
hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Værkstedet er åbent efter aftale

under corona-nedlukningen

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Køb din nye
PC hos os
Vi flytter
dine data Reparation af

iPhone og iPad

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLEREHULMURSISOLEREHULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

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

SLAGTEREN TILBYDER
Benløse fugle
ca. 100-120 gram

4 stk.

3995

*Vægt pr stk ca 100-120 gram

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

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Vores åbningstider
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale

Vagttelefon
Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen 
2916 6103

OMBYGNING 
RENOVERING 

TOTALENTERPRISE

Why Not? 
Rødvin
Apulien 
Italien
75 cl.

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

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

6 flasker

299,-

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 4 27. januar 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Onlinetræning med Simon Knudsen. Foto: Gråsten Badmintonklub

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter i januar
Søndag den 31. januar kl 11.00 Nadvergudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Nadvergudstjeneste 
På søndag er der en kort stemningsfuld gudstjeneste med mulighed for nadver.

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.

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

Gråsten Badmintonklub: Aktiviteter for familien 
holder medlemmerne i gang
Af Gunnar Hat tesen

Der bliver næppe muligt 
at spille badminton i den 
kommende tid i Gråsten. 
Så badmintonketsjeren er 
for en stund lagt på hylden 
i Gråsten Badmintonklub, 
der holder gang i medlem-
merne med coronaven-
lige aktiviteter for hele 
familien.

Gråsten Badmintonklub 
har tænkt i helt nye baner 
for at fange alle grupper 
af medlemmerne under 
coronanedlukningen.

I foråret 2020 kunne den 
lokale badmintonklub 
konstatere, at de ældre 
spillere og talentgruppen 
hurtigt tog onlinetræ-
ningen til sig, mens det 
var stræks sværere for de 
andre grupper. Derfor var 
klubben nødt til at tænke 
anderledes, da anden ned-
lukning ramte kort før jul.

Nu arrangerer Gråsten 
Badmintonklub både 
styrke- og stabilitetstræ-
ning som i foråret og en 
balance- og koordinati-
onstræning, som er mere 

målrettet de yngre spil-
lere. Her kan forældrene 
også være med. Seneste 
skud på stammen er en 
decideret familieaktivitet i 
den lokale skov.

“Vi har lavet en trekilo-
meterrute med ti poster. 
Så er tanken, at man kan 
tage rundt med sin familie 
eller med sine tætteste 
venner i ens coronaboble. 
Efter hver post afrappor-
terer man enten i form af 
et billede i facebookgrup-
pen eller ved at sende en 
sms til en af trænerne,” 

forklarer formand Carsten 
Clausen Kock.

Familien er børnenes 
vigtigste boble
Ved hver af de ti poster 
hænger en A4-side, hvor 
der skal løses en opgave. 
Det kan være motoriske 
udfordringer, fysiske op-
gaver eller andre ting, der 
skal dokumenteres med et 
billede. Ruten er lagt ud på 
klubbens facebookgruppe, 
så den kan tjekkes fra mo-
bilen undervejs.

Tanken bag at lave akti-
viteter, der inddrager hele 
familien, er både ud fra et 
coronaperspektiv, og for 
at forældre og børn kan 
hanke op i hinanden.

“Familien er børnenes 
primære boble lige nu. 
Derfor prøver vi at lave 
aktiviteter, hvor de kan 
være sammen og få noget 
ud af hinanden. Vi vil 
gerne byde ind med en 
aktivitet, hvor man kan 
være sammen og have 
noget glæde af hinanden 
og måske samtidig sender 
klubben en venlig tanke,” 
forklarer formanden.

Derfor er aktivitetsløbet 
også planlagt en lørdag, 
hvor forældrene har fri fra 
arbejde, så det passer ind i 
deres dagsorden. ■

Familien Lorentzen på 
orienteringsløb.
 Foto: Gråsten Badmintonklub
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Spar

40-,

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

Tilbuddene gælder torsdag den 21. januar til 

lørdag den 23. januar 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Tingleff guld kaffe
500 gram

SLAGTEREN TILBYDER
Benløse fugle
ca. 100-120 gram

Spegepølser
fra Carl Vollsted

Pr. stk. kun

4995

3 poser

89,-
4 stk.

3995

6 flasker

299,-

*Vægt pr stk ca 100-120 gram

Why Not? 
Rødvin

Apulien, Italien

75 cl.

GRÅSTEN
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Tilbuddet gælder ved køb af komplet brille. 
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter, herunder 

Fast Lavpris og Junior. Gælder for brillestel i butikken.
 

BORGEN, ØSTERGADE 4  ·  TLF. 74 44 05 80

Er tiden til nye briller, så bliver det 
til den planlagte ”udsalgs” pris

VI PASSER PÅ DIG 

- OGSÅ DE KENDTE MÆRKEVARER

ALLE 
BRILLESTEL

FRA BL.A.   

GUCCI   ARMANI   RAY-BAN®  

DIOR   OAKLEY   BOSS   

ESCADA   TOM FORD

NINA RICCI   MULBERRY   

SAINT LAURENT   CHOPARD   

ZADIG&VOLTAIRE   PERSOL® 

DAVID BECKHAM   

POLICE X LEWIS HAMILTON

Som en del af ”sundhedssektoren” holder vi alle butikker åbne dog 

undtaget centerbutikker. Vi holder åbent på samme tid som samfundet 

generelt er lukket ned. Derfor er butikkerne ekstra opmærksomme 

på smittebegrænsende foranstaltninger.

VI HOLDER DOG ÅBENT I SØNDERBORG 

mandag – lørdag kl. 10.00 – 15.00

eller efter aftale 

Radikale bringer 
X-factor i byrådet
Af Gunnar Hat tesen

Radikale Venstre 
Sønderborg har på deres 
opstillingsmøde valgt 
Emil Wismann Kirkebæk 
Jensen, Gråsten, som 
partiets spidskandidat 
til kommunalvalget i 
november 2021. 
Det var en enig partifor-
ening, der på et digitalt 
opstillingsmøde valgte 
den 22-årige konsulent 
som spidskandidat.

“Jeg er utrolig glad for, 
at det er lykkedes os at 
finde en så stærk profil til 
vores kandidathold. Emil 
er utrolig engageret og jeg 
er sikker på, han kommer 

til at gøre en forskel til 
kommunalvalget,” siger 
formand for Radikale 
Venstre Sønderborg, 
Anders Dohn Sonne.

X-faktor finale
Emil Wismann er et kendt 
ansigt, da han i foråret 
2020 nåede helt til finalen 
på underholdningsshowet 
X-factor på TV 2.

“Ligesom i X-factor vil 
jeg altid være tro mod 
mig selv og holde faste i 
mine værdier,” fortæller 
Emil Wismann, der blev 
hyldet for at køre sin egen 
stil igennem hele X-factor 
showet. Interessen for 
politik har været til stede 

siden barnsben hos den 
radikale spidskandidat.

“Jeg elsker en god poli-
tisk diskussion. Især når 
den bygger på et fagligt 
grundlag,” siger Emil 
Wismann, der glæder sig 
til at sparke valgkampen 
i gang med sit kampag-
nehold fra den lokale 
partiforening. 

Emil Wismann arbejder 
til daglig som ungdom-
skonsulent ved Dansk 
Metal. Han er født og 
opvokset i Nyborg og flyt-
tede i 2015 til Sønderborg 
for at starte sin uddannel-
se som data-tekniker ved 
Danfoss, som han afslutte-
de i foråret 2020. ■

Emil Wismann er spidskandi-
dat for Radikale til kommu-
nalvalget. Foto Mathias Gehler

Svaner i Gråsten Slotshave

Forårskåde svaner har indtaget søen ved Gråsten Slotshave. Foto Ingrid Johannsen
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Sportsefterskolen SINE
Idrætsvej 23, 6240 Løgumkloster

tlf. 74 74 49 90 • www.sine.dk

Sundeved Efterskole
Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 Aabenraa

Telefon 74 68 03 11 • www.sundeved-efterskole.dk

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
Kongeåvej 34, 6600 Vejen

Telefon 75 36 07 51 • www.s-g-i.dk

Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole
Ungdomsskolevej 8, 6500 Vojens
Telefon 74 54 11 29 • www.vgie.dk

Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14, 6270 Tønder

telefon 74 72 44 33 • www.eeskole.dk

Hoptrup Efterskole 
Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Telefon 74 57 10 14 • www.hoptrupefterskole.dk

Frøslevlejrens Efterskole
Lejrvejen 85, 6330 Padborg

Telefon 74 67 66 44 • www.� e-skole.dk

Deutsche Nachschule Tingle� 
Grønnevej 51, 6360 Tinglev

Telefon 74 64 48 20 • www.nachschule.dk

DET
ORIGINALE
SOCIALE

NETVÆRK
BESØG 

FORSKELLIGE 
EFTERSKOLER

Grundet Covid-19 er der ingen efterskolernes aften. 
Gå ind på de individuelle efterskolers hjemmesider og se 

relevante retningslinjer, besøgstidspunkter og nærmere info.

