og udhus.  Centralt i  byen. Sag: 02302

m² 162/75

Stue/vær 2/3

Grund 861

Opført 1951

Kontantpris: 525.000
Ejerudgift pr. md: 1.356
Udbetaling: 30.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.251/1.941

FÅRHUS - Frydendalvej 9

NYHED

Solid og velholdt rødstens murermestervilla med tilhørende, tidligere smede-
værksted. Boligen har nyere gasfyr og enkelte nye vinduer. Hurtig overtagel-
se muligt. Sag: 00302

m² 104/68

Stue/vær 2/2

Grund 879

Opført 1954

Kontantpris: 425.000
Ejerudgift pr. md: 1.718
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 1.831/1.578

FRØSLEV - Vestergade 49

NYHED

Huset er som nyt og der er ikke sparet på kvaliteten. Selvom byggeåret er
2012, er der efterfølgende installeret nyt køkken og nye badeværelser. En
stor carport med isoleret værksted er også bygget til efterfølgendeSag: 02602

Bolig m² 312

Stue/vær 1/8

Grund 3.193

Opført 2012

Kontantpris: 2.495.000
Ejerudgift pr. md: 2.803
Udbetaling: 125.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 10.548/9.106

BOV - Padborgvej 38

Nyere villa med en fantastisk naturnær beliggenhed og
som overrasker med sin flotte udsigt. Her får du et hus,
hvor intet er overladt til tilfældighederne. Ud over jord-
varme, solceller og "Genvex" anlæg, så består huset af
flotte materialer, har ingen spildplads og har masser af
små liebhaver detaljer.
 
Huset er opdelt i en voksen- og børne afdeling adskilt af

stuen og køkkenalrum. Hvert område har sit eget toilet
og bad.
Nå man kommer ind af husets hoveddør træder man ind
i børneafdelingen. Alle værelser har indbygget skabe og
gulvtæpper, dertil har hele huset gulvvarme. Entreen er
belagt med fliser og der tilgang til to værelser, badevæ-
relse med væghængt toilet og brusebad og adgang til
bryggers og vaskerum.

Sag: 15191

Bolig m² 156

Stue/vær 1/5

Grund 1.971

Opført 2014

Kontantpris: 2.995.000
Ejerudgift pr. md: 2.123
Udbetaling: 150.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.752/11.013

KLIPLEV - Kirkegårdsvej 6

SKAL SES. Book en fremvisning

Centralt i Kliplev sælges en virkelig fin og velholdt villa,
der løbende er moderniseret med bl.a. badeværelse,
bryggers og ny tagetage. I stueplan er der en delig stue,

køkken, bryggers og soveværelse. På 1. salen 2 værelser
og alrum med udgang til tagterrasse. Flot anlagt og hyg-
gelig have. Sag: 16991

Bolig m² 140

Stue/vær 1/3

Grund 490

Opført 1924/1965

Kontantpris: 985.000
Ejerudgift pr. md: 1.264
Udbetaling: 50.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 4.201/3.624
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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.

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

Al opmærksomhed frabedesAl opmærksomhed frabedes
den 16. maj i forbindelseden 16. maj i forbindelse
med vores guldbryllup.med vores guldbryllup.

Anita og Svend BennedsenAnita og Svend Bennedsen
VilsbækVilsbæk

 Aabenraa
Søndergade 6

 74 62 34 70 

 Sønderborg
Perlegade 63

 74 42 23 00

 Padborg
Torvegade 4 

 74 67 30 70

Med Smart Rate 
rentefri betaling 
på 24 måneder

24kr.

* Aktion gælder t.o.m. 31.05.2020 på enkeltstyrke og progressive glas Action 1,5 med superantirefleksbehandling, hærdning og Cleancoat.  
Kan ikke kombineres med andre aktioner. Kun et sæt brilleglas pr. kunde. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21, 6500 Vojens

Brilleglas  
foræret  
til alle!

Vi handler med hjertet

Hellere bedre udsigter igen. Hellere HALLMANN.

En aktion i  
samarbejde med:

Et godt syn til alle – det er Team Hallmans passion
I Danmark har alle det ikke nemt lige for tiden. Derfor skal vi holde sammen. 
Vi fra Hallmann vil bidrage med gratis brilleglas til vores kunder i hele maj 
måned 2020. Meisterglas brilleglas fra Tyskland. Selvfølgelig er vi 
opmærksom på jeres sundhed og hygiejnen har højeste prioritet.

