
Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Tlf. 73709192

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

ÅBNINGSTIDER Telefon 73 65 26 00
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

6 flasker

379,-

ITALIENSK VINKUP
Tagaro u’cucci 
susumainello 
2015
er en varm og 
lækker vin, hvor 
susumaiello-druen 
har en herlig sødme 
uden at blive 
sukret, let syre og 
behagelig afrundet.
En fuldmoden 
vin med fuld 
smagsvolume og 
kompleksitet.

95 point
Barego

UGENS BEDSTE KØB
Ekstrabladet

 Vivino

Spar

695,-

ENGANGSPARTI

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

Din vej til

Godt håndværk
• Tagarbejde, reparationer og nyt

• Montering og reparation af loft,
gulve og vægge

• Opsætning af køkkener

• Tilbygninger

• Montering og reparation
af vinduer og døre

K. Sørensen Byg – din vej til godt håndværk
Kirkegårdsvej 11, 6300 Gråsten
Ring 2339 5426 og snak godt håndværk med Kedde

Nygade 13 - 6300 Gråsten

Takeaway
Sandwich .............50,-

Stjerneskud .......105,-

Burger .................70,-

Alm. hotdog ........27,-

Rejemad ..............60,-

Fransk hotdog .....25,-

Bestil på 7465 3365

1,5 KG

5000

SVINEKOTELETTER

Broager

Tilbuddet gælder torsdag, fredag og lørdag 

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

14 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 780 kr.

FÅ 
LEDIGE 
PLADSER

FORVENTET
OPSTART UGE 6

SVØMME-
HOLD

De nuværende restriktioner 
er forlænget frem til den 

07.02.2021.  
Vi er optimistiske og håber 
på, at svømmeholdene kan 

starte op i uge 6.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 3 20. januar 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Tak fordi du handler lokalt

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter i januar
Søndag den 24. januar kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 24. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Kon� rmander i en coronatid
Skolerne er lukket og eleverne er sendt hjem til fjernundervisning bag hver 
deres skærm.

Det betyder selvfølgelig, at de kommende kon� rmander heller ikke kan komme 
til kon� rmationsforberedelse hver torsdag som de plejer. Men corona eller ej: 
kon� rmanderne skal modtage undervisning for at kunne blive kon� rmeret, så 
også kon� rmationsforberedelsen har ændret form i denne mærkelige tid.

Der bliver dog tilbragt rigeligt med tid bag skærmene på de danske teenage-
værelser i øjeblikket, så kon� rmanderne i Gråsten og Adsbøl sogne modtager 
i øjeblikket gode gammeldags breve med forskellige opgaver, der skal løses. 
Hver torsdag tropper kon� rmanderne op i kon� rmandstuen, hvor de helt 
corona-sikkert med afstand, mundbind og håndsprit henter næste uges 
opgave. Det kan være ting, der skal læses og dilemma-spil, der skal spilles 
med familien. Det kan være opgaver, der skal løses og sendes via mail, og 
det kan være kreative opgaver, der skal a� everes den kommende uge – og 
som regel er der også lidt slik, et lys eller andet hyggeligt gemt i kuverten, 
så kon� rmanderne får en god oplevelse med kon� rmationsforberedelse på 
afstand. 

Åben kirke!
I denne forunderlige Corona-tid holder vi “Åben Slotskirke” 
hver onsdag fra kl. 16.00 til kl. 17.00.

Du kan komme ind i kirken, bede en bøn, tænde et lys og 
lytte til den smukke musik der spilles fra orglet.

Tanken er, at du kan få en stille stund i kirkerummet.

Du kan møde din sognepræst Hanne Beierholm Christensen 
og Organist Rut E Boyschau er ved orglet.

Håbstegninger
Kon� rmanderne i Gråsten og Adsbøl fjernundervises i denne tid. 

En af sidste uges opgaver var at lave håbstegninger, der skulle kunne indgyde 
håb og glæde hos dem, der skulle se tegningerne. Det er der kommet mange 
� ne tegninger ud af: regnbuer, hjerter, foldede hænder, lys og håbefulde 
sætninger. Tegningerne vil blive hængt op i vinduerne i Slotskirken, så man kan 
se de � otte tegninger, når man går rundt i slotshaven eller i slotsgården. 

Det bliver godt igen.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen

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

Ny kajakbygning i Gråsten
Af Louise Johnsen

En ny kajakbygning 
bliver opført ved Gråsten 
Ro- og Kajakklub. 
Klubben har de sidste 
par år arbejdet hårdt på 
fundraising af den nye 

tilbygning, som skal huse 
de mange kajakker, som 
der er brug for at opmaga
sinere i klubben. 

Økonomien er i hus og 
grundstenen lagt til de 
nye faciliteter på klubbens 
matrikel i Emmas Have. 

Mere plads til kajakker 
har længe været et stort 
ønske for klubbens ka
jakroere, da flere og flere 
roere benytter egen båd til 
at tage en tur på vandet.

“Vi glæder os til at tage 
den nye faciliteter i brug. 

Det bliver langt lettere 
for klubbens medlemmer, 
når deres egne kajakker 
ikke skal fragtes frem og 
tilbage hver gang man 
ønsker at hoppe i båden, ” 
fortæller kajakchef Ingolf 
Hinz.

Den 97 m2 nye tilbyg
ning skal efter planen stå 
klar til sæsonen starter i 
april.

Gråsten Ro og Kajakklub 
har modtaget støtte fra 
Fabrikant Mads Clausen 
Fonden, Sydbank, 
Den Nordslesvigske 
Kvindeforenings 
Fond, Aktivitetspuljen 
Sønderborg Kommune og 
Norlys Fonden. ■

En ny kajakbygning bliver 
opført i Emmas Have.
 Foto Louise Johnsen

Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 1024 · www.gl.dk

Køb friske æg
6 æg  15,-

15 æg 35,-

Gråsten Landbrugsskole har 
græsgående høns, der trives godt 

og nyder de gode forhold.

