
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

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

✔ 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

Klip ud

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
Gammeldags oksesteg
Skåret af oksetykkam

Dansk kød

½ Kg

1995

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

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

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

Er din plæneklipper 
forårsklar?
Vi henter og bringer

GRATIS
i februar

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

 Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
www.carstensmaskinvaerksted.dk

OP TIL  100% på udvalgte stel

Perlegade 16, 6400 Sønderborg ı Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 43 00 10 · www.fahrendor� .dk

UD S A LG

på glas30%
inkl. 1 sæt GRATIS solglas

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

14 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 780 kr.

FÅ 
LEDIGE 
PLADSER

NY FORVENTET
OPSTART UGE 9

SVØMME-
HOLD

De nuværende restriktioner 
er forlænget frem til den 

28.02.2021.  
Vi er optimistiske og håber 
på, at svømmeholdene kan 

starte op i uge 9.



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter i januar
Søndag den  7. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 14. februar kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 14. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 21. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 28. februar kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 28. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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

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 
af organist Rut E Boyschau.

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

FASTELAVNSGUDSTJENESTE TO GO
Hvis du har lyst til at lufte fe-kostumet, 
spidermandragten eller prinsessekjolen,så kom 
forbi Præstegården, Slotsbakken 1 i Gråsten, 
lørdag den 6. februar, mellem kl. 15.00 og 17.00.

Her kan du få en pose med en lille historie, 
skabeloner, pap og silkepapir til at pynte dit 
eget fastelavnsris, samt værdibevis, på én 
fastelavnsbolle fra bageren pr. familiemedlem.

Bestilling af poserne skal ske pr. sms til 
2080 7172 senest den. 3. februar

Skriv i sms’en hvor mange børn 
og voksne I er i familien.

Venstre: Sæt turbo på bystrategi for Gråsten
Af Esben Cronbach

Venstre mødtes mandag 
med Rema 1000 udvik-
lingsdirektør Stephan 
Sørensen.
Formålet var at se på 
planerne om at omdanne 
Møblér med Hebru på 
Sundsnæs til en dagligva-
rebutik, udsalgsvarebutik 
og en mindre møbelbutik. 

Besøget skete forud for 
et møde i teknik- og mil-
jøudvalget, som skal be-
handle en lokalplan og et 
tillæg til kommuneplanen 
for området.

Ifølge partiets borgme-
sterkandidat, Ellen Trane 
Nørby, bakker Venstre 
op om en Rema1000 i 
Gråsten, men kræver 
samtidig, at planen for 
bymidten iværksættes 
parallelt med høringen, 
så udviklingen i Ulsnæs 
ikke sker på bekostning af 
midtbyen.

Derudover har Venstre 
kontaktet de øvrige par-
tier og foreslået ændringer 
i lokalplan forslaget, så 
der tages højde for særligt 
fodgængere og bløde tra-

fikanter, og at området i 
Ulsnæs/Sundsnæs bindes 
bedre sammen.

“Gråsten har ikke brug 
for 3 byområder og 
derfor er det væsentligt, 
at Sundsnæs/Ulsnæs 
planlægges som et samlet 
område, som både visuelt, 
arkitektonisk og trafikalt 
bindes sammen. Derfor 
ønsker Venstre et nyt lys-
kryds ved Sildekulevej og 
Sundsnæs, som Rema1000 

skal være med til at betale. 
Og hvor der også skal op-
rettes fodgængerfelter, så 
det sikres, at gående børn 
og voksne, cyklister og an-
dre bløde trafikanter kan 
færdes sikkert i området”, 
siger gruppeformand Tage 
Petersen og Ellen Trane 
Nørby forud for mødet i 
Teknik- og miljøudvalget 
og fortsætter:

“Hvis vi skal undgå 
farlige trafiksituationer 

og sikre, at børn, ældre, 
gående og cyklister 
skal bevæge sig sikkert 
mellem Sundsnæs og 
Ulsnæsområdet, så skal vi 
sikre bedre trafikforhold 
særligt for bløde trafi-
kanter og vi skal binde 
de to områder sammen 
til et, der også visuelt 
og reelt bindes sammen 
til et samlet og udvidet 
Ulsnæsområde”, siger 
Ellen Trane Nørby.

Høring
Fra Venstre deltog 
Borgmesterkandidat 
Ellen Trane Nørby, grup-
peformand Tage Petersen, 
byrådsmedlem Daniel 
Staugaard og Ingrid 
Johansen, der er formand 
for Gråsten Venstre 
og også er kandidat til 
byrådet.

Selve kommuneplanstil-
lægget er iværksat i mod-
strid med anbefaling fra 
forvaltning i Sønderborg 
Kommune og udkast til 
planen skal først nu be-
handles politisk i teknik 
og miljøudvalget. 

Efter møder med såvel 
Rema 1000, Gråsten 
Handel, Ulsnæs Centeret 

og efter at have læst forsla-
gene, og herunder detail-
handels-redegørelsen fra 
Cowi, er Venstre klar til 
at sende planerne i høring 
med nogle ændringer som 
partiet håber, at byrådets 
øvrige partier kan bakke 
op om. 

Der skal stilles krav 
om, at bygningerne skal 
opføres i gule mursten 
som Sundhedshuset og 
Netto, så området bindes 
visuelt sammen og at der 
derudover skabes ensartet 
flagalle, skiltning og øvrig 
henvisning til området, så 
det fremstår som et samlet 
område. Samtidig skal der 
med medfinansiering fra 
Rema 1000 opføres et lys-
kryds mellem Sildekulevej 
og Sundsnæs så der også 
sikres en trafiksikker-
løsning for området og 
Gråsten som helhed.