Løgumkloster Efterskole
Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster

Telefon 74 74 36 52 • www.lme.dk 

Rødding Fri Fag- og Efterskole
Rødding Præstegårdsvej 11, 6630 Rødding

Telefon 74842500 • www. rødding.dk 

Højer Efterskole
Nørrevej 68, 6280 Højer

Telefon 74 78 21 40 • www.hoejerefterskole.dk
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

Tak fordi du 
handler lokalt

+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 træfældningAlt I træfældning
• TopkapningTopkapning
• BeskæringBeskæring
• RisikofældningRisikofældning
• Flishugning ogFlishugning og

rodfræsningrodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

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
Træ� es tirsdag til torsdag fra kl. 11-15

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.� scher-advokat� rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling
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GUDSTJENESTER
Søndag den 7. februar kl. 9.30
Seksagesima 
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 21. februar kl. 9.30
1. søndag i fasten
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 7. marts kl. 9.30
3. søndag i fasten
ved Helle D. Asmussen

AKTIVITETER
Der er på nuværende tidspunkt ikke 
planlagt nogle aktiviteter på grund af 
de skærpede Corona restriktioner.

DEN SMUKKE PRÆSTEGÅRD I 
KVÆRS ER KOMMET TIL SYNE
Forleden var det den store beskæresaks, der var i gang, da 
træerne ved præstegården i Kværs blev beskåret.

Årsagen var, at der var konstateret svamp i rødderne på nogle af de store 
bøgetræer og sygdomme hos andre træarter, der var en del træer der var til fare 
for at vælte ud over den off entlige sti mellem Nørretoft  og skolen. Derudover 
blev der foretaget en generel udtynding for at få nogle færre, men gode og 
sunde træer fremover. Også i den lille skov ved præstegården blev der foretaget 
fældning af risikotræer samt en generel udtynding. Firmaet, der udførte arbejdet, 
gjorde os opmærksomme på at der var nogle mellemstore egetræer i skoven, 
og ved at fj erne andre træer kunne 
vi få en bedre og mere stabil skov 
med en bedre diversitet. Det gamle 
kastanjetræ i gården måtte også lade 
livet. Træet var ved at rådne væk 
indefra, og det var kun et spørgsmål 
om tid inden der var faldet store 
grene af til fare for omgivelserne.

KVÆRS KIRKE I 
EN CORONATID
I Kværs kirke holder vi gudstjenester, lidt 
anderledes end sædvanligt, det skyldes 
de gældende restriktioner for Covid-19 
smitterisiko. Gudstjenesten må kun vare 
½ time og der er ingen altergang. Der må 
ikke synges, så musik og salmesangen 
overlades til organisten og kirkesangeren.  

Der skal bæres mundbind eller ansigtsvisir, 
når man går ind i kirken og igen når man 
forlader kirken. Når man sidder i kirken, 
kan mundbind eller visir tages af.

Der står hånddesinfektionsstander i våbenhuset 
og der opfordres til, at alle spritter hænderne 
ved ankomst og når man forlader kirken.

Nye arealkrav betyder at der maks. 
må være 21 personer i kirken. Der er 
markeret hvilke bænke der på bruges.

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

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

Kordegn Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail HNL@km.dk

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

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

Følg med på sognets Facebook – Kværs kirke og på sognets hjemmeside – www.kværskirke.dk

Læserbrev

Ja til Rema1000 i Hebru bygning
I de seneste uger har 
der været en del debat 
om en kommende 
udvidelse af Ulsnæs 
Centeret med en 
REMA-dagligvarebutik.
En lokalplan er under 
udarbejdelse, der vil bane 
vejen for, at Hebru Møbler 
kan tilpasse størrelsen af 
deres butik og samtidig 
give REMA mulighed for 
at bygge nyt og dermed 
tilføre Ulsnæs Centeret 
endnu en stærk aktør. 
Ulsnæs Centeret bliver 
dermed endnu mere at-
traktivt og borgerne i hele 
området får større valg-
muligheder. Alle partier i 
byrådet sagde i sin tid ja til 
at udarbejde plangrund-
lag, så dette kan realiseres.

Ulsnæs Centeret har over 
de sidste 6 år gennemgået 
en kæmpeforandring og 
modernisering. Udvikling 
kalder jeg det. Jeg bliver 

glad og godt tilpas, når 
jeg går en tur igennem 
centeret og tænker over, 
hvad der kan skabes i godt 
samarbejde. 

Vi - Byrådet - ville 
have et nyt sundhedshus 
med gode faciliteter for 
læger og terapeuter. En 
fremtidssikring af godt 
lokalt sundhedsvæsen og 
attraktive arbejdspladser 
i et godt sundhedsmiljø. 
Læger og terapeuter ville 
det samme.  Netto ville 
bygge nyt og større, og 
Brugsen ville moder-
nisere og udvikle ikke 
bare sin egen butik, 
men også sikre gode 
butikslokaler til ny de-
tailhandel. Og så var der 
en god stærk Sønderborg-
byggeforretning der 
medvirkede. Det var et 
stort puslespil, mange in-
teressenter men alle med 
det mål, at det skulle blive 

til og det skulle blive godt. 
Der er investeret rigtig 
mange penge både kom-
munale og private midler.

Det meget velfungerende 
center trækker nye aktører 
til og det glæder mig. Jeg 
var glad, da et enigt tek-
nisk udvalg – alle partier - 
sagde ja til Remas projekt 
og igangsatte planarbejdet. 
(det gør man altså fordi 
man mener det).

Nu nærmer vi os, at en 
lokalplan bliver færdig 
og udvidelsen af Ulsnæs 
kan realiseres. Pludselig 
er partiet Venstres byrød-
der kommet – eller blevet 
ledt - på andre tanker.  Nu 
vil man stoppe projektet 
vel vidende, at virksom-
hederne – berettiget - har 
planlagt og disponeret 
i forhold til et positivt 
tilsagn fra byrådet. Det 
er ikke rimeligt og jeg 
undrer mig meget over, 
at man ønsker udvikling, 
men af uforklarlige årsa-
ger ændrer man holdning 
i sidste øjeblik.

Jeg har bemærket, at ar-
gumenterne for at stoppe 
REMA er, at det vil gå ud 
over midtbyen. Jeg må 
bare sige, at hvis det er en 
fejl at have et stærkt ind-
købscenter 500 meter fra 
bykernen, så skete den fejl 

altså for mange år siden, 
da centeret blev etableret.

Efter min mening er 
Ulsnæs i dag et kæmpeak-
tiv for hele Gråsten med 
opland og for kommunen. 
Og det bliver kun bedre af 
at flere butikker kommer 
til.

Midtbyen skal udvikles 
på en anden måde. Og her 
appellerer jeg igen til sam-
arbejde. Det handler om 
ændringer i plangrundla-
get og så handler det om 
at realisere gode ideer. 
For at nå det har byrådet 
besluttet at udarbejde en 
bystrategi med involvering 
af alle interessenter - altså 
samarbejde. 

Og så handler udvikling 
om at gribe muligheder. 
Som f. eks da rådhuset 
blev solgt og kommunen 
sammen med investorer 
gav mulighed for at skabe 
og bevare gode arbejds-
pladser i byen og både 
etablere hotel og restau-
rant på torvet. 

Eller da muligheden for 
i samarbejde med Hoffet 
at udvikle Den Kongelige 
Køkkenhave, da et enigt 
byråd købte en udtjent 
tankstation og skabte gode 
parkeringsmuligheder 
eller da byrådet sam-
men med Lokalhistorisk 
Forening fandt anvendelse 
for en af de tomme butik-
ker i Nygade. 

Og ikke at glemme da 
Byrådet sammen med 
Gråsten Forum udviklede 
og fandt finansiering til 
den nye Ahlsmannspark-
kulturcenter. 

Gråsten er turistmæssigt 
og som bosætningsom-
råde én af kommunens 
juveler. Lad os sammen 
lægge planer for styrkelse 
af slotsbyen. Jeg glæder 
mig over at udviklingen 
fortsætter -også i Ulsnæs 
med en ny Rema.

Erik Lauritzen 

Borgmester (A) 

Blansskov
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 31. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 31. januar

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 31. januar

Vi henviser til nabokirkerne

BROAGER KIRKE
Søndag den 31. januar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 31. januar 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 31. januar 11.00

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 31. januar kl. 9.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 31. januar kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 31. januar

Vi henviser til nabokirkerne

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 31. januar, , 16 Uhr,

Gottesdienst in Broacker

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

TillykkeTillykkeTillykkeTillykkeTillykkeTillykkeTillykke
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.

Tillykke

postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg. 
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

________________________________________________
________________________________________________

Har du valgt skole 
til dit barn?

Indskrivning til skolestart 2021
Æblegård Friskole har stadig 

ledige pladser i kommende 0. klasse

Her kender alle hinanden og tryghed 
og nærvær er kerneværdier

Kontakt skoleleder Else Mølgaard 
på 92 44 16 70 eller aeblegaard@aeblegaard.dk

og hør nærmere om skolens 
hverdag og værdier

Besøg på skolen arrangeres så snart det er muligt

Vi glæder os til at høre fra dig!