Græsæggene sælges lige udenfor 
Gråsten Landbrugsskoles gårdbutik, hvor man 

også kan købe frisk mælk fra gårdens køer.
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Gælder torsdag-fredag-lørdag

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Tilbuddene gælder torsdag den 14. januar til 

lørdag den 16. januar 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRISKSKÅRET

HALV

PRIS 

Als pølser Semple 
babymad i tuber
Mange varianter

Änglamark 
mælk 
vælg mellem 
let, mini eller 
skummet. 
1 liter

6-10 stk 
svinekoteletter

Ca. 1000 g

49,-

3-pak

110,-
4 stk

20,-

Ta’ 3 liter

15,-

GRÅSTEN
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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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

• Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge deres 
fusser når de kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Avisen er i din postkasse onsdag/torsdag
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

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 torsdag 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
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter

Esben Cronbach

Telefon 26 77 22 72

Grafisk  
tilrettelæggelse 
Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen
Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Bogholder
Ann Christensen
Telefon 31 17 05 27
bogholder@graastenavis.dk
Træffes tirsdag til torsdag fra kl. 11-15

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

factum2 Gråsten ApS 
 Emmas Have 9, 6300 Gråsten  - din lokale fagmand

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

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

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.

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

Mads Bonde
ALT INDENFOR VVS
Ring på: 7446 1542 

vvs-technic@outlook.dk

Find os på
Facebook

VVS-Technic.dk

VVS-Technic
Aut. VVS-lnstallatør
Avnbølstenvej 3, Avnbøl

Grøn Energi

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 –

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

4 Handl i Slotsbyens butikker og få Gråstenmærker



Nye åbningstider i Borgerservice efter nytår

BORGERSERVICE

Fra 1. januar 2021 ændrer Borgerservice i Sønderborg Kommune åbningstiderne. 

Åbningstider for personligt fremmøde i Borgerservice 
— KUN MED TIDSBESTILLING*

Telefontider for hjælp til digital selvbetjening

Sønderborg Tirsdag og torsdag 09.00 - 18.00 Den Digitale Hotline (DDH) - Fælleskommunal kontaktcenter

Nordborg og Gråsten Torsdag 09.00 - 18.00 Telefon: 70 20 00 00

Mandag-torsdag

Fredag

Søndag

 

08.00 - 20.00

08.00 - 16.00

16.00 - 20.00

Sådan bestiller du tid
Pension og indskudslån: 88 72 40 10
Pas og kørekort: www.sonderborgkommune.dk eller på 88 72 40 06
Til alle øvrige områder:  88 72 40 06

*Undtaget for tidsbestilling er optankning af rejsekort og udlevering af mundbind.

Broager & Gråsten Radio 
servicerer 1.100 husstande
Af Ingrid Johannsen

Viasat og Canal Digital 
har slået sig sammen, 
og hedder fra årsskiftet 
Allente. Sammen læg
nin gen giver travlhed 
for de to indehavere af 
Broager & Gråsten Radio, 
Leif Hansen og Henning 
Christensen.

I de kommende 9 måne
der skal de servicere para

boler hos 1.100 husstande. 
Det skyldes, at signalet 
tidligere var indstillet til 5⁰ 
øst, men det skal nu æn
dres ændres til 1⁰ vest. 

De berørte TV
signalmodtagere vil blive 
kontaktet. 

“Der er intet at være 
nervøs for. Ingen kommer 
til at miste deres signal. Vi 
glæder os til at komme ud 
og hjælpe”, lyder det fra 

Leif Hansen og Henning 
Christensen. ■

Leif Hansen og Henning Christensen er et kort øjeblik i butikken inden dagen fyldes med 
besøg hos kunder fra Nordborg til Padborg. Det er et stort opland butikken dækker.
 Foto Ingrid Johannsen

Faktaboks
Fusionen giver det nye 
selskab Allente nye mu
ligheder. Selskabet vil 
kunne skabe meget mere 
sammen end Viasat og 
Canal Digital hver for 
sig. Det primære mål er 
at forbedre kvaliteten af 
kundernes tvløsning.
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KØKKENDRØMMENE LEVER STADIG

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

.

Sæt ikke dine indretningsdrømme på stand-by. 
Mens vi venter på normale tider, er der stadig 
hensynsfuld aktivitet hos os på Ellegårdvej 23B.

Du kan altid kontakte os. Vi hjælper dig gerne 
per tlf., mail eller video-call. Vi kommer også 
gerne på besøg på forsvarlig vis efter gældende 
forholdsregler.

Alle vores køkkendesign er bygget over gamle 
håndværker traditioner, godt krydret med de 
nyeste bekvemmeligheder, der gør køkkenlivet 
gennemtænkt og funktionelt. 

inspiration
Bolig

D E S I G N  O G 
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 24. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 24. januar kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 24. januar

Ingen oplysninger

BROAGER KIRKE
Søndag den 24. januar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 24. januar 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 24. januar 11.00

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 24. januar kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 24. januar kl. 9.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 24. januar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 24. januar
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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.

HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre  
– unge, studerende, voksne og ældre*.

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt, og du har  
mulighed for at få enten én eller flere ruter.

Vi leverer de pakkede reklamer og aviser på din  
adresse – klar til omdeling. Du kan låne en  
cykeltrailer af os.

Vi har omdeling onsdag og  
torsdag 

Bestem selv, hvornår på dagen,  
du vil arbejde, indenfor vores deadline

Som voksen får du skattefri  
kørselsgodtgørelse på landruter

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling

Du optjener løbende point til vores 
gaveshop, hvis du er fast omdeler 
under 18 år

VI                     OMDELERESØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE
blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:

*Du skal blot være fyldt 13 år for at søge jobbet

TLF. 70 10 40 00
ELLER RING TIL OS PÅ

GRÅSTEN HANDELSSTANDS
JUBILÆUMSFOND AF 1959

af ovennævnte legats midler vil der kunne uddeles legater.
Legatet kan ifølge dets fundats søges af unge, 

flittige og dygtige uddannelsessøgende der 
stammer fra den “oprindelige” Gråsten Kommune 

og som er under uddannelse.
Ansøgningen bilagt kopi af eksamensbeviser 
og oplysning om økonomiske forhold 
fremsendes senest mandag den 1. marts 2021 
til Gråsten Handelsstandsforening
Bo Hansen
Sydbank Gråsten
Torvet 2, 6300 Gråsten
bo.hansen@sydbank.dk
Mærk kuverten Legat

TAKTAK
for venlig opmærksomhed for venlig opmærksomhed 
ved min 90 års fødselsdag.ved min 90 års fødselsdag.