Og så skal der sættes 
turbo på den planlagte 
bystrategi for Gråsten - og 
specielt udviklingen af 
midtbyen. Planer der lige 
nu er forsinket med et år 
og det møder kritik fra 
Venstre. ■

Udviklingsdirektør Stephan 
Søren, Rema 1000, borg-
mesterkandidat Ellen Trane 
Nørby, gruppeformand Tage 
Petersen, byrådsmedlem 
Daniel Staugaard og byråds-
kandidat Ingrid Johannsen.
 Foto Jimmy Christensen
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

Tilbuddene gælder torsdag den 4. februar til 

lørdag den 6. februar 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

DELIKATESSEN TILBYDER
Højbelagt smørrebrød

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

Semper babymad 
i tuber
Mange varianter

Ta’ 3 liter

15,-

DANMARKS 

BILLIGSTE

pr. stk

195

KUN MOD 

FORUDBESTILLING

min. 24 timer inden

SLAGTEREN TILBYDER
Gammeldags oksesteg
Skåret af oksetykkam

Dansk kød

½ Kg

1995

10 stk

160,-

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 

Gråsten Krolf med nyt koncept: 

“Jeg tror ikke, der er andre, 
der har det samme”
Af Esben Cronbach

Vinterhalvåret lægger 
ikke normalt op til, at der 
skal spilles udendørs 
krolf. Det vil Gråsten 
Krolf nu ændre på.
Danmark om vinteren er 
lig med smattede, vand-
fyldte græsplæner. Det er 
ikke ligefrem forhold, der 
er gunstige, når man vil 
spille krolf. I hvert fald 
ikke, hvis man insisterer 
på at gøre det udenfor, 
som det er tiltænkt. 

Det vil Orla Kulby, for-
mand for Gråsten Krolf, 
nu gøre op med.

Krolf i al slags vejr
Mange medlemmer, og 
knapt så mange haltimer 
i Ahlmansparkens hal, 
harmonerer ikke. Slet ikke 
i en tid, hvor kun få ad 
gangen må forsamles til 
det ugentlige spil krolf. 

Derfor, tænkte Orla 
Kulby, måtte der være en 
anden løsning.

Klubbens udendørsbane 
ved Ahlmansparken var 
udelukket; den er for 
smattet om vinteren, og 
må ikke omdannes, så det 

bliver muligt at spille der 
om vinteren. 

Derfor gik han i tænke-
boksen, og er nu kommet 
frem til en løsning: 

To vinterbaner på 
Aarsbjerg. Banerne er 
allerede drænet så meget, 
at der aldrig står vand på 
banerne, og de er derfor 
ideelle, fordi de kan blive 
i løbet af få dage. Det 
lader til at blive en glæde 
for medlemmerne, der er 

spændte på komme i gang 
igen.

Krolf og kakao
Den eneste ulempe ved de 
nye baner er, at placerin-
gen ligger længere fra byen 
end Ahlmannparkens 
haller. 

De henved 100 medlem-
mer af Gråsten Krolf, der 
primært er ældre, kan 
derfor få lidt sværere ved 
at komme dertil.

”Jeg ville helst have, at 
det lå i bymidten, fordi 
det er ældre mennesker, vi 
har i klubben,” siger Orla 
Kulby.

Til gengæld er en ekstra 
fordel ved, at klubben 
nu rykker til Aarsbjerg i 
vinterhalvåret, at de må 
bruge Gråsten Boldsklubs 
klubhus.

”Vi har fået lovning på at 
bruge klubhuset, så vi kan 
få varm kakao. Det bliver 
ikke bedre.”

Banerne kan blive klar i 
løbet af få dage. Derfor er 
det primært forsamlings-
forbuddets varighed, der 
afgør, hvornår klubben 
kan komme ud på de nye 
baner. ■

Krolf er blevet et populært spil i Gråsten. Arkiv foto

Orla Kulby er drivkraften bag 
krolfspillet. Arkiv foto
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Tilbuddende er gældende til lørdag den 13. februar

Tilbudende gælder kun fredag den 2. oktober

Hverdage: 9:00-17:00 Lørdag: 9:00-13:00

TRÆMALING HALVBLANK GLANS 50+
• Hvid akrylmaling med ekstra god dækkeevne 
• Anvendes til færdigbehandling af grundet træ 
og metal indendørs 

0,75 L Nr. 126194 14995

3 L Nr. 126195 39995

Spar 25%
på alt lagerførte 
Ryobi produkter

Gælder ikke i forvejen
nedsatte varer

VÆGMALING SILKEMAT GLANS 10
• Let at påføre • Enkelt at genbehandle
• Giver en robust og rengøringsvenlig 
overflade 
• Kan tones i mange farver
Nr. 111610

VÆGMALING MAT GLANS 5
• Robust akrylmaling med maksimal dækkeevne
• Bruges indendørs til filt, glasvæv, puds og beton
• Kan tones i mange farver
Nr. 111600  

SPAR 

400,-400,-
VEJL 89995

SPAR 

4494490505

VEJL 1.049,-

LAMINATGULV ASK 3-STAVS
• 8 x 190 x 1.200 mm • Mat overfladestruktur 
•  Perfect-Fold™ kliksystem • 20 års garanti mod 
gennem slid, solblegning og pletter • Kl. 32 - velegnet 
til normalt slid i boligen 
Nr. 154234