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

Tak fordi du handler lokalt 

Else "vinduespudser" takker af
Af Dit te Vennits Nielsen

Vinduespudser Else 
Christensen, Padborg, 
har valgt at gå på 
efterløn.
Hun har gennem mange 
år arbejdet i sin mand, 
Bjarke Christensen, firma, 
BC Vinduespolering. 

Hun fyldte 63 år den 
2. maj, og derfor havde 
hun sidste arbejdsdag den 
1. maj.

Hun mødte sin mand, 
Bjarke, i Thyborøn, hvor 
han arbejdede som fisker. 

Else arbejdede på en syfa-
brik. Efter 4 år flyttede de 
til Padborg med deres to 
børn, og Bjarke begyndte 
at arbejde for Statsskoven.

I 1986 startede Bjarke 
som selvstændig vindu-
espudser og nogle år efter 
fulgte Else ham trop.

“Ellers skulle han jo bare 
have en anden ansat”, 
erindrer Else Christensen.

I 30 år har parret fulgtes 
ad både på arbejde og i 
hjemmet på Kalvehaven. 
Bjarke tog de øverste vin-
duer, mens Else pudsede 
de nederste. Fremover 
vil Bjarke Christensen 
kun pudse vinduer i 
etplanshuse.

Else Christensen vil i 
fremtiden sysle lidt mere 
i deres store villa med 
tilhørende have, bruge 
tid til sine fritidsinteresse 
med at male sten og lave 
håndarbejde.

“Jeg vil nyde at have 
tid til alt det, som der 
førhen ikke har været så 
meget tid til”, siger Else 
Christensen. ■

Efter 30 år som vinduespudser på Else Christensen på 
efterløn. Foto Dit te Vennits Nielsen 

Plejehjem forbereder sig 
på at modtage besøg
Af Dit te Vennits Nielsen

Nu bliver det igen muligt 
at besøge beboerne på 
Rønshave Plejehjem og 
Birkelund Plejecenter 
efter snart to måneders 
pause.

Dørene bliver åbnet - om 
end på klem.

I de seneste otte uger har 
mange beboere jævnligt 
fået opkald af deres pårø-
rende. Så afsavnet fra de 
kære har været knap så 
mærkbart.

Adskillige pårørende 

er kommet til havedøren 
eller vinduet. Så er der 
blevet rakt chokolade og 
blomster ind til beboerne 
med personalets hjælp. 
Og der er blevet vinket og 
hilst på.

Personalet har i perio-
den fungereret både som 

plejere og den familiære 
del. Der er blevet givet 
ekstra megen omsorg. 
Plejehjemmene har ansat 
mere rengøringspersonale, 
men ellers er vagtplanerne 
kørt som normalt.  

Beboerne kommer meget 
ud i det fri for at få frisk 
luft. 

På de to lokale pleje-
hjem har der ikke været 
nogen Coronarelaterede 
dødsfald. ■
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Sidste dag er lørdag den 9. maj

Flyttesalg
med besparelser på

30-70%
rabat på alle varer i butikken

i hele uge 19

MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 10

6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

TØM BUTIKKEN

Mandag- fredag 

10-17.30

Lørdag 10-12.30

Torvegade 9-11

6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

Forhandler følgende mærker til små pigerForhandler følgende mærker til store piger

Vi åbner
MANDAG

DEN 11. MAJ
KL. 10

K
O

N
KURRENCE

NYHED – Bentes shop � ytter over gaden til det gamle “Bibbe”

GADESTATIVERNE ER FYLDTE 
MED GODE ÅBNINGSTILBUD

VIND GAVEKORT
Der trækkes lod ved rigtigt 
svar på gavekort á kr. 1000, 

kr. 500 og kr. 300
Bentes S

hop fø
rer:  

Små st
r.  

  
Sto

re st
r.  

  
 

elle
r b

egge st
r.  