Meta EriksenMeta Eriksen
Fruenskær 2, Veter SottrupFruenskær 2, Veter Sottrup

6400 Sønderborg6400 Sønderborg

Venstre hilser Rema1000 velkommen
Af Gunnar Hat tesen

Venstres borgmester-
kandidat Ellen Trane 
Nørby byder Rema1000 
velkommen til Gråsten.
“Vi tror, det vil være med 
til at løfte handelslivet i 
Gråsten, Konkurrence er 
altid sundt”, siger Ellen 
Trane. 

“Det er klart, der skal 
laves en samlet bystrategi 
og udviklingsplan for 
Gråsten, hvor vi også 

løfter bymidten. Både 
så vi skaber mere liv i 
dagligdagen i centrum og 

har fokus på de turister, 
der kommer til byen. 
Heldigvis er antallet af 
turister stærkt stigende 
med anlæggelsen af Den 
Kongelige Køkkenhave”, 
nævner Ellen Trane 
Nørby.

“For os handler det om 

at få vurderet, om der er 
behov for et aflastnings
område i Sundsnæs eller 
om at man af trafikale 

årsager skal placere dag
ligvarebutikken inden for 
den nuværende lokalplan”, 
siger Ellen Trane Nørby, 
som finder det supergodt, 
at Rema1000 kommer til 
Gråsten.

“Vi ved, der er mange 
fra Gråsten, der handler i 
Kruså og Sønderborg. Det 
vil være fint, hvis de kan 
handle lokalt i Gråsten”, 
siger Ellen Trane Nørby. ■

Ellen Trane Nørby (V).
 Arkiv foto

Ebbe Johansen genvalgt som præsident
Af Gunnar Hat tesen

Formand for Ældre Sagen 
i Gråsten, Ebbe Johansen, 
er blevet genvalgt som 
præsident for en ny tre
årig periode for den euro
pæiske organisation “Age 
Platform Europe”, der 
repræsenterer 40 millioner 

seniorer over 50 år i de 27 
EUlande.

“Organisationen er 
verdens største faglige 
netværk”, fortæller Ebbe 

Johansen, der blev valgt 
første gang i 2017.

Age Platform Europe har 
til huse i Bruxelles.

78årige Ebbe Johansen 
er uddannet civilingeniør, 
og har også en HD.

Præsidentposten 
giver anledning til ad
skillige rejser til den 
europæiske hovedstad, 
hvor han forsøger at 
sætte ældres vilkår højt 
på EUKommissionens 
dagsorden.

Ældre Sagen i Danmark 
har været medlem af Age 
siden 2001. Ebbe Johansen 
har tidligere været næst
formand i Ældre Sagen i 
Danmark. ■

Ebbe Johansen er præsent 
for 40 millioner ældre i 
Europa.
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Den gamle bager i Rinkenæs er død

Af Gunnar Hat tesen

Den gamle bager i 
Rinkenæs, Svend Aage 
Poulsen, er død, 85 år.
Han var en mand fyldt 
med lune, godt humør og 
lidt drillesyg på den gode 
måde.

Han var født i Thy, og 
det fornægtede sig ikke på 
hans tungemål.

Han blev i 1958 gift 
med Gerda, der stam
mer fra Klitmøller ved 
Hanstholm.

Efter et par år i Norge 
kom parret i 1960 til 
Bolderslev, hvor han fik 
ansættelse på Kohberg.

I 1965 købte han 
Rinkenæs Bageri af H.C. 
Wermer. Siden drev han 
i næsten 30 år bageriet. 
Det gav lange arbejdsdage. 
Han skulle typisk op kl. 2 

om natten. Eneste ugent
lige fridag var mandag, 
og hvert år var der kun én 
uges ferie.

Efter han havde afhæn
det bagerforretningen, 
blev han fejedreng hos 
Chr. Hansen A/S.

Han gik trofast 46 
gange om året ud med 
Samspil til samtlige hus
stande i Rinkenæs Sogn.

Igennem 17 år hejste 
han trofast flaget ved 
mindestenen på alle offi
cielle flagdage. Tidligt om 
morgener tog han turen til 

mindestenen for at hejse 
Dannebrog til tops. Det 
skete omkring 25 gange 
om året og lige så mange 
gange igen om aftenen for 
at hejse flaget ned. 

Foruden sin hustru, 
Gerda, efterlader han 
tre børn. Anni bor i 
Frederiksværk og er gift 
med byens tidligere borg
mester Helge Friis, Per 
bor i Kolding og Lene i 
Haderslev. ■

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 GoodGunnar Petersen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

www.als-begravelse.dk

Vi holder
Traditionen tro
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelses- 
forretning sætter vi en stor ære i at holde 
traditionerne i hævd.

Vi har mange års erfaring og vores forretning  
er tilpasset tiden, så vi på den bedst 
mulige måde får taget en smuk afsked.
 

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Nygade 1, 6300 Gråsten · Telefon 41 10 10 85 · 4649@inter�ora.dk
Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30

Dødsfald
Vognmand Tommy Dittfeld, Broager, er død, 60 år. ■

Min kære mandMin kære mand
Vor gode far, svigerfar, morfar, farfar og oldefarVor gode far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Svend Aage PoulsenSvend Aage Poulsen
“E bache”“E bache”

* 12. maj 1935* 12. maj 1935
sov stille ind den 14. januar 2021sov stille ind den 14. januar 2021

Tak for altTak for alt
Gerda,Gerda,

Anni, Per og Lene Anni, Per og Lene 
Begravelsen � nder sted i Rinkenæs KorskirkeBegravelsen � nder sted i Rinkenæs Korskirke

fredag den 22. januarfredag den 22. januar
På grund af corona er ceremonien kun for den nærmeste familie.På grund af corona er ceremonien kun for den nærmeste familie.

Taksigelser
Hjertelig takHjertelig tak
for jeres opmærksomhedfor jeres opmærksomhed

i forbindelse medi forbindelse med

Jakob ChristensensJakob Christensens
død og bisættelsedød og bisættelse

Tak for blomster og varme tanker i denne Tak for blomster og varme tanker i denne 
svære tid. Det var med til –trods alt- at gøre svære tid. Det var med til –trods alt- at gøre 

det til en smuk oplevelse at sige farvel.det til en smuk oplevelse at sige farvel.
Gunhild og familieGunhild og familie

Ildsjæl i Skelde er død, 90 år
Af Gunnar Hat tesen

Æresmedlem i Skelde 
Gymnastikforening, 
Jakob Christensen, 
Nederballe 2, Skelde, er 
død, 90 år.
Jakob Christensen boede 
og levede hele sit liv på 
Broagerland, hvor han var 
en kendt mand..