SPAR 

80,-80,-
VEJL VEJL 179,179,--  

BRUSESYSTEM 
VITALIO START 210
• Brusesystem 
med termostat til 
væg montering
Nr. 202490  

18 V BORE-/SKRUE MASKINE R18DD3-252T
• Bore-/skruemaskine med 2 gear samt 13 mm 
Heavy-Duty borepatron • Leveres med værktøjstaske 
inkl. 2 stk. lithium+ batterier (5,0 Ah og 2,0 Ah), lader 
(1,5 Ah) samt tilbehørssæt med 17 dele
Nr. 207847  

1.299,-1.299,-

2.295,-2.295,-

10 liter10 liter

5995999595

Fra

14995

VM-PRIS

Pr. m2

99999595

VM-PRIS

10 liter

49995

VM-PRIS

GULD VM-TILBUD

VM-
PRIS

VM-
PRIS

VM-
PRIS

Bygma ønsker håndboldherrerne et stort tillykke 
med det genvundne verdensmesterskab

HANDL TRYGT HOS OS
Privatkunder kan bestille varer ved at ringe eller sende en mail.
Betaling foregår med mobilepay eller på Bygma-konto.
Varerne a� entes lokalt ved indgangspartiet.

VI TONER GERNE 
DIN MALING
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 7. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 7. februar

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 7. februar kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 7. februar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 7. februar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 7. februar kl. 17.00

Altergangsgudstjeneste
ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 7. februar kl. 9.00
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 7. februar

Vi henviser til Nybøl Kirke

ULLERUP KIRKE
Søndag den 7. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 7. februar
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.

Kære AskKære Ask

hjertelig tillykkehjertelig tillykke
med din 4 års fødselsdag med din 4 års fødselsdag 

den 9. februarden 9. februar
Kærlig hilsen Kærlig hilsen 

B.M.P.T.T.I.T.LS.K.K.B.M.P.T.T.I.T.LS.K.K.
Mor-Far-Frej&NjordMor-Far-Frej&Njord

Hej Margrethe og AageHej Margrethe og Aage

I ønskes I ønskes 

stort tillykke stort tillykke 
med jeres Diamantbryllup med jeres Diamantbryllup 

den 4. februar 2021den 4. februar 2021
HilsenHilsen

Børn, Svigerbørn og BørnebørnBørn, Svigerbørn og Børnebørn

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

Til alle medlemmer af 

GRÅSTEN RIDEKLUB
af 2004

Hermed indkaldes til

Generalforsamling
Tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Live på Facebook i gruppen
www.facebook.com/groups/1701192963603756

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen afl ægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse
7.  Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
8.  Eventuelt

Vel mødt!
Hilsen bestyrelsen for GRR4

Murer i Tørsbøl
Af Gunnar Hat tesen

Fhv. murer Egon 
Feldtstedt, Tørsbøl, 
fylder torsdag 4. februar 
80 år.
Han er en humørfyldt, 
venlig og afholdt mand, 

Han er født og opvokset 
i Sønderborg, men har 
boet størstedelen af sit liv i 
Tørsbøl.

Som ung blev han udlært 
murer, og var i en årrække 
selvstændig murermester.

Egon Feldtstedt er ivrig 
modelflyver, og tilbringer 
i sommerhalvåret megen 

tid på flyvepladsen ved 
Søgård Mark.

Dagligt kan man se ham 
i bybilledet køre rundt på 
sin elcykel. Altid glad og 
tilfreds.

Han blev i 1964 gift med 
Kirsten, og i det gæstfrie 
hjem 

er opvokset tre børn, 
som alle er ingeniører.

Jesper og Mette bor i 
Viborg, mens Morten bor 
i Kolding. ■

Det er hvidt derude !Det er hvidt derude !
Jeg er en glad og udadvendt kvinde på 68 år med mod på noget nyt.Jeg er en glad og udadvendt kvinde på 68 år med mod på noget nyt.

Jeg er uddannet social -og sundhedshjælper Jeg er uddannet social -og sundhedshjælper 
og bor i slotsbyen Gråsten.og bor i slotsbyen Gråsten.

Jeg elsker god mad, hjemlig hygge med blomster og levende lys. Jeg elsker god mad, hjemlig hygge med blomster og levende lys. 
Jeg elsker naturen, gåture langs vandet, gerne Vesterhavet.Jeg elsker naturen, gåture langs vandet, gerne Vesterhavet.

Hvis du også elsker gåture og har de samme værdier som mig, Hvis du også elsker gåture og har de samme værdier som mig, 
hører jeg gerne fra dig.Jeg udviser både accept og respekt.hører jeg gerne fra dig.Jeg udviser både accept og respekt.

Jeg ønsker med glæde at høre fra dig.Jeg ønsker med glæde at høre fra dig.
Henvendelse:Henvendelse:

Gråsten / Bov Avis • Nygade 8 • 6300 Gråsten Billetmrk. 2658Gråsten / Bov Avis • Nygade 8 • 6300 Gråsten Billetmrk. 2658

Pengeregn til 
Rinkenæs
Rinkenæs Ungdoms- og 
Idrætsforening har mod-
taget næsten 20.000 kr. 
i forbindelse med salg 
af benzin i Rinkenæs og 
Gråsten.

RUIF har brugt pen-
gene på at vedligeholde 
materialerne. 