Politiets fartkontrol udløste fire klip
Politiet uddelte fire 
klip, da der tirsdag blev 
udført fartkontrol på 
Felstedvej ved Gråsten.
Det skriver Syd– og 
Sønderjyllands Politi på 
Twitter.

Der blev i alt blitzet 18 
bilister på Felstedvej, hvor 
man maksimalt måtte 
køre 70 km/t.

Den hurtigste bilist 
kørte med en hastighed på 
106 km/t. ■

Politiets fartkontrol udløste klip på Felstedvej ved Gråsten.

Krondiamantbryllup i Gråsten

Af Gunnar Hat tesen

Den 4. februar 1956 
sagde Sonja og Jes Hess 
ja til hinanden i Ullerup 
Kirke.
I de 65 år de har været 
gi� , har de opdraget fem 
børn, rejst meget rundt 
i Europa og ha�  en god 
omgangskreds.

Sonja og Jes Hess, 
Dyrkobbelgård Allé 
10, Gråsten, har tors-

dag den 4. februar 
krondiamantbryllup.

De er et vellidt ægtepar, 
altid venlige og hjælpsom-
me og imødekommende.

Sonja er 89 år. Hun 
er født og opvokset i 
Oksenvad, og kom som 
ung pige til Haderslev for 
at være pige i huset hos et 
lærerpar. Manden i huset, 
Ib Grue Sørensen, blev 
senere skoleinspektør i 

Ullerup, og Sonja � yttede 
med som ung pige i huset.

Handelstalent
Jes er 87 år og landmands-
søn, og selv om hans for-
ældre gerne havde set, at 
han drev husmandsstedet 
videre, forpagtede han 
jorden ud og valgte at gå 
sine egne veje.

Jes havde nemlig han-
delstalent, og ville ud at 
sælge, så han var først t 
10 år ansat hos Stenderup 
Jensen i Sønderborg, der-
næst 10 år hos Falkenløwe 
og siden 12 år hos 
C.C. & Co.

“Jeg har altid været glad 
for at snakke med folk og 
gøre en god handel”, siger 
Jes Hess, som har solgt alt 

lige fra drænrør og papir-
varer til landbrugsfolie til 
halmstakker.Typisk kørte 
han 60.000 km om året på 
de danske landeveje. 

De mødte hinanden ved 
et bal i Avnbøl-Ullerup 
Idrætsforening og e� er 
gi� ermålet overtog de 
hans fødehjem på Ullerup 
Mark. Siden solgte de går-
den og byggede parcelhus. 

I det gæstfrie hjem op-
voksede fem børn.

For 18 år siden � yttede 
de til Gråsten, hvor de 
trives og er faldet godt til. 
Jes har blandt andet været 
formand for grundejerfor-
eningen i Dyrkobbelgård.

I ægteskabet er der fem 
børn. Anne Marie bor 
i Nordborg, Inge Marie 
er overlærer i Haderslev, 
Henning er direktør i 
Kolding, Johannes er 
fysioterapeut i Vejle og 
Lars er produktionschef i 
Haderslev. ■

Sonja og Jes Hess blev gift i 
1956 i Ullerup Kirke.  Arkiv foto

Al opmærksomhed Al opmærksomhed 
frabedes i anledning af vort krondiamantbryllupfrabedes i anledning af vort krondiamantbryllup

Sonja & Jes HessSonja & Jes Hess
Dyrkobbelgård Allé 10Dyrkobbelgård Allé 10

GråstenGråsten
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Tak fordi du handler lokalt 

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælpuvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

Pris fra kr. 10.995,-

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.

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

Begravelseslsesl fsesfses orretninforretninf gorretningorretnin

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

Tusind tak Tusind tak 
for alle venlige og kærlige tanker og for alle venlige og kærlige tanker og 

støtte i forbindelse med støtte i forbindelse med 

Svend Aages Svend Aages 
sygdom, død og begravelsesygdom, død og begravelse

Tak for de mange blomster i kirken og herhjemmeTak for de mange blomster i kirken og herhjemme
Gerda PoulsenGerda Poulsen

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Henning Ries Egertsens
bisættelse i Gråsten Slotskirken

Tak for blomster, kranse og trøstende ord, 
som har varmet os meget i en svær tid.

En særlig tak til Hanne B. Christensen 
for en flot tale.

Kærlig hilsen

Else
Michael, Prang og Jesper

Dødsfald
Henning Ries Egertsen, 
Gråsten, er død, 71 år. ■

Læserbrev
Gråsten har brug for en 
stærk bymidte
Der er sat gang i en 
vigtig debat om den 
fremtidige butiksstruk-
tur i Gråsten.
I Gråsten Handel vil vi 
gerne have Rema1000 
til slotsbyen, men helst 
placeret i den historiske 
bymidte.

Problemstillingen med 
udvidelsen af Ulsnæs 
Centret er, at det vil lukke 
den bymidte, som vi el-
lers gerne vil præsentere 
for vores titusindvis af 
turister. 

Udvidelse af daglig-
vareudbuddet uden for 
bymidten har � ere for-
tilfælde, f.eks. i Maribo 

og Nykøbing Sjælland, 
hvor ud� ytning af dag-
ligvarehandlen på få år 
trak tæppet væk under en 
velfungerende bymidte. 
Maribo er butiksmæssigt 
en trist oplevelse. Det er 
blevet en spøgelsesby.

Torvet i Gråsten vil med 
den beregnede omsæt-
ningsnedgang på 6 mio. 
kr. og over 60 mistede 
daglige kunder, som mini-
mum miste den ene af de 
to supermarkeder, og det 
vil trække andre butikker 
med. 

Da dagligvarebutikker 
er det stærkeste anker i 
en bymidte af Gråstens 

størrelse og afgørende for 
tilstrømning af kunder og 
omsætning, vil en lukning 
af de nuværende dagligva-
rebutikker i centrum, som 
følge af øget konkurrence 
fra Ulsnæs Centret, derfor 
få afgørende betydning 
for butikslivet generelt i 
Gråsten.  

COWI, der har lavet 
analysen for REMA 1000, 
skriver i en analyse for 
Sønderborg Kommune: “I 
en by som Gråsten med 

ca. 4.200 indbyggere er det 
vanskeligt både at have en 
velfungerende bymidte og 
et velfungerende decen-
tralt center”. 

Det vil være trist for 
både vores indbyggere 
og turisterne i slotsbyen, 
hvis den historiske midtby 
kommer til at stå uden et 
levende butiksliv, og kom-
mer til at ligne en forladt 
amerikansk spøgelsesby 
i midtvesten. Ansvaret 
om det skal ske er op 
til de 31 medlemmer af 
Sønderborg Byråd.

Gunnar Hat tesen

Formand for Gråsten Handel 

Taske i Adsbøl
En 48-årig bilist har for-
klaret, at han torsdag ef-
termiddag kørte igennem 
gågængerfeltet i Adsbøl, 
da en kvinde kastede en 
taske e� er bilen. Han 
kunne se, hun var meget 
ophidset og kørte fra 
stedet uden at gøre mere 
ved det.

Den 46-årige kvinde har 
derimod forklaret politiet, 

at bilen ramte hendes 
taske, da de passerede 
hinanden.

Politiet e� erlyser vidner, 
der kan hjælpe med at 
opklare, hvilken version, 
der kommer tættest på 
sandheden. Oplysninger 
i sagen til Syd- & 
Sønderjyllands Politi på 
telefon 114. ■

Hjertelig tak

for al venlig deltagelse ved

Tommy Dittfelds
bisættelse fra Broager Kirke

Tak for de mange smukke blomster og kranse
 i kirken og hjemmet

Mor og far
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B R O A G E R

Læserbrev

Gråsten – attraktiv og levende byudvikling
Af Ellen Trane Nørby, 

Borgmesterkandidat for Venstre

Gråsten er en skøn by – 
både som indbygger og 
turist. Skøn beliggenhed, 
tæt på naturen - vandet 
og skoven - og med Den 
Kongelige Køkkenhave 
som seneste aktiv. 
Men der er i den grad 
også rum for udvikling 
og mere bosætning, så vi 
I fællesskab kan udvikle 
området yderligere.  Vi 
skal skabe grobund for at 
flere familier kan slå rod 
i området. Vi skal styrke 
skole og børnetilbud og 
sikre, at der også er hjem 
at købe eller leje.

Og samtidigt skal vi un-
derstøtte en byudvikling, 
der sikrer, at turisterne 
ikke bare kan glæde sig 
over slotshaven og natu-
ren, men også tilskyndes 
til at lægge flere penge i 
byen og dermed skabe 
flere arbejdspladser ikke 
mindst i sommerhalvåret.

Glem ikke midtbyen
Bymidten er præget af 
tidligere tiders opdeling 
mellem Ulsnæs og cen-
trum. Det hverken kan 
eller skal der ændres ved 
og derfor skal udviklingen 
ske begge steder. 

Det er et både og, ikke et 
enten eller. Der er de se-
nere år investeret i sund-
hedshus og modernisering 
af området omkring 
Ulsnæs. Det har udviklet 
de nære sundhedstilbud 
og der skal vi udbygge 
yderligere i de kommende 
år, så flere sundhedstilbud 
kommer tættere på i tæt 
samarbejde mellem regi-
on Syddanmark, private 
sundhedsleverandører 
og kommunen.  Flere bu-
tikker, indkøbssteder og 
investeringer er allerede 
på vej. Det er positivt.