Han var født og opvokset 
i Skelde. Efter gifte målet 
i 1952 med Gunhild over
tog de en mindre land
ejendom i Skeldekobbel, 
som de drev i 48 år. Siden 
blev ejendommen solgt og 
de flyttede til Skelde, hvor 
de købte hus. Her nød han 
sit velfortjente otium, om
givet af gode naboer.

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

Livsværk
Skelde Gymnastik forening 
var Jacob Christensens 
livsværk. Han var forenin
gens omdrejningspunkt. 
Han var med til at oprette 
idrætsforeningen i 1944. 
Han startede med at 
kridte banen op, spillede 
fodbold indtil han fyldte 
50 år og i mange år var 
han ligeledes en dygtig 
fodboldtræner i Skelde GF, 
som han var formand for 

i 12 år. Desuden var han 
i mange år opråber ved 
lottospillene i Sportens 
Venner. Foreningen ar
rangerede også velbesøgte 
dilettantforestillinger i 
forsamlingshuset.

Skelde GF havde talent
fulde fodboldspillere, 
og på et tidspunkt spil
lede Skelde GF i Serie 2. 
Hjemmekampene samlede 
altid mange tilskuere. 
Jakob Christensen var 
altid først på stadion, når 
der skulle spilles kamp.

Jakob Christensen 
efterlader sig hustruen 
Gunhild og tre døtre. ■

Jakob Christensen var 
omdrejningspunktet i 
Skelde GF. Arkiv foto 

I næsten 30 år drev Svend 
Aage Poulsen bagerforret-
ning i Rinkenæs. Arkiv foto
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S U N D E V E D

Læserbrev

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

EGERNSUND SENIORER

GODT NYTÅR
Generalforsamlingen som skulle være afholdt her 
sidst i januar er udskudt på grund af coronavirus. 

Den vil blive afholdt når vi igen kan samles.
Da vi ikke kan foretage os nogen aktiviteter, har vi 

valgt i år ikke at opkræve medlemskontingent.
Pas godt på jer selv.
Hilsen bestyrelsen

Menighedsråds-sammenlægning 
påvirker ikke menigmand
Af Esben Cronbach

De sidste brikker er 
faldet på plads i konsti-
tueringen af ét samlet 
menighedsråd for Nybøl 
og Sottrup Sogn.
Et flertal blandt menig
hedsrådets medlemmer 
og menigheden er enige 
om en sammenlægning 
af Nybøl og Sottrup 
Menighedsråd. 

Beslutningen er taget 

i lyset af, at det ikke 
lykkedes Nybøl Sogns 
Menighedsråd at konstitu
ere sig, da der sidste år var 
valg til menighedsrådet. 
Men hvad betyder denne 
sammenlægning helt 
konkret?

Tæt samarbejde
Nybøl og Sottrup sogne 
har længe haft et meget 
tæt samarbejde: Samme 
præst, samme medarbej

dere og samarbejde mel
lem menighedsrådene.

De vil fortsat have hvert 
sit budget, egen organist 
og egne kirkesangere. Det 
betyder, at der reelt ikke 
ændres noget i den dag
lige drift, udover i selve 
menighedsrådene. 

Fordi der længe har 
været et samarbejde, har 
de to menighedsråd, også 
før sammenlægningen, 
snakket sammen. Det, der 

reelt ændres, er altså kon
stitueringen af ét samlet 
menighedsråd for de to 
sogne.

Ét effektivt menighedsråd
Ifølge formand for Sottrup 
Sogns Menighedsråd, Jens 
Falck Sørensen, vil det 
fremover blive lettere at 
planlægge arrangementer 
og andet. 

“Det bliver lettere at 
planlægge, fordi det hele 

nu kan gennemføres i 
ét hug. Man skal ikke 
snakke sammen på kryds 
og tværs for at finde ud af, 
hvad der passer bedst med 
det andet menighedsråds 
planer,” siger Jens Falck 
Sørensen. 

Fremover vil der være 
flere ting, det samlede me
nighedsråd skal tage stil
ling til, men der vil også 
være flere om opgaverne. 
De henholdsvis fire og 
seks medlemmer i Nybøl 
og Sottrup Sogns menig
hedsråd slås sammen til i 
alt 10 medlemmer, der er 
sammen om opgaverne.

Beslutningen skal godkendes
Det eneste, der mangler, 
er et endeligt svar fra 
Sønderborg Provsti, 
der skal godkende 
beslutningen. 

Både menighedsråd og 
menighed i begge sogne 
er enige om beslutnin
gen. Jens Falck Sørensen 
kalder derfor den ende
lige godkendelse for “ren 
proforma”, fordi alt andet 
allerede er på plads. Kun 
den formelle godkendelse 
venter endnu. ■

Stor tak til 
hjemmeplejen
Den 6. januar sagde vi 
farvel til vores far  og 
mors ægtemand gennem 
68 år  Jakob Christensen, 
Skelde  og i den forbin
delse, vil vi gerne give 
udtryk for, hvor uover
truffen Hjemmeplejen for 
Sønderborg Kommune 
har passet og plejet vores 
far igennem det sidste 
halve år.

Hjemmeplejen har på 
dygtigste og mest profes
sionelle måde støttet vores 
mor og de har plejet vores 
far på en så værdig, venlig, 
sympatisk og kærlig vis – 

at de fortjener en kæmpe 
ros.

Der har været mange 
igennem huset i Skelde, 
og der skal lyde en stor 
tak til hver og én. Selvom 
Hjemmeplejen har en 
travl hverdag, har der altid 
været plads til et smil og 
en lille snak samt omsorg 
for både far og mor.

Kæmpe tak til 
Hjemmeplejen fra

Gunhild samt døtrene 
Karin, Hanne og Ulla.

Karin L . Krogh 

Pileløkke 1, Broager

Skoleleder:

“Jeg er dybt imponeret af både 
mine elever og kolleger”
Af Esben Cronbach

Skoleleder på Broager 
Skole, Claus Brink 
Christensen, er impone-
ret over måden, hvorpå 
elever og lærere tackler 
den anden hjemsendel-
se. Især i en tid, der ikke 
er uden udfordringer.
Skolegårdens spil og leg er 
skiftet ud med en digital 
skolegang på videotjene
sten Microsoft Teams. 