Formand Tina Justesen 
siger: 

“Vi har vedligeholdt vo-
res udstyr så som trampo-
liner og springmåtter, da 

vi har fået nyt betræk på 
trampoliner. Og så har vi 
jo haft ekstra udgifter på 
rengøringsmaterialer og 
håndsprit. Og dengang vi 
måtte være 10 på holdene, 
delte vi vores hold, så der 
var mulighed for at alle 
kunne komme til gym-
nastik. Ellers har vores 
instruktører givet mulig-
heden nu, at man kan lave 
øvelser hjemme”, fortæller 
Tina Justesen. ■

Kalenderbog på 
gaden
Konval-Forlaget med 
hjemsted i Rinkenæs 
har sendt en ny bog på 
gaden.
“Dagens Data” er en 
kalenderbog, hvor der 
for hver dag listes de 
historiske begivenheder, 
der fandt sted på denne 
dag. Desuden er der en 
fortegnelse over kendte 
personers fødselsdage og 
dødsfald.

De historiske informa-
tioner er centreret om 
begivenheder, der invol-
verer mange mennesker: 
Krige, jordskælv og andre 
ulykker samt små pudsig-
heder som opfindelser og 
patenter.

Under fødselsdata 
og dødsfald listes især 
kulturpersonligheder 
indenfor teater, film, lit-
teratur, kunst og nyere 
samt klassisk musik samt 
banebrydende tænkning 
og forskning.

- Kort og godt de ska-
bende mennesker priorite-
res fremfor de “skabede”, 
fortæller John Nielsen.

For hver dag er der afsat 
et par blanke linjer til 
egne mærkedage og nye 
begivenheder.

Bogen er skrevet af John 
Nielsen. Den er på 380 
sider og illustreret og fås 
kun i hardback. ■
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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
Kjestine M. Christensen, 
Gråsten, er død, 92 år. ■

Werner Clausen, Egernsund, 
er død, 84 år. ■

Holger Krause,  
Gråsten, er død, 84 år. ■

Min elskede mand, vores kære farfar og oldefarfar

Christian Witte
* 28. juni 1936    †  30. januar 2021

er stille sovet ind omgivet af sine nærmeste

I kærlig erindring

Birthe
Daniel og Casper med familie

Bisættelsen finder sted i Gråsten Slotskirke
fredag den 5. februar kl. 10.00

Pga. Corona er bisættelsen kun for inviterede

Læserbrev
Rema 1000 bør ligge i bymidten
Til alle i Gråsten og 
omegn, samt dem som 
arbejder i byen, men bor 
et andet sted.
Nu skal i tage 20-30 års 
brillerne på. Altså for 
fremtiden og de næste 
generationer i Gråsten.

I må ikke lade jer påvirke 
af den kommende kom-
munale valgkamp til no-
vember. Det er jo direkte 
usundt og møghamrende 
irriterende for Gråstens 
fremtid, når de folkevalgte 
politikere kun kan tænke 
4 år frem.

Husk et igangsat planar-
bejde er ikke lig med, at 
projektet er godkendt.

Jeg er selv tilflytter, 
men de sidste godt 23 år 
i Gråsten har jeg oplevet 
en ret stor og fantastisk 
udvikling i byen.

Det er sundt og som 
regel godt, når der skabes 
nye muligheder.

Tænk bare på havne-

området, der var et travlt 
erhvervsområde til i dag, 
hvor der er stille og smukt.

Derfor synes jeg, at en 
Rema 1000 butik ikke skal 
ligge i den allersydligste 
del af Ulsnæs Centret.

Der er 6 oplagte og gode 
muligheder for at bygge 
en Rema 1000 butik i den 
centrale del af byen.
1. Peter Marcussens Plads 

ved Emmas Have. Der 
er ingen bygninger, så 
det er nemt at bygge nyt.

2. Det område hvor 
Politistationen lå. Der er 
ingen bygninger, så det 
er nemt at bygge nyt.

3. Grus P-plads ved rund-
kørslen Havnegade/
Stengeroddevej/
Fiskenæsvej. Der er in-
gen bygninger, så det er 
nemt at bygge nyt.

4. Det område hvor 
Friskolen lå. Der er in-
gen bygninger, så det er 
nemt at bygge nyt.

 5. De bygninger hvor 
Superbest og Intersport 
lå. De kan fjernes og der 
kan bygges nyt.

 6. Gigthospitalet kan 
bygges om så der er butik 
nederst og lejligheder 
ovenover.
De 5 første mulige steder, 

samt Gigthospitalet hvis 
det fjernes helt, er alle om-
råder, hvor der kan bygges 
en Rema 1000 butik med 
boliger ovenover butikken. 
Det kan faktisk blive rig-
tig pænt. Der er for få år 
siden blevet bygget på den 
måde ved Gasværksvej i 
Aabenraa.

Disse placeringer vil 
være med til at styrke 
midtbyen gevaldigt, og der 
er gode adgangs og parke-
rings muligheder.

Alle som bor i centrum 
af Gråsten og øst derfor, 
er da om nogen kun 
interesseret i, at midt-
byen har sunde og gode 

indkøbsmuligheder, samt 
forretninger, hvor alle som 
en er med til at holde gang 
og liv i midtbyen.

Vi skal jo under ingen 
omstændigheder have 
herboende og turister til 
at tale negativt om vores 
dejlige og flotte “Royale 
Slotsby”.

Pro Rege et Grege” - For 
Konge og Folk – set med 
20-30 års brillerne på.