Men vi må ikke glemme 
midtbyen. Der skulle alle-
rede sidste år have været 
færdiggjort en samlet 
bystrategi for udviklingen 

af Gråsten. Det arbejde er 
gået i stå og er endnu ikke 
forelagt hverken borgere, 
byråd eller de mange 
butiksdrivende eller er-
hvervsaktører i Gråsten.

Rema1000
Vi skal udvikle hele 
Gråsten. Bymidten og 
Ulsnæs. Derfor hilser 
vi i Venstre også Rema 
velkommen til Gråsten. 
Konkurrence er sundt, og 

en Rema i Gråsten vil helt 
sikkert spare mange for 
indkøbsture til Dybbøl 
eller Kruså og det vil sik-
kert også gøre det lettere 
for en del arbejdspendlere 
at få klaret indkøbene når 
de alligevel er på arbejde i 
Gråsten. 

Derfor handler denne 
diskussion heller ikke om 
for eller imod Rema. 

Det handler derimod om 
at sikre, at hele Gråsten 
udvikles, at der tænkes 
sammenhæng, trafikfor-
hold, parkeringspladser og 
udvikling af hele Gråsten 
på en gang for ellers er 
der en reel risiko for 
byen “knækker”, så det 
ender med ikke at være et 
både-og.

Styrke bymidten
Derfor skal vi også styrke 
bymidten i Gråsten. Vi 
skal sikre, at der også 
laves nye lokalplaner så 
bymidten kan udvikles 
med mulighed for cafeer, 
markedsdage og po-
pup-butikker ikke mindst 
i sommerhalvåret. 

Der er rigtigt mange tu-
rister i Gråsten, der i dag 
har “penge, der gror fast 
i lommen”, fordi der er 
for få steder, hvor der kan 
købes en is til ungerne, en 
kop kaffe, en ‘souvenir’, 
lokalt kunsthåndværk 
og andre varer, som kan 
friste både endags og fler-
dags turisterne, der finder 
vej til bymidten. 

Derfor skal vi udvikle 
bymidten, så det bliver 
attraktivt for flere detail-
butikker, iværksættere, 
kunstnere, fødevarepro-
ducenter, pop-up-butikker 
eller boder, at slå sig ned. 
Og kommunen skal un-
derstøtte udviklingen.

Vi skal også se på, om en 
koncentration af handels-
området omkring Torvet 
og op mod Slottet vil 
kunne styrke midtbyen og 
samtidig frigøre mulighed 
for eksempelvis flere by-
nære og attraktive boliger 
hen ad Borggade. Det har 
der også været fremsat 
ønsker om fra lokal side. 

Og skal der ske 
en nytænkning af 
lokalplanerne for 
Jernbanegade og Nygade. 
Med udbygningen af 
Ahlmannsparken til nyt 
kulturhus vil der også 
skulle tænkes i at binde 
den rekreative del af byen 
endnu tættere sammen 
med resten, så det ikke 
bare bliver flotte mursten, 
men en bygning med 
masser af liv, indhold og 
aktiviteter. 

Vi skal nemlig udvikle 
hele Gråsten – både 
Sundsnæs/Ulsnæs og 
Bymidten - til glæde for 
flere. ■

Venstres borgmesterkandidat 
Ellen Trane Nørby. Arkiv foto

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

Læserbrev
Der kommer en dag efter COVID-19
Det er meget sympatisk, 
at nogle politikere i 
Sønderborg byråd vil 
sende penge retur til 
forældre, der ikke bruger 
de tilbud, de betaler 
for.  Nogle  vil også dele 
gaver ud til de kom-
munalt ansatte der har 
ydet en ekstra indsats 
og samtidig støtte det 
lokale erhvervsliv. 
Hvorfor ikke dele ud af 
den kommunale øko-
nomi til alle borgere i 
kommunen? 

Vi yder alle på forskellige 
måder en ekstra indsats 
for at bekæmpe og dæm-
me op for corona virussen. 

Børn og unge er sendt 
hjem fra skole og ud-
dannelse, den ældre del 
af borgerne har fået alle 
aktiviteter aflyst, sports og 
fritidsaktiviteter for alle 
aldersgrupper er ligeledes 
indstillet.

Nogle har mistet deres 
arbejde, nogle er sendt på 
hjemmearbejde, andre 

prøver på bedste vis, at få 
hjulene til at køre rundt.

Alle savner vi vores so-
ciale liv og de fællesskaber 
vi normalt er en del af. På 
arbejde og i fritiden.

Hvis byrådet mener, der 
er penge på kistebunden, 
som ikke betyder bespa-
relser i de efterfølgende 
budgetlægninger, så lad 
dem da endelig komme os 
alle til gavn.

Jeg håber dog også, at 
selv om et kommunalvalg 
nærmer sig, at byrådet 
husker, der kommer en tid 
efter denne corona pande-
mi, hvor alt det forsømte, 
udskudte og belånte skal 
indhentes og betales.

Ingen kender hverken de 
økonomiske eller menne-
skelige konsekvenser.

Regningen, tror jeg, kan 

vise sig at blive meget me-
get stor.

Jeg tager gerne opgaven 
på mig, men gør det nu 
ikke mere økonomisk be-
sværligt end det behøver 
at være.

Erik Lorenzen 

Illervej 21, Broager 

Socialdemokratisk kandidat til 

kommunalvalget .

Erik Lorenzen (S) Arkiv foto

Brændte 
igennem på TV

Der var masser af tå-
rer, da 16-årige Louise 
Westergaard fra Busholm 
på Broagerland fredag 
aften røg ud af X Faktor.

Hun er vokset op i det ty-
ske mindretal, har gået på 
Förde-Schule og går nu på 
Sønderborg Statsskole. ■

Louise Westergaard.
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TILBUDDENE GÆLDER 
TORSDAG - FREDAG - LØRDAG 

HØRUP KARTOFFEL-
SPEGEPØLSE

1 STK.

5900
*Maks. 3 stk. pr. kunde pr. dag

HØRUP KARTOFFEL-

*Maks. 3 stk. pr. kunde pr. dag

*Max 8 pk. pr. kunde pr. dag

TINGLEFF GULD 
KAFFE
500 gram

4 PK.

10000

ALBANI 
PILSNER
Kasse med
30 fl asker

PR. KASSE

7900
+pant.

*Maks. 3 kasser 
pr. kunde 
pr. dag

FRISKHAKKET 
BLANDET FARS
3 kg

PR. STK.

700

SPAR 12,95

GRAASTEN KETCHUP 
ELLER SENNEP
375 g

LANGELÆNDER 
WIENERPØLSER
6 stk pr. pose

1 PS

1900
SPAR 15,95

SKRABEÆG
Str. M/L

Bakke med 
10 stk.

PR. BAKKE

1200

PR. STK.

1200

MOU KØD/MELBOLLER 
ELLER KØDBOLLER 
700 - 900 g
DYBFROST

SPAR 17,95

SPAR 7,95SPAR 101,00

KYLLINGE 
OVER- ELLER UNDERLÅR 
FERSKE

700-800 G

2000

3 KG

10000

BAGERENS FRISKBAGTE 
FRANSKBRØD

PR. STK.

2500

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 28. januar til lørdag den 30. januar. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

1 1



B R O A G E R

Tak fordi du handler lokalt 

Vejrvært fra 
Broager
Af Gunnar Hat tesen

Det er den 51-årige 
Anders Steen Brandt, 
Broager, der er den nye 
vejrvært på DR. 
Han kommer fra en lig-
nende stilling på TV 2, 
hvor han var vejrvært og 
webredaktør, men han ser 
frem til kanalski� et. 

“Jeg glæder mig meget 
til at blive en del af DR 
Vejret, og jeg ser frem til 
at formidle vejr i det, der 
for mig er nye og spæn-
dende rammer. Med Vores 
Vejr har DR et virkelig 
godt koncept, som både 
vil være lærerigt og ud-
fordrende, og jeg vil gå til 
opgaven med ydmyghed. 
Men jeg er også sikker på, 
at jeg med min erfaring og 
vejrmæssige ballast kan 
bidrage til, at DR Vejret 
kan få fortalt endnu � ere 
gode, aktuelle og nærvæ-
rende vejrhistorier, og at 
man som seer altid kan 

være sikker på at få godt 
vejr - om det så sner, reg-
ner eller blæser”, siger den 
nye vejrvært, som begyn-
der 1. maj med arbejdet 
for DR Vejret i Aarhus. 

Siden 2004 har han væ-
ret ansat på TV2. Tidligere 
har han været lærer på 
Broager Skole. ■

Den nuværende vejrvært på 
TV 2 Anders Brandt skifter 
job og bliver ny vejrvært hos 
DR. Arkiv foto

Lærer opstiller for Enhedslisten
Af Gunnar Hat tesen

Enhedslistens afdeling 
i Sønderborg Kommune 
har opstillet to kandida-
ter til byrådsvalget.
Den ene er 57-årige 
Johanna Precht, der er 
folkeskolelærer i Broager. 
Hun bor i Nørager i 
Sønderborg, men er født 
og opvokset i det tyske 
Rhinland. 