Selvom Broager Skole 
lige nu har rykket de 
normale skemaer online, 
er hverken undervisnin
gen eller det sociale liv 
blandt elever og lærere det 
samme.

Forestil dig en 
virtuel fysiktime
Det er midlertidigt, at 
Broager Skole opretholder 
det normale skema. I 
længden er det ikke hold
bart for hverken elever 
eller lærere. Det er nemlig 
svært at lave onlineun
dervisning med samme 
kvalitet som den normale, 
fysiske undervisning.

“Det er ikke det samme 
niveau, man kommer til 
at køre. Det er nødun
dervisning. Forestil dig 
virtuel billedkunst eller 
fysikundervisning. Der er 
grænser for, hvad du kan,” 

siger skoleleder Claus 
Brink Christensen. 

Selvom det til dels er 
muligt i en kort periode, 
vil det være udmattende 
for alle parter at forsøge at 
opnå en normal skolegang 
over nettet.

Niveauet bliver ikke det 
samme, men han er alli
gevel imponeret over både 
elever og lærere.

“De holder stadig hu
møret højt, og det er fedt, 
at de holder hovederne 
oppe, i stedet for at gå helt 
i sort,” siger han. “Når vi 
gør det sammen, tror jeg 
på, at vi kan rykke mange 
sten.”

Bedre end i foråret
Når undervisningen 
foregår over nettet, er 
der også større risiko for 
at tabe nogle af eleverne 
bag skærmen. De, der i 
forvejen har det svært, 
får det ikke lettere, når 
undervisningen rykker 
online. Derfor er det en 
stor fordel, at der i denne 
nedlukning er markant 
større fleksibilitet, når det 
kommer til at holde nogle 
af eleverne på skolen. 
Eleverne, der ellers ville 
falde bagud, får bedre 
muligheder, end de ville 
få online. Også for foræl
drene er det positivt, at 
flere elever kan være på 
skolen. Mange arbejder 
stadig hjemmefra, og det 

betyder, at man hurtigt 
står med både fuldtids
arbejde, børnepasning, 
hjemmeundervisning 
og alt, der hører til. Dét 
problem undgås i videre 
udstrækning, når ele
verne får mulighed for at 
komme op på skolen.

Bekymring om 
afgangsprøven
For de lærerne og ud
skolingens elever bliver 
bekymringen for afgangs
prøven stadig større. De 9. 
klasseelever, der i år skal 
op til deres sidste prøver, 
har mistet undervisning 
både sidste år og nu også 
i år. Det betyder, at de 
samlet set er gået glip af 
nogle måneders normal 
skolegang. Elevernes 
bekymring er en national 
tendens. Ifølge en rapport 
fra Egmont Fonden er 
hver tredje elev bange for, 
om de består afgangsprø
ven. 38 % er bekymrede 
for, om de lærer nok i sko
len. Selvom mange er be
kymret for, om de består 
prøven, om de lærer nok 
eller om de socialiserer 
nok med vennerne, er der 
også mange, der er mindre 
bekymrede.

29 % af eleverne har 
svaret, at de slet ikke er 
bekymret for noget. ■

Skoleleder Claus Brink Christensen Arkiv foto
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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

Hørt i byen
Gråsten Frivillige 
Brand værn måtte tors
dag aften rykke ud til 
en brand i en skorsten 
i et feriehus i Marina 
Fiske næs. Ilden var gået 
ud, da brandmændene 
kom, så de tømte bræn
deovnen for brænde.

Louise Westergaard, 
der bor i Busholm på 
Broager land, optrådte 
fredag aften i den bed
ste sendetid i XFactor. 
Dommeren sendte 
den musikalske pige, 
der tidligere har gået 
på FördeSchule, men 
nu går på Stats skolen 
i Sønder borg, videre 
med tre store “Ja’er”

Hele familiens dyrlæge 
i Gråsten og Møgel  
tønder har succes. 
Efter spørgslen be
tyder, at den lokale 
dyrlægepraksis nu er 
oppe på 13 medarbej
dere. Seneste nyansatte 
medarbejder er den 
nyuddannede dyr
læge Emilie Sandager 
Vernersen.

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
var lørdag i det skønne 
solskinsvejr ude at gå 
18 km sammen med 
sin datter, Marie, på 
Gendarm stien og 
Nybøl Nor stien.

Pvagten var både 
onsdag og torsdag i 
Gråsten centrum for at 
uddele bøder til ulov
ligt parkerede biler.

En 41årig mand fra 
Gråsten fik fem års 
fængsel for voldtægt 
af seksårig datter. 
Datteren er tilkendt 
100.000 kr. tort
erstatning. Faderen har 
anket fængselsdommen 
og erstatningen til 
Vestre Landsret.

For tiden er der 26 
sommerhuse sat til 
salg i Marina Fiskenæs 
i Gråsten. Der er i alt 
156 fritidsboliger i 
feriecentret. ■

LEJLIGHED 
UDLEJES

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

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 2.800,- plus forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

Boliger

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få 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

Tak fordi du 
handler lokalt

Hovednummer tlf. 7060 2033
Nederbyvej 2, Rinkenæs · 6300 Gråsten · Tlf. 3080 7580
Ellegårdvej 34 · 6400 Sønderborg · Tlf. 3080 7560
Over Jerstalvej 17 · 6500 Vojens · Tlf. 2013 7627
Se mere på www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

Ford Focus
1,6 TDCi 
115 Titanium stc.
01/2014
Km. 174.000
Diesel
Koksmetal

99.400,-

Lokal lærer udgiver børnebog Af Gunnar Hat tesen

43-årige lærer Brian 
Vilhelmsen Fogh, 
Gråsten, der er far til 
Ingrid (17) og Carl Gustav 
(12) udgiver børnebog.
Han er skolelærer i 
specialafdelingen på 
Ahlmann Skolen i 
Sønderborg og har tidli
gere undervist på Gråsten 
Skole.

Bogen hedder “Oskar og 
alle de andre børn i Lille 
Smutby”. 

Brian Vilhelmsen Fogh 
har selv skrevet og tegnet 
tegningerne til bogen. 
Historierne har han igen
nem flere år læst for sine 
elever.

“Børnene er de bedste 
lyttere man kan få. De 
fortæller lige hvad de 
syntes om ens historier og 
så kan man præcis aflæse, 
hvile historier de bliver 

fanget af. Bedre publikum 
kan man ikke få, når man 
laver historier”, fortæller 
Brian Vilhelmsen Fogh. 