Niels Christian Just 

Gl . Færgevej 79,  

Alnor

Dronningens eg pryder Gråsten Slot
Af Gunnar Hat tesen Hvert år tager Hendes 

Majestæt Dronning 
Margrethe II en havetur 
på Gråsten Slot sammen 
med slotsgartner Bjarne 
Nørgaard. 
I 2020 havde turen dog 
et ekstra ophold, da 
Dronningen sammen 
med sin søster, H.K.H. 
Prinsesse Benedikte, skul-
le udvælge placeringen af 
det velvoksne egetræ, som 
hun modtog i anledning 
af sin 80-års fødselsdag. 

De to søstre valgte, at 
træet skulle placeres på 
plænen ned mod slots-

søen og voldgraven med 
Gråsten Slot som prydelig 
baggrund.

Egetræet er døbt 
“Dronningeeg” og vil vok-
se sig til sin fulde vælde 
igennem århundreder. 
Egetræer bliver normalt 
op mod 500 år gamle, men 
kan blive meget ældre.

Bag gaven står 
fire organisationer: 
Danske Planteskoler, 
SMVdanmark, Dansk 
Håndværk og Danske 
Anlægsgartnere.

“Vi kan ikke forestille os 
en bedre gave end netop 

egetræet - det mest maje-
stætiske blandt de klassi-
ske danske træer. Ligesom 
Hendes Majestæt udgør 
et velvoksent egetræ et 
naturligt samlingspunkt, 
troner i landskabet og 
bliver skønnere og skøn-
nere med årene. Vi håber, 
at gaven vil bringe glæde 
til den kongelige familie 

i mange generationer 
fremover.”

Der er tale om et egetræ 
i anseelig størrelse. Ved 
plantningen var træet alle-
rede 8 meter højt og vejede 
3,5 tons med rodklump. 

Dronningeegen vil nå sin 
fulde størrelse på op til 35 
meter i løbet af de næste 
århundreder. ■Hendes Majestæt 

Dronningen fik et velvoksent 
egetræ - 8 meter, 3,5 tons - 
af fire organisationer til sin 
80-års fødselsdag. Træet er 
denne vinter blevet plantet 
ved Gråsten Slot ved en 
placering som Dronningen 
og hendes søster, Prinsesse 
Benedikte, udvalgte.
 Foto Ingrid Johannsen
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Tak fordi du 
handler lokalt

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
Træffes tirsdag til torsdag fra kl. 11-15

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

• 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

+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 –
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B R O A G E R

RIBERHUS OST
Mellemlagret 45%

CA 1050 G

4900

FRIT VALG

SPAR OP 
TIL 29,00

SPAR OP 
TIL 17,95Velegnet til 

Kong Fidde

KAGEMARKED
mange forskellige

BAGERENS

3 STK

2500

PR. PAKKE

1000

KNORR PASTA- OG RISRETTER
Frit valg

GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

1 KG

6900

77 STK

4900

NEOPHOS 
OPVASKETABS
Storkøb

4 PAKKER

2000

FRYSE OG KOGEPOSER
Flere
størrelser

GULLASCH ELLER 
OKSEKØD I STRIMMER

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder kun torsdag den 4. til lørdag den 6. februar. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Broager Private Børnehus:  
“Det skal ikke være et coronafængsel”
Af Esben Cronbach

Mundbind og visir, der 
ellers er blevet hverdag 
i Danmark, er slet ikke 
i brug i Broager Private 
Børnehus.
Andre forholdsregler sik-
rer nemlig, at corona ikke 
finder sin vej til stedet.

I Broager Private 
Børnehus er der ingen 
barriere mellem pædago-
gernes og børnenes smil. 
Broager Private Børnehus 
har nemlig overflødiggjort 
de visirer, der er blevet 
hverdag i mange andre 
børnehaver. 

En sprittet velkomst
Børnehaveleder Heidi 
Karstensen mener, at 
forældrenes samfundssind 
har haft stor betydning.

Selvom børnehavens 
personale er fri for at bru-

ge mundbind, er det ikke 
alle, der slipper helt.

Ved indgangen er op-
stillet sprit, handsker og 
mundbind, som foræl-
drene kan benytte sig af, 
inden de kommer ind i 
børnehaven.

“Forældrene har været 
rigtig gode til at overholde 
retningslinjerne,” siger 
Heidi Karstensen. 

Hun påpeger, at kreative 
løsninger og alternative 
tilgange til alt fra leg til 
madpakkespisning bety-
der, at det ikke har været 
en dans på roser. 

For Broager Private 
Børnehus har det dog 
været en fordel, at børne-
haven, også før corona, var 
inddelt i mindre grupper.

“Restriktioner har 

været nemme at putte 
ind i de rammer, vi alle-
rede havde”, siger Heidi 
Karstensen.

Trygheden
En drivkraft bag Broager 
Private Børnehus’ hånd-
tering af corona har været 
trygheden. Det miljø, der 
er skabt ved fraværelsen 
af mundbind og visir, 

er bedre, mener Heidi 
Karstensen. “Vi kan skabe 
en så tryg hverdag som 
muligt og være så natur-
lige som muligt. Børnene 
kan se, hvem vi er, og de 
kan aflæse vores mimik. 
Det er godt, at de møder 
de voksne, de er vant til 
at møde, uden at de er 
pakket ind i mundbind og 
visir,” siger hun. ”Det skal 
ikke være et coronafæng-
sel. De skal være trygge, så 
de kan udvikle sig.