Hun kom til Danmark 
som ung og bosatte sig 
med sin daværende mand 
på Ærø, hvor hun � k to 

børn og uddannede sig til 
folkeskolelærer. 

I 2006 � yttede hun til 
Sønderborg, og i 2017 blev 
hun dansk statsborger. 
Hun har været medlem af 
Enhedslisten i 8 år. 

For Johanna har det 
altid været vigtigt at være 
åben over for mennesker 
og verden og hun hylder 
mangfoldigheden. Hun 
rejser meget, og har bosat 
sig i Nørager, bl.a. fordi 
det er et spændende sted 
at bo. Her er mange for-
skellige folk i alle aldre 

med forskellige kultur-
baggrunde, sprog og 
traditioner.

At Nørager er kommet 
på “Ghettolisten”, forstår 
hun slet ikke og vil gøre 
alt, hvad hun kan for, at få 
området af listen igen. 

Spidskandidat er 
38-årige Asger Romme 
Andersen, der bor på Als.

Topprioritet for lokal-
afdelingen er at bringe 
Enhedslisten tilbage i by-
rådet. I de seneste 4 år har 
Enhedslisten ikke været 
repræsenteret i byrådet. ■

Lærer Johanna Precht 
opstiller til byrådsvalget for 
Enhedslisten. Arkiv foto

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Vi laver også 
alt indenfor 

transport- og entreprenør- 
opgaver

SÅ ER DER SÆSONSTART FOR 

Med vores kombinerede grab & sav på kranen 
kan vi tilbyde opkapning og træfældning på 
steder, hvor det ellers er umuligt eller meget 
vanskeligt at komme til uden at gøre skade 
på f.eks. nærtstående bygninger eller andre 

genstande, der ikke kan � yttes.

SÅ ER DER SÆSONSTART FOR SÅ ER DER SÆSONSTART FOR SÅ ER DER SÆSONSTART FOR 

Med vores kombinerede grab & sav på kranen Med vores kombinerede grab & sav på kranen 

TOPKAPNING OG TOPKAPNING OG 
TRÆFÆLDNINGTRÆFÆLDNING

Har du et træproblem, du skal have løst? 

Så ring til os. Vi kommer gerne forbi 

og giver et uforpligtende tilbud.

Tempo på byudvikling i Broager
Af Gunnar Hat tesen

Sammen med Venstres 
byrådskandidater Daniel 
Staugaard og Erik Krogh 
drog Venstres borgme-
sterkandidat Ellen Trane 
Nørby og Venstres lokale 
vælgerforeningsformand, 
Hans Valdemar Moldt, 
forleden på byvandring 
i Broager for at se på 
byudvikling. 

Både byparken, Torvet, 
planerne for grunden ved 
den gamle børnehave, 
de mange aktiviteter på 
Broagerhus og nye ud-
stykningsmuligheder, der 

kan sikre bosætning og 
udvikling i Broager var en 
del af gåturen.

Det var ikke vejret, der 
var med de � re venstre-
folk. Det viste sig fra sin 
absolut mest danske side 
med regn, rusk og lidt 
pletvis sol, men humøret 
var højt og de mange 
input til, hvordan man i 
fællesskab kan udvikle 
Broager vil indgå i det 
politiske program for, 
hvordan hele Sønderborg 
Kommune fremover kan 
udvikles.

Ideer
Venstre samler lige nu 
ideer til, hvordan man 
kan gøre hele Sønderborg 
Kommune stærkere, 
men ligesom alt andet, 
så påvirker Coronaen 
arbejdet og det betyder at 
mange møder og besøge 
er a� yst og skubbet til 
senere på året, men der 
holdes digitale møder med 
alle, der gerne vil bidra-
ge og der gennemføres 
gåture forskellige steder i 
kommunen.

 På Torvet så de � re ven-
strefolk på udvidelses- og 
omdannelsesplaner, der 

kan sikre bedre parke-
ringsforhold og samtidig 
skabe mulighed for både 
markedsdage og andre ak-
tiviteter. Også Broagerhus 
blev der gjort ophold ved.

Udstykninger
Broager har basis for � ere 
nye udstykninger, der kan 
gøre Broager stærkere og 
tiltrække både børnefami-
lier, seniorer og øvrige. 

“Området ved Jørgensby 
kan med fordel udvides 
med � ere boliger på den 
anden side af naturvåd-
området, som passende 
kan samtænkes mellem 

rekreativt område og 
klimatilpasning. Sammen 
med en række andre 
områder, der samtidig er 
bynære og med udsigt til 
natur og marker. Det er 
mange steder det kunne 
genlyde af børnestemmer 

og gode rammer for fami-
lier og ældre. Det � ugter 
også med ønskerne fra 
lokalt hold og det bakker 
venstre op om”, siger Ellen 
Trane Nørby. ■

Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby var på 
byvandring i Broager sammen med de lokale 
byrådskandidater.

Spritbilist
Politiet stoppede forle-
den en 19-årig mand fra 
Sønderborg, da han kørte 
i bil på Brovej i Broager.

Manden blæste et alko-
holmeter for højt op, og 
en blodprøve afgør sagens 
videre forløb. ■
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S U N D E V E D

AFLYST
Brand i lastbil
Motorvejen ved Avnbøl 
var torsdag e� ermiddag 
spærret. Det skyldtes 
brand i en lastbil på 
Sønderborg motorvejen 
mellem a� ørsel 13 og 14.

Det østgående spor af 
motorvejen var spær-
ret, mens det vestgående 
spor også blev spærret, 
da tra� kken blev kra� igt 
generet af røg.

Lastbilen var læsset med 
bigballer og det var dem, 
der brændte. ■

Bigballer udvikler varme og 
det formodes at være 
forklaringen på branden.

Sundeved Gymnastikforening 
ser muligheder i en svær tid
Af Esben Cronbach

Selv om medlemstallet 
har været nedadgående, 
forholder SGF sig posi-
tivt, og øjner mulighe-
derne i en udfordrende 
tid.
Flere af de arrange-
menter, Sundeved 
Gymnastikforening hå-
bede at afvikle, måtte de 
vinke farvel til i 2020. 

Det er en tid, hvor for-
eningen møder modgang 
som følge af coronakrisens 
mange udfordringer. 
Trods de svære omstæn-
digheder, lykkes det for-
eningen og dens formand, 
Jutta Østergaard, at holde 
hovedet højt.

Øjner mulighederne
Selvom det ikke er nemt 
for en forening, der lever 
af arrangementer, at 
� nde på noget når alt er 
lukket ned, ser SGF på 

mulighederne i stedet for 
udfordringerne.

“Vi er en forening, der 
ikke er bange for at prøve 
nye ting og se mulighe-
derne. Når man tænker på 
opvisningen i 2021, ser vi, 
hvad man kan gøre sig af 
tanker. Vi er bundet op af 
anbefalinger, retningslin-
jer og restriktioner, men 
hvad kan vi så?”, siger 
formanden. 

Hun nævner en senere 
a� oldelse som et alterna-
tiv. Hvis det ikke er mu-
ligt, ser hun det sådan, at 
der må være noget andet, 
foreningen kan lave.

“Vi ser positivt på det. Vi 
må gøre, hvad vi kan.”

Det nåede de
Mange arrangementer 
blev det ikke til i 2020. 
Lidt har dog også ret, og 
det, de nåede, havde også 
en vis pondus.

Året blev skudt i gang 
med SGF’s traditionelle 
Powerdag, hvor alle kan 
komme og prøve kræf-
ter med foreningens 
aktiviteter. 

Senere i januar 2020 
var SGF med til en 
Genforeningsfest, hvor de 
trådte an med højthævede 
faner. 

I løbet af året blev også 
en god mængde outdoor-
� tness og et sommerar-
rangement, samt � ere 
mindre projekter, a� oldt. 

Træningen til Royal Run 
var netop påbegyndt, da 
den igen måtte lukke ned 
som følge af corona.

Det samme gjaldt den 
planlagte opvisning den 
7. marts, samt alle ak-
tiviteter i perioden lige 
e� er den 11. marts, hvor 
restriktionerne for alvor 
rullede ud. ■

Sundeved Gymnastik har droppet den traditionelle Powerdag, men satser stadig på 
gymnastik op visning. Arkiv foto

Efter opsamling kører vi over Ribe til Esbjerg. 
Undervejs holder vi en ka� epause.

Sidst på formiddagen er der afgang med færgen 
fra Esbjerg Havn til Fanø og overfarten tager ca. 
15 minutter. Her stiger en lokal guide på bussen. 
Herefter skal vi opleve den naturskønne ø med 
fantastiske strande, hyggelige småbyer med gallerier 
og kunstmuseum. Fanø er 56 kvadratkilometer 
stor og har 3.200 indbyggere. Vi skal på en 
kort byvandring i øens største by, Nordby, 
hvor vi spiser middagsmad. Turen fortsætter 
til skipperbyen Sønderho, hvor der undervejs 
fortælles om Fanøs befolkning og dyreliv.