Historierne handler om 
det at stikke lidt ud og 
have det sjovt sammen og 
at det er ok. Så længe man 
er en god kammerat, skal 
der også være plads til lidt 
skæg og ballade. Og plads 
til at grine af sig selv og 
andre, så længe man gør 
det sammen.

Oscar og Bo
Historierne og tegne
stilen er blevet sam
menlignet med Ole Lund 
Kirkegaards forfatterskab. 

“Dette er selvfølgelig 
en stor ære”, siger Brian 
Vilhelmsen Fogh, uden 
dog at han vil sammen
ligne sig med Ole Lund 
Kirkegaard. 

“Jeg håber, folk vil blive 
glade for historierne, jeg 
har skrevet og hygge 
sig med illustrationerne 
dertil”.

Bogen skulle have været 
præsenteret på årets bog
messe i Bella Centeret, 
som blev aflyst på grund 
af Corona. 

“Lige i øjeblikket afven
ter vi Corona restriktio
nerne for at se, hvornår 

der bliver 
åbnet op for boghand
lerne igen. Hvis der går 
et stykke tid endnu, vil 
bogen efter planen blive 
præsenteret på årets bog
messe i Bella Centeret”, 
siger Brian Fogh.

Bogen handler om 
børnene Oskar og Bo 
og deres eventyr i Lille 
Smutby, hvor man også 
kan møde Slager Flæsk, 
Hr. Pengeglad og Hønse 

Rikke. I bedste Ole Lund 
Kirkegaard stil er der gang 
i gaden og fantasifulde 
billeder.

Brian Fogh er allerede 
gået i gang med fortsæt
telsen til bogen, som kom
mer til at hedde “Jul i Lille 
Smutby”. 

Han håber, at den første 
bog i serien, når at komme 
i handlen, inden 2’eren i 
serien bliver udgivet. ■

En lokal skolelærer, Brian Vilhelmsen Fogh, 
Gråsten, springer ud som børnebogsforfatter.

Bliv 
vaccineret
Det er vigtigt, de ældre 
bliver Covid19 vaccineret.

Det fastslår Ældre Sagen 
i Gråsten, som opfordrer 
pårørende, frivillige og 
andre, der kommer hos 
ældre, til at hjælpe til 
med at booke tid til vac
cination. Den er gratis og 
frivillig.

Plejehjemsbeboerne har 
fået deres første stik. Nu er 
turen i vaccineprogram
met kommet til gruppen 
af ældre over 65 år, der får 
både personlig og praktisk 
hjemmehjælp.

Man kan booke vacci
nation via NemId, og hvis 
man ikke har NemId, så 
ring til regionen:

Region Syddanmark: 
Tlf. 99 44 07 17, alle dage 
inkl. weekend og hellig
dage kl. 915 ■
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

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

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

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

BovAvis

Selvafhentning afSelvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

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

BovAvis

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

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

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

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
 DøreMotor-optimering

fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• • TruckersteakTruckersteak
• • ÆggekageÆggekage
• • StjerneskudStjerneskud

• • WienerschnitzelWienerschnitzel
• • TarteletterTarteletter
• • Osv.Osv.

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig
Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 20. Farserede porrer med grøntsager

TORSDAG den 21. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 22. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 23. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 24. Burger med pommes frites

MANDAG den 25. Kødsovs med pasta

TIRSDAG den 26. Kyllingebryst med paprikasovs og salat

Kun 69,-

Sønderjysk forsikringsselskab 
sender 15 millioner kroner retur

Af Gunnar Hat tesen

Kunderne i det Kollund-
forsikringsbaserede 
GF Grænsen sparer 15 
millioner kroner i forsik-
ringspræmie i år.
De mange millioner i 
overskud bliver trukket 
fra forsikringsregningerne 
til det kundeejede selskab, 
som i øjeblikket er i fuld 
gang med at sende brev ud 
til sine kunder.

“2020 var på grund af 
corona et på mange måder 
besværligt år, men vi kan 
glæde os over, at de færre 
biler på vejene  specielt i 
foråret  også har betydet 
færre skader på bilerne.

Det er en af årsagerne 
til det flotte resultat i GF 
Grænsen, hvor overskud
det på bilforsikringen 
er på knap 15 millioner 
kroner”, siger Svend Erik 
Danielsen, der er formand 
for GF Grænsen.

“Og så må vi endnu 

en gang slå fast, at vores 
medlemmer kører for
nuftigt og er gode til at 
passe på sig selv og andre 
i trafikken, fortsætter den 
lokale GFformand.

GF Grænsen er en af i 
alt 34 forsikringsklub
ber i det medlemsejede 
GF Forsikring.

Et vedholdende 
solidarisk princip
GF er ejet af medlem
merne, og siden GF 
Forsikrings første leveår i 
1960'erne har grundideen 
været, at medlemmer  og 
ikke aktionærer  skulle 
dele årets overskud. 
Derfor er GF’s overskuds
deling også solidarisk. 
Jo færre skader, jo mere 
i overskud til alle, og det 
betyder, at har man haft 
en skade i løbet af året, 
så får man alligevel del i 
overskuddet. ■

Et år med færre bilskader: Coronarestriktionerne har betydet færre biler på vejene, og det har bl.a. bidraget til et fornuftigt 
regnskab hos GF Grænsen.  Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 3 20. januar 2021 13. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 24. januar kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller
Onsdag den 27. januar kl. 17.00
nadvergudstjeneste
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Onsdag den 20. januar kl. 17.00
nadvergudstjeneste
ved Solvejg Dam-Hein 
Søndag den 24. januar kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 24. januar kl. 9.30
ved Bjarne Hjort

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 GoodGunnar Petersen

Tlf.: 74 67 35 15 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

STORT
LAGERSALG 100,–fra

kr.

Mærkestel

*Gælder fra 11.01.21 til 30.01.21 på udvalgte stel ved køb af brilleglas – Enkeltstyrke fra 900,–/flerstyrke fra 2.000,–. Kan ikke kombineres med andre tilbud/kuponner/kompletpristilbud. Billede kun som eksempel. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

HALLMANN

hygiejene-
koncept

Taksigelser
Hjertelig tak Hjertelig tak 
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Mogens Gade SørensenMogens Gade Sørensen
død og bisættelse.død og bisættelse.