Ikke en dans på roser
Selvom det i børnehaven 
går godt, og selvom der 
ingen smittetilfælde har 
været, er det ikke en dans 
på roser. Anbefalingen, 

om at man skal være langt 
mere udenfor, betyder, 
at børnene oftere skal 
skiftes. Børnehaven bliver 
desuden gjort ren to gange 
om dagen, og tingene 
bliver løbende sprittet 
af. Men, siger Heidi 
Karstensen, det er ikke 
noget, de vil lade fylde i 
deres tanker. ”Vi har sat 
os for, at vi ikke vil opfatte 
dette som noget negativt. 
Det har hele tiden været 
vigtigt for mig at være 
rolig i det, og det har jo 
smittet af på personalet.” 
Det gode humør og de po-
sitive tanker er heldigvis 
det eneste, der har smittet 
personalet.

Der har ingen smittetil-
fælde været i børnehaven. 
Faktisk er sygdommen 
gået ned siden Broager 
Private Børnehus indførte 
mere regelmæssig afsprit-
ning af bl.a. legetøj.

Det er derfor noget bør-
nehaven vil fortsætte med, 
selv efter coronakrisen er 
aftaget. ■

En drivkraft bag Broager 
Private Børnehus’ håndte-
ring af corona har været 
trygheden.
 Arkiv foto
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Benzinsalg giver 34.000 kr.
Af Gunnar Hat tesen

Fodboldklubben BNS har 
modtaget 34.000 kr. i 
benzinpenge.
Formanden for fod-
boldklubben BNS Boe 
Lundbye Madsen er glad 
for donationen.

“Vi bruger lidt sponsor-
penge til driften og til tur-
neringsgebyrer, men stør-
steparten går til at støtte 
vore unge mennesker med 
materialer og trænings-
udstyr, og så prioriterer 
vi, at uddanne dem der 
har lyst til trænere fra 
de er ca. 13 år. Så kan de 

allerede som 15-årige være 
hjælpetrænere og trænere 
for vore yngste spillere. 
Da det er vigtigt for os at 
kunne tilbyde de unge en 

uddannelse”, siger Boe 
Lundbye Madsen.

BNS har ca. 200 med-
lemmer og her af er der et 
flertal af børn og unge. ■

S U N D E V E D

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: johns_fodindlaeg@hotmail.com
Konsultation efter aftale: Højløkke 74, 6310 BroagerGRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer

• Nedsunket forfod

• Hammertæer

• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. I den 
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil 
den lokale guide fortælle en masse om 
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 7:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:45
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . 7:50
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 7:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 8:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 8:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 8:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 8:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:30
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . 8:35
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . . 8:50
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . 9:35
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . . 9:55

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Skønne SamsøSkønne Samsø

795,-Lørdag den 1. majLørdag den 1. maj

UNGARBEJDER SØGES
Da vores nuværende ungarbejder skal bruge mere tid på sin 
uddannelse, søger vi endnu en sød og dygtig ungarbejder.

Arbejdsopgave: klargøring af plakater og wallstickers. 
Ca. 2 hverdage om ugen og hver anden søndag.

Arbejdspladsen ligger i Blans.

Så står du og mangler et job efter skole/uddannelse, så skriv 
lidt om dig selv til: Stina Møller på mail: info@sohu-shop.dk

Stillingsannoncer

Margrethe og Aage Duus 
har været gift i 60 år

Af Gunnar Hat tesen

Et kendt par i Egernsund, 
Margrethe og Aage 
Duus, har været gift 
i 60 år, og kan fejre 
diamantbryllup torsdag 
den 4. februar.
Margrethe, der er 82 år, 
stammer fra Kliplev, mens 
Aage, der er 79 år, er født 
og opvokset i Egernsund.

Aage har både arbej-
det på teglværket og 
været bundgarnsfisker. 
Margrethe havde i mange 
år sit virke på pottefabrik-
ken i Egernsund.

Samværet med gode 
venner og familie betyder 
meget for Margrethe og 
Aage. I ægteskabet er der 
opvokset to børn, Tanja, 
bor i Silkeborg, og Park, 
bor i Egernsund. ■

Margrethe og Aage Duus har 
torsdag 4. februar været gift i 
60 år. Arkiv foto

Spritkørsel
En 19-årig mand blev for-
leden taget for spritkørsel 
på Brovej i Broager. 

Han måtte også levere en 
blodprøve til politiet. ■

Motorcykel blev 
stjålet
Der er blevet stjålet en 
motorcykel fra en baggård 
på Storegade, Broager.

Det er en sort VGA 

2014. Motorcyklens ind-
registreringsnummer er 
AL 11 038. ■

Byrådsmedlem skifter job
Den 1. marts starter 
byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V), Egernsund, 

i en stilling som er-
hvervspilot hos Aabenraa 
Kommune. Her skal han 

som en del af Team Byg 
hjælpe virksomheder 
med at realisere deres 
byggeplaner.

Stillingen giver ham 
mulighed for at komme 
dybt ind i projekterne og 
arbejde med både plan-, 
bygge- og miljølovgivning.

Han kommer fra 
en stilling som er-
hvervskonsulent ved 
Sønderborg Kommunes 
Erhvervsservice. ■

Daniel Staugaard Arkiv foto

Ny lokalredaktør
46-årige Claus 
Rantzau Møller, Vester 
Sottrup, er udnævnt 
til ny lokalredaktør 

på JydskeVestkysten i 
Sønderborg.