Vi får en � ot og spændende tur i Sønderho 
ad de små stræder til Sønderho Havn. 
Desuden skal vi se Sønderho Kirke, der 
rummer 22 kirkeskibe. Sønderho byder på charmerende huse, hvor � ere end 50 huse 
er fredet. I Sønderho drikker vi eftermiddagska� e. Der bliver også en tur til stranden, 
som vi kører ad til Fanø Bad og videre ad Strandvejen til færgen og meget klogere 
på øen og dens charmerende historie og beriget af en fantastisk naturoplevelse.

Prisen inkluderer bustur, morgenka� e og rundstykke, færge Esbjerg-Fanø t/r, 
lokalguide på Fanø i 5 timer, middag og eftermiddagska� e.

Lørdag den 22. majLørdag den 22. maj

Heldagstur til Heldagstur til 

FanøFanø
OPSAMLINGSSTEDER

Alsion, Sønderborg  . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . kl. 8.20
Elektrikeren, Egernsund  . . kl. 8.25
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 8.30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 8.40
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 8.45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . kl. 8.50
Kruså Bankocenter  . . . . . . kl. 8.55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Circle K, Padborg  . . . . . . . kl. 9.05

Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

650,-
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Hørt i byen
Politiet standsede 
natten til fredag en 
17-årig bilist på Nygade 
i Gråsten. Det viste 
sig, at drengen havde 
stjålet bilen og dere� er 
drukket alkohol. Han 
blev også sigtet for 
spirituskørsel. 

En ung fyr i 
Egernsund, der har 
Aspergers, har natten 
til torsdag fået stjålet 
sin Yamaha veteran-
knallert. Drengen er 
meget ulykkelig over 
tyveriet.
Knallerten stod a� åst 
i et skur. Betjente, som 
var ude på stedet, kun-
ne se slæbespor ud af 
haven over hovedvejen 
og over sportspladsen.
Knallerten er højst 
sandsynligt kørt væk i 
ladvogn eller på trailer 
fra P-pladsen ved Den 
gamle Skole, Familien 
Schnuchel kan ikke få 
erstatning fra forsik-
ringen, fordi man ikke 
kan forsikre en ve-
teranknallert mod ty-
veri. Den har en værdi 
af 20-25.000 kroner.

Generalforsamlingen i 
Fodboldklubben BNS 
udskydes to måneder 
på grund af corona re-
striktioner, og a� oldes 
i stedet den 3. maj.
Det oplyser fodbold-
klubbens formand Boe 
Lundby Madsen.

Kirketjener Nils 
Hammer Winther er 
blevet vinterbader. 
Hver søndag hopper 
han i vandet fra ba-
debroen ved Bryggen 
i Gråsten og får sig et 
koldt gys

Gråsten Handels 
traditionelle messe 
� nder sted torsdag 
23. september, hvor 
TV-journalisten Lene 
Beier er det store 
trækplaster. ■

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

Citroën C1
1,0i Clim 
07/2010
Km. 64.000
Benzin
Hvid

39.400,-

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

Forvirring om manglende 
tømning af genbrugsspande
Af Esben Cronbach

I 2020 lancerede 
Sønderborg Forsyning 
en ny ordning til sorte-
ring af a� ald. 
Flere borgere i Rinkenæs 
mener ikke, at den funge-
rer ordentligt.

I Facebook-gruppen 
Bevar Rinkenæs har 
ét opslag fra den 16. 
januar skabt adskillige 
reaktioner. 

Torben Christensen la-
vede et opslag om den nye 
a� aldssorteringsordning, 
der blev sat i kra�  i uge 39 
og 40 sidste år. I opslaget 
undrede han sig over, 
at genbrugsbilen havde 
været forbi – uden at tage 
hans og naboernes plast 
med sig. Det stod hurtigt 
klart, at han ikke er den 
eneste, der har gjort sig 
dén tanke.

Forvirrende formiddag
“Hist og pist har de været 
her og tømt, men vi har 
ikke fået vores tømt.”

Torben Christensen måt-
te lørdag den 16. januar 
konstatere, at genbrugs-
bilen havde været forbi, 
men at hans og naboernes 
genbrugsspande ikke 
var tømt. På Sønderborg 
Forsynings hjemmeside 
havde han, ligesom � ere 
andre, set, at genbrugs-
bilen ville stoppe forbi. 
Derfor undrede � ere rin-

kenæssere sig på Facebook 
over, at deres egne spande 
ikke var tømt, mens an-
dres spande var.

Forklaring følger
Sønderborg Forsyning 
siger, at der lørdag den 
16. januar var tale om en 
ekstraordinær tømning af 
spandene. Den 4. januar 
begyndte en ny ordning 
med mere regelmæssige 
tømmedage. Med over-

gangen til de regelmæs-
sige tømmedage, ville 
enkelte husstande blive 
ramt af et overlap mellem 
den gamle og den nye 
ordning. Derfor indførte 
Sønderborg Forsyning en 
ekstra tømmedag den 16. 
januar, der skulle dække 
behovet i overgangsperio-
den. Det gjaldt dog ikke 
alle husstande, da det 
blot var enkelte, der ville 
“miste” en tømmedag i 
overgangsfasen. Da gen-
brugsbilen, uden at gøre 
holdt, rullede forbi � ere 
husstande lørdag, var det 
altså helt e� er hensigten.

Forsvindende små spande
Noget andet, som også 
har skabt undring, er 
spandenes størrelse. Også 
i denne henseende byder 
� ere rinkenæssere ind 
med de erfaringer, de har 
ha�  med de nye spandes 
størrelse. Flere beboere 
oplever, at især plastbe-
holderen fyldes hurtigt 
op. “Alt, du køber i dag, er 
jo pakket ind i plastik. Så 
går der max en uge, før de 
er fyldt op,” siger Torben 
Christensen, der bakkes 
op af de mange kommen-
tarer i Facebook-gruppen.

En løsning på problemet 
er enten en større behol-
der, eller at beholderne 
tømmes o� ere. Men det 
koster penge – og hvor 
skal de så komme fra? Et 
engangsbeløb på 170 kr. og 
en årlig ekstrabetaling på 
ca. 447 kr. giver husstan-
den én ekstra spand til 
f.eks. plast. De penge, me-
ner Torben Christensen, 
burde ikke komme fra 
borgernes lomme.

Et problem for de få
Selvom mange i området 
oplever det som et pro-
blem, kører det, ifølge 
Sønderborg Forsyning, 
� nt for de � este. På sonfor.
dk skriver Sønderborg 
Forsyning, at 75 % af hus-
standene i Sønderborg 
Kommune består af 2 eller 
færre personer, og at 40 % 
af indbyggerne bor alene. 

De små husstande, der 

udgør størstedelen af 
kommunen, oplever, ifølge 
Sønderborg Forsyning, 
typisk ikke problemer. 
Derfor kræves ekstra 
betaling fra dem, der har 
brug for en ekstra spand. 
Den anden løsning på 
problemet – at spandene 
tømmes o� ere – er ifølge 
Sønderborg Forsyning 
endnu dyrere. “Hvis vi 
indførte 14 dages tømning 
på alle genbrugsbehol-
derne, ville det betyde 
en fordobling af det an-
tal tømninger, vi har i 
dag – og det vil betyde 
en fordobling af både 
mandskab og materiel.” 
Det ville betyde en ekstra 
regning på 8-900 kr. til 
alle kommunens borgere, 
skriver forsyningen på 
sonfor.dk. Derfor holder 
Sønderborg Forsyning fast 
i den nuværende ordning, 
der betyder, at dem, der 
skal bruge ekstra plads, 
skal betale for det af egen 
lomme.

Et problem eller ej?
Én ting er helt sikkert. 
I Rinkenæs har de ikke 
før oplevet problemer 
med pladsmangel i deres 
spande. Dét er et problem, 
der er kommet til, e� er 
den nye ordning trådte i 
kra� . 

“Vi har ikke ha�  pro-
blemer før,” siger Torben 
Christensen.

“De har fejldimensione-
ret, hvor store containerne 
skulle være.” Fordi bolig-
foreningen, Torben bor i, 
ikke mener, at størrelsen 
og antallet af spande er til-
strækkeligt, mener de hel-
ler ikke, at det er dem, der 
skal betale for ekstra span-
de. Det er trods alt ikke et 
problem, de tidligere har 
oplevet, så: “hvorfor skal 
vi bruge ekstra penge på, 
at de skal køre ud med nye 
containere?”, siger Torben 
Christensen. 

Denne holdning lader 
til at få opbakning blandt 
medlemmerne i kommen-
tarsporet til hans opslag 
på Facebook. 

En medarbejder fra 
Sønderborg Forsyning be-
søger snart boligforenin-
gen for at se på problemet 
og de mulige løsninger. ■

Torben Christensen, 
Rinkenæs, mener ikke, det 
fungerer med sortering af 
affald. Foto Ingrid Johannsen
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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

Industrivej 1, 6330 Padborg · Tlf. 73 70 25 75 · kjautoparts@kj-autoparts.dk
Åbningstider Mandag til torsdag 8-16.30 • Fredag 8-15.30 • Lørdag 9-12

2 stk. papirrulle

Lygte 

2 stk. papirrulle

250,-
pr. pakke

125,-

Motor-optimering
fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

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 27. Svinekotelet med rødkål

TORSDAG den 28. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 29. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den 30. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 31. Burger med pommes frites

MANDAG den  1. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

TIRSDAG den  2. Frikadeller med stuvede hvidkål

Kun 69,-

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Slut med murerskeen for Hans Emil Nissen
Af Dit te Vennits Nielsen

Murermester Hans Emil 
Nissen har solgt sin 
murerforretning.
Bov Flise- og 
Murerforretning er blevet 
overtaget af murermester 
Lars Johanning A/S fra 
Aabenraa.