Tak for blomster, kranse samt trøstende ord.Tak for blomster, kranse samt trøstende ord.
Tak til præst Helle Frimann Hansen for den pæne tale i kirken Tak til præst Helle Frimann Hansen for den pæne tale i kirken 

og til bedemand Gunnar Petersen for de � ne ord i kapellet.og til bedemand Gunnar Petersen for de � ne ord i kapellet.
FamilienFamilien

90 år
Andreas C. Hockerup, 
Tøndervej 42, Kruså, 
fyldte søndag 17. januar 
90 år. ■

Bil blev konfiskeret
Politiet stoppede forleden 
en bilist fra Padborg i 
Bredevad ved Ravsted.

Det viste sig, at bilen 

havde fire nedslidte dæk, 
bilen var ikke indregistre
ret og heller ikke forsikret, 
bilisten udgav sig for at 

være en anden, han var 
påvirket af stoffer, og så 
havde han ingen kørekort.

Bilen blev konfiskeret. ■

Rude smadret
I Gejlå skaffede tyve sig 
adgang til en villa ved at 
knuse en rude i en terras

sedør med en sten. Der 
blev tilsyneladende ikke 
stjålet noget. ■

Rift om CSR-mærke 
Der er rift om CSR
mærket, som 15 lokale 
firmaer har søgt om at få 
tildelt.

Blandt ansøgerne er 
H.P. Therkelsen A/S, 
Byggemester ApS, DTK 
A/S, E3, Bolig Syd, Kruså 
ElService ApS, Herluf 

Jørgensen A/S og fodtera
peut Lone Bakowsky.

Mærket anerkender 
firmaer, der bidrager til 
at skabe beskæftigelse og 
uddannelse via forskellige 
ordninger. 

I alt har 80 virksomhe
der i Aabenraa Kommune 

søgt om at modtage CSR
mærket, og 76 forventes at 
blive indstillet. 

Den første uddeling 
fandt sted i 2016, og siden 
dengang har 118 virksom
heder fået tildelt mærket. ■

Fartkontrol i Kruså
Politiet foretog lørdag 
aften en fartkontrol på 
Sønderborgvej ved Kruså.

En bilist blev kl. 19.40 
målt til at køre 138 kilo

meter i timen på stræk
ningen, hvor man kun må 
køre 80 kilometer i timen.

I alt resulterede fartkon
trollen i 25 sager, hvoraf 

syv blev vekslet til klip i 
kørekortet, mens en enkelt 
bilist kan se frem til en 
betinget frakendelse af 
førerretten. ■

Penge-
regn
Bov IF har modta
get 39.557 kr. fra OK 
Benzinkort, der støtter 
lokale idrætsforeninger.

Det er en tiltrængt 
håndsrækning i en ud
fordret tid, hvor blandt 
andre fodboldafdelingen 
har mistet adskillige 
medlemmer. ■

Indbrud
Politiet har modtaget to 
anmeldelser et indbrud 
på en landejendom på 
Sønderborgvej, hvor der 
blev stjålet et mindre 
kontantbeløb. ■
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Nybolig Padborg
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Nybolig Gråsten
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Nygade 11 · 6300 Gråsten
6300@nybolig.dk · www.nybolig.dk · Tlf: 73115180

Til alle tider. Til alle hjem.

Gråsten - Skovvej 17

Solgt

Kollund Østerskov
Bakkegårdsvej 59

Solgt

Smedeby - Padborgvej 87

Solgt

Egernsund - Firkløvervej 4

Solgt

Rendbjerg - Bredmaj 43

Solgt

Vilsbæk - Vilsbækvej 26

Solgt

Kravlund - Eggebækvej 9

Solgt

Skovmose - Fyrremose 2

Solgt

Bov - Centrumsgaden 155

Solgt

Padborg - Kildevej 12

Solgt

Tørsbøl - Tørsbølgade 50

Solgt

Kollund - Kummelefort 19

Solgt

Smedeby - Savværksvej 8

Solgt

Kollund - Midtkobbel 11

Solgt

Brunsnæs - Dalen 7

Solgt

Padborg - Fornbyvej 10

Solgt

Skal vi også
sælge din bolig?

Vi har netop solgt disse boliger. Vil du også vide, hvad dit hjem er værd lige nu,
kommer vi gerne forbi og giver en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

 
Kontakt os, hvis det er tid til et nyt hjem.
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Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414 – Mail kontor@gransehallerne.dk 
Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook 

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plad
s til a

lle!

Fritids- og aktivitetscentret

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414
Mail kontor@gransehallerne.dk

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Hørt ved Lyren
Nielsens Bageri i 
Padborg har placeret 
grønne skilte på de 
brød, hvor der er 
over 50% fuldkorn i. 
Fredag var det Årets 
Fuldkornsdag, og der 
blev solgt godt af de 
lækre brød.

Tøjbutikken Palle i 
Padborg Torvecenter 
tilbyder at bytte 
julegaverne for kun
derne. Man skal blot 
ringe til Palle og aftale 
nærmere.

Grænselandet slipper 
for byggeaffald fra 
Akraftværk, der skulle 
deponeres i Harreslev. 
Det glæder borgmester 
Thomas Andresen (V) 
sig meget over.

Skoleleder Jon 
Sønderby fra Lyreskov
skolen i Bov fortæller 
hver uge en historie til 
skolens elever.

Den gamle toilet
bygning på Oksevej i 
Padborg bliver revet 
ned. Det har Teknik 
og Miljøudvalget i 
Aabenraa Kommune 
besluttet. I stedet 
bliver der opført en 
ny toiletbygning, som 
vil gavne de mange 
turister, der benytter 
Gendarmstien.

Tidligere minkavler 
Jens Wistoft fra 
Mulsmark ved Kruså 
var torsdag aften i TV 
Syd for at fortælle om 
minkskandalen.

Lisbeth Andersen fra 
Bov har for tiden ud
stilling af malerier på 
Kollund Privathospital. 
Malerierne pryder gan
gene, og er til salg. ■

KRUSÅ HUSMODERFORENING

Udsæ� else
På grund af COVID-19 udsætter Kruså Husmoderforening 

Generalforsamlingen 2021
som skulle være afholdt den 10. februar 2021.

Dato for ny generalforsamling vil 
blive annonceret senere.

Håber på jeres forståelse for den stadige alvorlige 
situation. Pas godt på jer selv og hinanden, til vi ses igen.