Han afløser Halldor 
Henriksen, som har haft 
posten gennem fire år og 

som 1. februar tiltrådte 
et job som redaktionsle-
der hos DR Østjylland i 
Aarhus. ■
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Andreas Johnsen blev vinder 
af kagekonkurrencen i 
Gråsten Badmintonklub.
 Foto: Gråsten Badmintonklub

Hørt i byen
Politiet stoppede søn-
dag formiddag en 54-
årig mand fra Gråsten, 
da han nåede til 
Ketting. Her standsede 
en politipatrulje bili-
sten, og han er nu sigtet 
for at køre bil uden at 
have kørekort.

Tømrermester 
Troels Petersen, A-T 
Boligservice, er blevet 
nyvalgt medlem af 
repræsentantskabet i 
Broager Sparekasse. 

Der var rift om VM-
menuen søndag på Den 
Gamle Skomager, hvor 
Morten Latter havde 
travlt med at lave bur-
gere i køkkenet.

Gartnerne i Gråsten 
Slothave har travlt med 
at gøre den 10 ha store 
have forårsklar. Der 
bliver tyndet godt ud 
i buskads og krat og 
et større bøgetræ ikke 
langt fra Prinsessehuset 
er blevet fældet.

Katrine Lassen, 
Gråsten Plejecenter, 
fyldte forleden 95 år.

En mand som tidligere 
har boet i Gråsten har 
mod på pr. 1. august at 
åbne en tøjforretning i 
slotsbyen.

Frisørmester Gert 
Østergaards tidli-
gere salon i Nygade i 
Gråsten er blevet ud-
lejet til en frisør, som 
åbner, når nedluknin-
gen bliver ophævet.

Torvedage i Gråsten 
løber af stablen fredag 
30. juli og lørdag 
31. juli.

Lions Club drøfter på 
et virtuelt møde om 
de skal gennemføre 
Oldtimerløbet. Meget 
tyder på, det for 2. år i 
træk bliver aflyst. ■

Boliger

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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,-

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

VI SØGER ET HUS 
på minimum 110m2 og gerne omkring 1000m2 grund 

beliggende i Broager By

HENVENDELSE TIL 28592902

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

Andreas vinder kagekonkurrence Af Gunnar Hat tesen

10-årige Andreas 
Johnsen, der går i 4. 
klasse på Gråsten 
Skole, elsker at bage. 
Og han er dygtig. 
Forleden vandt han 
Gråsten Badmintonklubs 
kagekonkurrence.
Gråsten Badmintonklub 
lever i den grad op til sine 
sønderjyske rødder ved 
at have arrangeret en ka-

gebagningskonkurrence, 
som hverken har noget 
med træning eller bad-
minton at gøre. Hvis bare 
børnene hygger sig og har 
haft det sjovt, er klubben 
glad, fortæller Carsten 
Clausen Kock.

“Det er helt ovre i det 
hyggelige og kreative 
segment. Der er nogle, der 
gerne vil være aktive sam-

men med andre, men som 
ikke kan hidse sig op til at 
lave online konditionstræ-
ning. Der falder nok også 
noget af til familien med 
en kagebagningskonkur-
rence, som kan udløse 
noget hygge ude i de små 
hjem.”

Det eneste krav er, at 
bageren er med på det 
billede, som uploades til 
facebookgruppen, inden 
vinderen afsløres senere 
på et livestream.

“På den måde kan vi 
i trænergruppen give 
feedback, så børnene kan 
mærke, at vi lægger mær-
ke til, at de er der.”, siger 
Carsten Clausen Kock. ■

Slotshave er populært 
udflugtsmål

Gråsten Slotshave er under corona-tiden blevet et yndet udflugtssted, som tiltrækker masser 
af gæster. Foto Ingrid Johannsen 
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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

DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

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

Motor-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  3. Gullash med mos

TORSDAG den  4. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  5. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den  6. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  7. Burger med pommes frites

MANDAG den  8. Medister med stuvede bønner

TIRSDAG den  9. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

Kun 69,-

Tlf. 22 25 84 07Tlf. 22 25 84 07 •  • murer@hans-emil.dkmurer@hans-emil.dk •  • PadborgPadborg

Torvegade 1, 6330 Padborg
www.fodklinik-padborg.dk

Klinik for Fodterapi
v/ Lone Bakowsky og Hanne Jepsen

Telefontid
mandag - torsdag fra 9-11

Tlf. 25 48 58 86

Vintersolen skinner over Sønderhav
Selv om vinteren er sat ind, 
er frost og det kolde vejr  
ingen hindring for at nyde 
solskinsvejret ved Flensborg 
Fjord.
 Foto Ingrid Johannsen  

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 5 3. februar 2021 13. årgang



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

Tak fordi du handler lokalt 

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 7. februar kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 7. februar kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 7. februar 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

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 

Majoren fra Bov
Af Gunnar Hat tesen

Fhv. major Kaj 
Asmussen, Bov, fylder 
mandag den 8. februar 
85 år.
Han er født og opvokset 
i Bov, og er søn af en 
grænsegendarm, som 

under 2. Verdenskrig 
sad i Frøslevlejren og 
Neungamme.

Efter uddannelse som 
maskinmester fra 1950-55 
i Kolding, mødte han ind 
på Bådsmands Kaserne I 
København for at aftjene 
sin værnepligt.

Her blev han uddannet 
våbenmekaniker og 
indledte dermed en lang 
karriere i forsvaret.

Han blev uddannet på 
korporalskole, sergent-
skole og officerskole, og 
var i en lang årrække ud-
stationeret i Oksbøl, hvor 
han var en dygtig leder af 
værkstederne ved Hærens 
Kampskole.

Han var stolt af sit virke, 
opnåede grad af major 
og var også aktiv i Varde 
Faldskærmsklub og 
sprang 30 faldskærmsud-
spring ved Jægerkorpset.