  

Navn:  _
__________________________   

Tlf.n
r.: 

 ___________________________

A� e
ver u

dfyldt t
alon

i B
entes S

hop

i h
ele uge 20 

Armbånd med charm
Fra 495,- Pris 750,-

Sølv kæde 475,-
Sølv ørestik 395,-

HUSKHUSK
MorsMors
dagdag

Spar 500 

CURVE PENDANT 

 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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Hørt ved Lyren
En lille gris fik gravet 
flere huller i en have i 
Kruså, inden den blev 
indfanget. Grisen er 
meget tam og er for-
mentlig undsluppet fra 
fangenskab. Grisen er 
blevet afleveret på dyre-
hospitalet i Gråsten.

Tennisbanerne bag den 
gamle stadion i Padborg 
er blevet klargjort, og 
nu kan Bov IF Tennis 
igen spille tennis i 
det fri.

AktivSpot i Kollund er 
blevet genåbnet. Man 
skal være opmærksom 
på, at der højest må 
være 10 personer af 
gangen. Brugerne 
skal selv medbringe 
håndsprit.

Bilisterne kan nyde 
synet af et flot blom-
sterflora i rundkørslen 
ved Lyren i Pad borg. 
Des uden er der også 
blomsterflora på mid-
terstykket af Flens borg-
vej i Kruså ned mod 
grænsen.

Efter Thomas 
Christensen Schmidt 
fra Kiske  lund deltog 
i datingprogrammet 
“Kærlighed hvor kra-
gerne vender”, er hans 
udkårne, Laura, flyttet 
ind til ham. Desuden 
har Laura fundet en 
praktikplads inden-
for sit studium som 
handelsøkonom.

To tunesiske mænd er 
ved en domsmandsret 
ved retten i Sønderborg 
hver blevet idømt fire 
måneders fængsel for 
indsmugling af 1.622 
buprenorphin-tabletter. 
De to personer blev i til-
gift udvist af Danmark 
med et indrejseforbud 
på seks år. 
Buprenorphin er et 
stærkt smertestillende 
stof. Hændelsen fandt 
sted den 8. januar, hvor 
de to personer blev 
anholdt på Padborg 
Station. ■

Følg os på Facebook 

TENNISBANERNE 
ER NU ÅBNE 

FOR SPIL
Kom og få indhentet motionen 

fra de sidste par måneder.

Tilmelding til John på mail:
jk@tricolore.dk

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Malerfirma udvider medarbejderstab
Af Dit te Vennits Nielsen

Hos malerfirmaet Per 
Ihle i Holbøl er der 
travlhed.
“Vi har virkelig meget at 
lave. Hen over vinteren 
er ordrene strømmet ind, 
så vi har ansat endnu en 

malersvend”, fortæller 
indehaver Per Ihle.

Den nye ansatte er 
Claus Koch, der tidligere 
har haft et familiefirma 
i Aabenraa. Firmaet 
beskæftiger nu 4 mand 
udover mester selv.

Per Ihle har mange 

private kunder i både 
Padborg, Kruså, Kollund 
og Gråsten området. 
Maler firmaet er for tiden 
i gang i Frøs Sparekasse 
i Sønderborg og udfø-
rer også malerarbejde i 
større kontorbygninger i 
Aabenraa. ■

Claus Koch er blevet ansat hos Malermester Per Ihle.

Åbningstider Mandag LUKKET. Tirsdag-fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

VI GENÅBNERVI GENÅBNER
TIRSDAG DEN 12. MAJTIRSDAG DEN 12. MAJ

Padborg Genbrugsbutik 
til fordel for børnene

50% rabat

på alt i butikken den 12. - 22. maj

og giver derfor 

Vi glæder os til at se jer igen.

Vildsvinehegnet i Kollund Skov er blevet 
udsat for hærværk
Det oplyser Syd- og 
Sønderjyllands Politi.
Hærværket har fundet 
sted på en cirka 150 meter 
lang strækning, hvor heg-
net er blevet klippet op og 
lagt på jorden.

Syd- og Sønderjyllands 
Politi efterforsker sagen 
i samarbejde med tysk 
politi.

“Vi har p.t. ikke yderli-
gere oplysninger om hæn-
delsen”, oplyser politiet.

Den del af hegnet, der 

er ramt af hærværk, lig-
ger i Kollund Skov - ved 
Kobbermølle og ud mod 
Flensborg Fjord.