På bestyrelsens vegne
Giesela Paulsen

Agri-Norcold invester i nyt pakkeri

Af Gunnar Hat tesen

Agri-Norcold etablerer 
nyt forretningsområde 
i Padborg i samarbejde 
med Easyfood, der 
leverer serverings-
klare brød og kager til 
detailhandlen.

Logistik og forsynings
virksomheden Agri
Norcold udvider nu sin 
forretning fra køle og 
fryselagring af fødevarer 
til også at omfatte pak
ning af kundernes varer. 
AgriNorcold etablerer et 
pakkeri på sin terminal i 

Padborg, hvor der i den 
nærmeste fremtid skal 
ansættes omkring 25 nye 
medarbejdere.

I det nye pakkeri mod
tages varer, der pakkes 
om og gøres serverings
klare i folierede bakker, 
som er lige til at sætte på 
butikshylderne.

“Vi venter os meget af 
det her nye strategiske 
tiltag. Det er oplagt, at vi 
går ind og tilbyder vores 
kunder den service, at vi 
også pakker deres varer, 
når vi i forvejen opbevarer 
dem. Det gør hele proces
sen mere strømlinet for 
vores kunder og højner 
leverings og fødevaresik
kerheden”, siger admini
strerende direktør i Agri
Norcold Jan B. Nielsen.

“Det er en meget betyd
ningsfuld ordre for Agri
Norcold, og vi er stolte 
af, at vi får lov at løfte 
opgaven i tæt dialog med 
Easyfood. Det er præcis 
sådan, vi gerne vil samar
bejde med vores kunder”, 
siger Jan B. Nielsen.

Dækker nyt behov 
i detailhandlen
Projektet med pakkeriet 
i Padborg er udviklet i 
samarbejde med fødevare
virksomheden Easyfood, 
der ligesom AgriNorcold 
ønsker at udvide sin for
retning med leverancer 
direkte til detailhandlen.

“Ved at indgå i et stra
tegisk samarbejde kan 
vi opfylde et behov hos 
detailhandlen, som ikke 
er dækket i dag. Jeg tror 
meget på netværksorga
nisationer, hvor vi i tæt 
samarbejde med andre 
kan stå som et stærkere 
team over for kunderne. 
Vi gør det, vi hver især er 
gode til, og jeg er glad for, 
at AgriNorcold er frisk 
på at gå ind i opgaven 
med at pakke for os”, siger 
administrerede direktør 

i Easyfood Flemming 
Paasch.

Dobbelt så mange 
medarbejdere
AgriNorcold har to køle 
og frysehuse i Padborg, 
hvor ca. 35 medarbejdere 
i dag arbejder. Det nye 
pakkeri vil dermed betyde 
næsten en fordobling af 
medarbejderskaren i den 
sønderjyske grænseby.

Produktionen på 10.000 
kasser om dagen vil blive 
automatiseret ved hjælp 
af robotter, men kræver 
samtidig stor omhu, så 
produkterne præsenteres 
flot i serveringsklare bak
ker, der letter arbejdet i 
butikkerne.

Forventningen er, at pro
duktionsudstyret installe
res omkring den 1. marts, 
hvorefter det skal testes. 
De første medarbejdere 
skal dog begynde den 1. 
februar for at blive oplært, 
hvorefter resten kommer 
til i to hold. Produktionen 
vil foregå 12 timer om 
dagen, hvorfor der bliver 
mulighed for både fuld
tids og deltidsarbejde.

Efter planen sendes de 
første brød og kager ud i 
detailhandlen fra midten 
af april. ■

Fakta om Agri-Norcold:
• Er fødevareindustriens servicepartner inden for 

indfrysning, frostvarehåndtering og lagring af 
fødevarer

• Har 11 frostvareterminaler i Danmark med i alt ca. 
1 million kubikmeter lagerplads

• Råder over ca. en tredjedel af den danske kapacitet 
af køle og frostlagre

• Har hovedsæde i Hobro og er etableret i 1964
• Har en omsætning på 450 millioner kr.
• Beskæftiger 425 medarbejdere.

Agri-Norcold ansætter 25 nye 
medarbejdere i Padborg.
 Arkiv foto

Lastbiler over grænsen
Af Dit te Vennits Nielsen

Udenlandske lastbil-
chauffører kører dagligt 
over grænsen uden at få 
foretaget coronatest.
Hos Padborg 
Transportcenter ser man 
ikke noget problem i det.

Direktør Jesper 
Schimann Hansen oplyser, 
at hele forsyningskæden 

og specielt fødevaresekto
ren ville gå i stå, hvis der 
skulle indføres tests ved 
grænsen. 

“Det ville medføre store 
forsinkelser og give øgede 
transportomkostninger, 
hvilket igen ville betyde, at 
verden ville gå i stå”, siger 
Jesper Schimann Hansen.

Han peger på, at man 
selv kan gøre noget for at 

mindske smitterisikoen 
ved bl.a. at overholde 
afstandskravene. Papirer 
kan tilsendes digitalt, og 
der kan sprittes af på alle 
overflader efter besøg af 
chaufførerne.

I Norge, der ikke er 
med i EU, er der andre 
regler, og her er der 
store problemer med 
coronavirussen. ■
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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

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

Jernbanegade 11
6330 Padborg

 PH 5 Monochrome 
 New colours
 
 Design by Poul Henningsen

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Tak fordi du handler lokalt 

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63
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Uddannelsesmuligheder Uddannelsesmuligheder 
for unge i Aabenraafor unge i Aabenraa
Tjek skolernes hjemmesider Tjek skolernes hjemmesider 
for nærmere info!for nærmere info!

Aabenraa 
Statsskole
Forstallé 14
6200 Aabenraa

statsskole.dk

IBC International 
Business College
Dr. Margrethes Vej 6-12
6200 Aabenraa

ibc.dk

Deutsches Gymnasium 
für Nordschleswig
Svinget 26-28
DK-6200 Aabenraa

deutschesgym.dk

Teknisk 
Gymnasium
Stegholt 35
6200 Aabenraa

afholder virtuelt informationsmøde 
med mulighed for at stille 

spørgsmål den 26. januar kl. 17 
fra følgende afdelinger:

EUC Syd
Lundsbjerg
Industrivej 50
6200 Aabenraa

eucsyd.dk

EUC Syd
Stegholt 35
6200 Aabenraa
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