Firmaet kører videre som 
hidtil og har udvidet med 
endnu en medarbejder. 
Der er nu fem mand be-
skæ� iget på Hærvejen 36 
D i Bov. 

“Jeg synes, det var synd, 
at et solidt, veldrevet og 
lokalt forankret � rma 
med 30 års erfaring bare 
skulle lukke”, siger Lars 
Johanning, som slog til, da 
muligheden for en overta-
gelse bød sig.

Lars Johanning begynd-
te i 2009 i Felsted og er 

siden � yttet til Aabenraa. 
Murer� rmaet beskæ� iger 

35 ansatte på Industrivej i 
Aabenraa. 

Hans Emil Nissen er glad 

for at kunne overdrage sin 
virksomhed til ën hånd-

værksmester, der vil drive 
� rmaet videre.

Lars Johanning ser frem 

til at drive Bov Flise- og 
Murerforretning i den 
samme gode ånd, mens 
Hans Emil Nissen glæder 
sig til at gå på en velfor-
tjent pension. 

Nu vil han dyrke sine 
fritidsinteresser med jagt, 
skatspil og golf. ■

Indehaveren af Lars 
Johanning A/S, Lars 
Johanning, glæder sig til fra 
1. februar at overtage Bov 
Flise- og Murerforretning 
af Hans Emil Nissen.
 Foto Dit te Vennits Nissen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 4 27. januar 2021 13. årgang



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

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 31. januar kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 31. januar kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 31. januar kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen
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Indløs din 

 bonus nu!

GAVEKUPON

500,–
fra en købspris på 1.490,–

*
kr

GAVEKUPON

1.000,–
fra en købspris på 3.990,–

*
kr

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

HALLMANN

hygiejene-
koncept

Bitten Haase:

Gevinst ved at have to butikker
Af Dit te Vennits Nielsen

Guldsmed Bitten Haase 
har i de seneste fem år 
drevet to guldsmedefor-
retninger i Padborg og 
Aabenraa.
Det har bestemt været et 
aktiv, mener hun.

Bitten Haase købte i 2015 
� orsmark på gågaden i 
Aabenraa. Og i e� eråret 
2020 � yttede hun til et nyt 
og større lokale længere 
henne ad gågaden.

“Det har vist sig at være 
et aktiv med to butik-
ker. Det har især gavnet 
butikken i Padborg”, 
fortæller Bitten Haase, 

der er indehaver af Jensen 
Ure-Guld-Sølv.

Flere varer
Flere mærker har tidligere 
ikke fundet det attraktivt 
at handle med Bitten 
Haase, fordi de ikke men-
te, butikken i Padborg 
var attraktiv nok. Men en 
butik på en gågade i en 
større by giver god me-
ning. Det har bevirket, at 
der er kommet � ere varer 
af forskellige mærker ind i 
begge butikker.

“Kundestrømmen har 
vist sig at gå begge veje. 
Jeg har både kunder 
fra Padborg og Kruså, 

som handler i butikken 
i Aabenraa, men jeg har 
også kunder fra Aabenraa, 
som handler i Padborg. 
Det er faktisk sjovt”, siger 
Bitten Haase, som kun ser 
én ulempe ved to butikker.

“Jeg kan desværre kun 
være et sted ad gangen. Jeg 
fordeler dagene ligeligt, 
så jeg er tre dage om ugen 
hvert sted. Folk vil bare 
gerne se ejeren af butik-
ken, også selvom jeg har 
virkeligt dygtige medar-
bejdere begge steder”, siger 
Bitten Haase.

Det forgangne år har 
givet både op- og nedture 
for Bitten Haase. Hun er 
utroligt glad for den fan-
tastiske opbakning, hun 
har mødt af lokalbefolk-
ningen både i Padborg og 
Aabenraa. 

“En krise bevirker, at folk 
rykker tættere sammen 
i bussen, og dér må de 
gerne blive”, siger Bitten 
Haase, der også mener, at 
et aktivt handelsliv giver 
et aktivt foreningsliv. ■

Guldsmed Bitten Haase, der 
er Indehaver af Jensen 
Ure-Guld-Sølv, har stor 
fordel af butikker i både 
Padborg og Aabenraa.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Fartkontrol ved Holdbi
Politiet gennemførte 
torsdag en automatisk 
hastighedskontrol ved 
Holdbi.
Hastighedskontrollen re-
sulterede i, at 13 bilister er 
blevet sigtet.

Fire bilister indkasserede 

et klip i kørekortet. To 
af bilisterne blev målt til 
at køre 114 kilometer i 
timen, en tredje til at være 
helt oppe på 121 kilometer 
i timen, mens den hurtig-
ste bilist blev noteret for 
en fart på 127 kilometer i 

timen, da han kørte forbi 
kameraet.

Fartkontrollen var op-
stillet på en strækning, 
hvor det var tilladt at køre 
80 kilometer i timen. ■
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Konfirmander modtager 
goodiebags
Af Dit te Vennits Nielsen

Konfirmanderne i Bov og 
Holbøl sogne bliver for 
tiden ikke undervist på 
den normale måde. 
Som et plaster på såret 
modtog de fredag goodie-
bags fra deres præster.

Posen indeholdt kir-
kelige opgaver, hvor 
Trosbekendelsen og 
Fadervor skulle læres ude-
nad. Desuden skulle kon-
� rmanderne læse Markus 
Evangeliet. 

Derudover skulle de 
unge interviewe deres 
bedsteforældre for at høre 
om, hvordan det var at bli-
ve kon� rmeret dengang.

Kirke- og kulturmedar-
bejder Camilla Riis havde 
sørget for, at goodiebagen 
også indeholdt lækkerier, 

som kon� rmanderne 
kunne nyde.

De unge og skolerne var 
underrettede, så det var 
nogle forventningsfulde 

elever, der lukkede døren 
op. 

Glæden var stor, da 
eleverne så, hvad poserne 
indeholdt.■

Sognepræsterne Maria Odgaard Møller, Solveig Dam-Hein, Helle Frimann Hansen, vikar Jakob 
Bruhn Hansen og medarbejder Camilla Riis havde pakket goodiebags til konfirmanderne. 
Poserne indeholdt, kirkelige opgaver, slik, sodavand og chips.

Den første konfirmand, som modtog goodiebag var Lara 
Meyer Doberck. Posen blev overrakt af Camilla Riis og Maria 
Odgaard Møller. Foto Dit te Vennits Nielsen 

Bæredygtig legeplads i 
Kollund får 400.000 kr.

Af Sara Møller Thomsen

Økonomiudvalget i 
Aabenraa Kommune har 
bevilget 400.000 kr. til 
en bæredygtig legeplads 
ved Kollund Skole.
“Jeg ser frem til at følge 
med i Støtteforeningens 
for Kollund Skole og 
Børnehus‘ vision om en 
bæredygtig legeplads, som 
kan være et forbillede for 
andre”, siger borgmester 
� omas Andresen (V).

På Kollund Skole har 
man i mange år været god 
til at vise, at mindre skoler 
godt kan levere uddannel-
se på højt niveau. 

Men på grund af udvik-
lingen i børnetallet har 
man også i Kollund været 
nødt til at tænke i nye 
baner. 

Skolens støtteforening 
har derfor sat legepladsen 
på agendaen.

Det har været et stort 
ønske at bringe mere end 
kun leg tilbage på den 
gamle legeplads. 

Ved at inkludere bære-
dygtighedstanken og FN ś 
verdensmål, vil foreningen 
etablere et område som 
fremmer leg og læring. 

Med hjælp af 
Kollunds Borger og 
Ungdomsforening (KBU) 
vil støtteforeningen sørge 
for, at yderområderne 
friskes op med en helt ny 
sikker motorisk legeplads, 
så børnene kan danne 
konstruktive fællesskaber 
i leg og hygge i både frik-
varterne samt fritiden.

Derudover skal der 
etableres områder med 
forskellige planter og in-
stallationer, som fremmer 
og synliggør biodiversitet. 
Materialerne skal så vidt 
muligt være af genbrugs-
materiale eller bæredygtig 
produktion.

Indsamling
“Skolen er løbende blevet 
moderniseret indvendig 
med frisklu�  anlæg og 
EDB-system. Nu vil vi 

gerne have yderområder-
ne med”, siger den lokal 
ildsjæl, Torben � omsen, 
som præsenterede det 
først oplæg for skolens 
og støtteforeningens 
bestyrelse.

Foreningen har siden 
e� eråret været i gang med 
at udarbejde et koncept 
og starte en indsamlingen 
blandt lokalbefolkningen, 
virksomheder og fonde. 