Politiet oplyser, at de 
spidser ender af hegnet 
stikker op fra skovbunden 
og ud fra hegnspælene.

“Vi vurderer risiko 
for alvorlig skade på 
vildtet ved passage af 
stedet, hvorfor Skov- og 
Natur styrelsen er under-
rettet”, nævner Syd- og 
Sønderjyllands Politi.

Borgere, der måtte have 

set hærværket eller har 
oplysninger i sagen, opfor-
dres til at kontakte politiet 
på telefonnummer 114.

Politiet modtog anmel-
delse om hærværket søn-
dag formiddag.

Vildsvinehegnet stod 
klart langs den dansk-ty-
ske grænse mod slutnin-
gen af sidste år. Hegnet 
er 70 kilometer langt og 
halvanden meter højt.

Vildsvinehegnet kostede 
45 millioner kroner. ■ Hærværket har fundet sted på en 150 meter lang strækning i 

Kollund Skov.
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Havremarken 85 • Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

DANSKE MALERMESTRE

Forårets 
lys afslører 

det
Ring til Maler Ihle 

og hør nærmere 

det er ikke så dyrt 

som du tror!

Husk
Håndværkerfradraget

Trænger huset til maling?Trænger huset til maling?
indeinde
eller udeeller ude

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 

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

Afhentning i Kruså og Gråsten.

Leveres tirsdag den 12. maj

TLF. 51 49 12 34

Avifauna lukker
Af Dit te Vennits Nielsen

Avifauna i Kollund lukker 
1. august.
Efter 45 år har inde-
haverne Jytte og Ole 
Schmidt besluttet at lukke 
deres dyrehandel. Ole 
Schmidt er fyldt 71 år 
mens Jytte Schmidt snart 

fylder 70 år, så der er tid 
til at gå på pension. 

Parret har igennem 
længere tid forsøgt at 
sælge dyrehandlen, men 
det er ikke lykkedes. 
Bygningerne er derimod 
solgt. Parret bliver boende 
i privatboligen, der ligger 
ved siden af. ■

Nyt svømmebad
LAG Sønderborg-
Aabenraa har bevilget 
300.000 kroner til Kruså 
Camping og Hytter til et 
nyt svømmebad.

Formålet med at etablere 
svømmebad er at styrke 
Kruså camping og hytters 
position som attraktiv 
campingplads. 

Det eksisterende, ned-
lagte svømmebad er 
utidssvarende og defekt. 
Det skal derfor rives ned 
og nyt svømmebad skal 
etableres. 

Efter nedrivning støbes 

nyt fundament, der fores 
med dug. Derefter etable-
res teknikrum og bruse/
toiletfaciliteter, og endelig 
udenoms arealer. 

Målgruppen er eksiste-
rende og nye gæster samt 
lokale borgere. 

De nye ejere af Kruså 
Camping og Hytter vil 
med svømmebadet være 
i stand til at tiltrække 
gæster i langt større ud-
strækning end i dag, idet 
campingpladsen efter 
etablering af svømmebad 
bliver interessant for 
børnefamilier. ■

På jagt efter ny forpagter

Af Gunnar Hat tesen

Bestyrelsen for Holbøl 
Landbohjem er på jagt 
efter en ny forpagter, der 
skal overtage forpagt-
ningen 1. august efter 
Karin og Finn Jørgensen, 
der stopper efter 22 år.

Generationsskiftet var 
ellers på plads, da den tid-
ligere formand for Holbøl 
Landbohjem, Preben 
Jensen, var udset til at 
overtage forpagtningen.

Men efter 14 dages 
ferie på Cuba op til 
Coronakrisen fik han kol-
de fødder.

"Jeg turde simpelthen 
ikke efter udbruddet af 
Corona-pandemien. Jeg 
skulle ud at investere 
flere millioner kroner i 
køb af inventar, lager og 

biler. Det var for stor en 
mundfuld i en usikker tid. 
Gælden ville det tage mig 

7-8 år at afdrage", fortæller 
57-årige Preben Jensen, 
som i godt et halvt år har 
været ansat på Holbøl 
Landbohjem, men nu skal 
ud at finde nyt job. ■

Preben Jensen Arkiv foto
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