Støtteforeningen kan 
allerede nu oplyse, at det 
er gået godt med at samle 
midler til projektet. 

“Vi har indsamlet næ-
sten 200.000 kr., hvilket 
er rigtig � ot. Fonde og 
puljer vil gerne bakke 
projektet med solid lokal 
opbakning. Vi håber, at 
vi kan nå at samle yderlig 
150.000 kr. igennem store 
og små donationer. En 
bred opbakning vil hjælpe 
utrolig meget”, siger Jens 
Boysen, der er formand 
for Kollund Skole og 
Støtteforening. ■

Her ses den eksisterende legeplads, og der er ikke meget at gøre godt med for børnene i 
frikvarterne eller fritiden, men det skulle gerne snart blive ændret.

Støtteforeningen har tænkt i helt nye baner, og satser på en helt ny og fed legeplads, der 
gerne skulle stå klar efter sommerferien.
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Hørt ved Lyren
Rundkørslen ved Lyren 
i Padborg er fyldt med 
muldvarpeskud. Flere 
borgere undrer sig over, 
at der ikke bliver gjort 
noget ved det.

Lokalforeningen Frøs-
lev Padborg har fået 
tilsagn om penge fra 
Bære dygtigheds puljen 
i Aabenraa Kommune. 
Pengene skal bruges 
til biodiversitet i FP 
Fritids park med in-
sektvenlige træer, bu-
ske og vilde blomster. 
Desuden ønsker man at 
plante en stor blodbøg, 
der skal symbolisere 
Genforeningsåret.

Beboerne i Smedeby 
har observeret perso-
ner, der lusker rundt 
om natten. 

Bestyrelsen i Lokal-
foreningen Kollund 
Sønder hav og Røns-
hoved håber, at kunne 
få flere til at benytte sig 
af hjertestierne. Derfor 
har de taget initiativ 
til at lave nogle opga-
ver, som kan hentes i 
Kollund Naturunivers i 
weekenderne. 

Sognepræst Solveig 
Dam-Hein fra Kollund 
venter snart sit 2. barn. 
Jakob Bruhn Hansen er 
derfor ansat som bar-
selsvikar og overtager 
præstegerningen. 

Kaalhovedet fra Fårhus 
er gået i gang med at 
trylle noget lækkert 
smørrebrød.

Det landsdækkende 
Team Rynkeby løb er 
blevet udskudt til 4. 
juni. Normalt løber 
skoleeleverne fredagen 
før påskeferien.

Mogens Thrane fra 
Kollund, der i 38 år 
var ansat ved MAN, 
blev for nylig med stor 
fornøjelse kørt hjem 
fra en undersøgelse 
på Aabenraa Sygehus 
i den spritnye MAN 
TGE 3.180. ■

Boliger

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

BLIV MEDLEM AF
SOCIALDEMOKRATIET I BOV

–Vær medbestemmende
Tlf. 40418935 Mail: tage@juul-bov.dk

Aktiv og i fuld vigør

Af Dit te Vennits Nielsen

Fhv. kontorchef Iver H. 
Ottosen, Padborg, fylder 
fredag 29. januar 75 år.
Iver Hansen Ottosen 
var i over 40 år ansat 
i Bov Kommune. Ved 
sin pensionering i 2008 

modtog han Dronningens 
Fortjenstmedalje i sølv.

Han er født og opvokset 
på en mindre landejen-
dom i Skodborg ved den 
gamle Kongeågrænse.

Han kom i lære på kom-
munekontoret i Skodborg 

og a� jente sin værnepligt 
i Slesvigske Fodregiment 
i Haderslev. Da han var 
kontoruddannet, blev han 
ordonnans i komman-
dantskabet på Sønderborg 
Kaserne.

I 1967 blev der slået en 
stilling op som kommune-
assistent i Bov Kommune, 
som var en pæn stor 
kommune. Det tiltrak 
Iver Ottosen. Han søgte 

stillingen, og var heldig at 
få den. 

Foreningsmand
Iver Ottosen har altid 
været meget engageret i 
lokalsamfundet. Han har 
siden 1969 sunget i Frøslev 
Mandskor. Han har siden 
1977 været medlem af 
Lions Club i Bov, har si-
den 1977 været medlem af 
Lions Bov. Desuden er han 
sekretær i Borgerforening 
i Flensborg. Det har han 
været siden 1884.

Han er kasserer i DSUK 
(Danske Sømands og 
Udenlands kirker) og 
rejser hver sommer 
rundt til ringriderfester i 
Sønderjylland, hvor han 
bistår med føre resultater 
på sin PC: 

Derudover har Iver 
Ottosen været menigheds-
rådsformand i over 10 år i 
Bov Sogn, været sekretær 
i Venstre i Løgumkloster-
kredsen og deltager stadig 

i karnevaller i Köln, Kiel 
og Siegburg samt bruger 
tiden på oplevelsesrejser. 

Iver Ottosen har hverken 
sine forældre eller søster 
tilbage og har heller aldrig 
selv sti� et familie. Derfor 
har han siden 2006 fejret 
jul i den lille bayriske 
landsby Unter-Franken 
med blot 350 indbyggere.

For nogle år siden blev 
Iver Ottosen behandlet 
for en kræ� sygdom på 
stemmebåndene. Det har 
bevirket, at det ene stem-
mebånd har taget skade, 
og han er i dag meget hæs 
og må begrænse sin tale. 
Kræ� en er dog væk, og 
det er rygetrangen også. 

Humøret er stadig højt 
og han er slet ikke færdig 
med at leve livet i det hus, 
som han tilbage i 1967 
lejede et værelse i og si-
denhen købte. ■

Iver H. Ottosen er en meget 
udadvendt person, som gen-
nem årene har engageret sig 
i en stribe foreninger nord og 
syd for grænsen. Arkiv foto

Kandidateksamen fra 
Aarhus Universitet
Mette Steen � erkelsen, 
der stammer fra Padborg, 
har afsluttet sin kandida-
teksamen med et � ot 10-

tal fra Aarhus Universitet. 
Hun kan nu kalde sig 
cand.merc. jur. ■

Otte personer fra 
Fjordskolen er sendt hjem
Af Gunnar Hat tesen

På grund af en positiv 
COVID-19 test hos en 
lærer på Fjordskolen i 
Kruså or fem elever og 
tre ansatte hjemsendt.
De hjemsendte elever og 
ansatte er de� neret som 
nære kontakter.

“Vi har orienteret 
forældre og ansatte på 

Fjordskolen om hjem-
sendelserne, der sker helt 
e� er myndighedernes 
retningslinjer for opspo-
ring af nære kontakter. 
Jeg vil som altid gerne 
opfordre til, at vi alle 
gør vores bedste for at 
overholde de gældende 
restriktioner, så vi kan 
inddæmme og begrænse 
smitten af COVID-19”, 

siger skolechef i Aabenraa 
Kommune, Rasmus 
Andreassen.

Som en af få skoler 
i Danmark holder 
Fjordskolen åbent på 
trods af den generelle 
nedlukning.

Det hænger sammen 
med elevgruppen, der 
er forskellige grupper af 
handicappede. ■
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CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

LT Natur & 
Ejendomsservice ApS 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså 
www.ltnatur.dk

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Kæreste Leif Kæreste Leif 
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med de 60 år på søndag og med de 60 år på søndag og 

ønsker dig alt det bedste ønsker dig alt det bedste 
Kærligst Kærligst 

Henning, Henrik og Lone Henning, Henrik og Lone 

TillykkeTillykkeTillykkeTillykkeTillykkeTillykkeTillykke
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 på:
Bovvej 45 i Padborg.

Tillykke

________________________________________________

Tak fordi du 
handler lokalt 

Ny skoleleder i 
Holbøl Af Gunnar Hat tesen

Grænseegnens Friskole 
i Holbøl får 1. februar ny 
skoleleder.
Det bliver Jens Ravnskjær, 
der kommer fra en stilling 
som skoleleder på Store Vi 
- Vanderup danske Skole 
i Sydslesvig. Her har han 
været skoleleder siden 5. 
juli 2018.

Jens Ravnskjær stam-

mer fra Haderslev, blev 
student fra Haderslev 
Katedralskole i 1995 og 
blev uddannet lærer på 
CVU Sønderjylland i 
1999.

Han har blandt andet 
været lærer i Scoresbysund 
i Østgrønland.

Privat bor han i 
Kobbermølle.

Grænseegnens Friskole 
blev oprettet i 2010. Jens 
Ravnskjær ville allerede 
dengang have søgt til 
skolen, men han havde 
fået job i Grønland, så det 
blev ikke til noget. Men 
da skolelederjobbet blev 
opslået for et par måne-
der siden, ansøgte han 
drømmejobbet. ■

Jens Ravnskjær er ny 
skoleleder på Grænseegnens 
Friskole i Holbøl.

Krusaagaard 
får ansigtsløft
Den nye ejer af 
Krusaagaard, Ole Nissen, 
fra ON Handel i Kliplev 
er i fuld gang med opryd-
ning omkring det tidligere 
hotel. 

Inden for de næste 
måneder vil han have 
konkrete planer for, hvad 
stedet skal anvendes til. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen

1 9



2 0