For 15 år siden vendte 
han tilbage til fødebyen, 
og her danner han par 
med Lizzi, som var blevet 
enke ligesom ham selv.

Han var skolekammerat 
med Lorenz Wortmann, 
og det var de to, som var 
initiativtagere til stiftelsen 
af Bomlauget, som er en 
selskabelig forening, som 
har til opgave at passe på 
de gamle grænsebomme.

Kas Asmussen er et ud-
præget friluftsmenneske 
og elsker campinglivet. 
Sammen med Lizzi var 
han i mange år helårslæg-
ger på Frigård Camping i 
Kollund.

Han har tre børn. Eva 
er journalist og bor på 
Frederiksberg, Bjarne er 
lokofører instruktør og 
bor i Varde og Dorte er 
lærer på Frederiksberg. ■

Kas Asmussen er rigtig 
sønderjyde, og er glad for, 
han for 15 år siden vendte 
tilbage til sin fødeby. Arkiv foto

Kørt ned
En kvinde fra Kruså blev 
forleden kørt ned af en 
bilist i Sønderborg.

Den kvindelige bilist 
overså den gående kvinde 
og ramte hende.

Fodgængeren fra Kruså 
blev kørt til tjek på syge-
huset, men havde heldig-
vis ikke fået skader.

Bilisten er sigtet for ikke 
at have været opmærksom 
på fodgængeren. ■
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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

Jens Wistoft: 

Håber på afklaring for at komme videre
Af Dit te Vennits Nielsen

Tidligere minkavler Jens 
Wistoft, Mulsmark ved 
Kiskelund, har i flere må-
neder ventet på, hvordan 
han bliver kompenseret 
for nedlukningen af sin 
minkfarm.

“Der er nedsat nogle 
ekspropriationskommis-
sioner, som skal rundt i 
Danmark og tage bestik af 
situationen hos de forskel-
lige nedlagte minkfarme. 
Det bliver meget spæn-
dende at se, hvordan de 
værdiansætter farmene”, 

siger Jens Wistoft, som 
forventer, at ekspropriati-
onen vil give ham et sted 
mellem 13 og 18 millioner 
kroner for bygninger, 
driftstab og skind.

Der er udarbejdet et 
regneark, hvor de tidligere 
minkfarmejere kan sætte 

deres tal ind i. Det bliver 
dog meget individuelt, 
hvordan man værdiansæt-
ter tingene. 

Derfor ved Jens Wistoft 
stadig ikke, om han er 
købt eller solgt. 

“Det er godt for mig at 
få afklaring, så jeg ved, 

om jeg kan komme videre 
eller ej. Jeg skal have fun-
det på noget nyt, og det 
har jeg talt med min bank 
om, for jeg skal jo ikke på 
pension. Jeg føler mig ikke 
gammel”, siger 61-årige 
Jens Wistoft. ■

Kirke- og kulturmedarbejder 
Camilla Riis i Bov Sogn er i 
gang med at pakke foldere til 
de frivillige, der husstands-
omdeler dem i løbet af ugen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Bov Kirke hjælper ensomme
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov Sogn gør nu en 
indsats for at hjælpe 
ensomme i coronatiden.
Bag initiativet står kirke- 
og kulturmedarbejder 
Camilla Riis og sogne-

præst Maria Odgaard 
Møller.

De to har taget fat i 
Valdemars hus, Ældre 
Sagen, Røde Kors, Aktivi-
tets huset, Frivillig huset og 
Aabenraa Kommune for 
at finde en fælles løsning. 

I fællesskab udgiver 
aktørerne en folder, som 
giver overblik over, hvilke 
muligheder der findes for 
at komme ensomheden 
til livs. 

“Vi lægger primært vægt 
på kontakt via telefonsam-

taler. Desuden kan der 
oprettes hjælp til praktiske 
ting i hverdagen”, for-
tæller sognepræst Maria 
Odgaard Møller.

Unge
Ensomheden berører 
ikke kun ældre og svage 
borgere.

Der er også behov for, at 
unge mennesker undgår 
at sidde isoleret hjemme. 
Derfor tilbyder man onli-
nespil, hvor de unge spiller 
mod hinanden. 

Aktivitetshuset i Padborg 
står for denne del samt 
tilbyder andre virtuelle 
aktiviteter. 

Camilla Riis og Maria 
Odgaard Møller håber, at 
folk tager godt imod fol-
deren, der husomdeles af 
frivillige. 

“Det er vigtigt for os at 
gøre en forskel. Der er 
hjælp at hente, og det er 
vigtigt at få budskabet ud 
til alle”, siger de to initia-
tivtagere, som ser frem til, 
at folderen kan være med 
til at give folk tryghed og 
opmuntring i en mørk 
tid. ■

Jens Wistoft. Arkivfoto
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Klinik for Fodterapi
v/ Lone Bakowsky og Hanne Jepsen 

Torvegade 1, 6330 Padborg

Tlf. 25 48 58 86
www.fodklinik-padborg.dk

Fødselsdagstilbud

399,-
Fødselsdagstilbud

499,-
Tilbuddene gælder hele februar

Everest 
normalpris 
600,- Makalu 

normalpris
500,-

Showersandal

199,-

HUSK Klinikken har stadig åbent og vi overholder 
alle gældende coronarestriktioner

Klinik for Fodterapi fejrer 

10 års fødselsdag

GREEN COMFORT HJEMMESKO
Hånd� ltet uldstøvle i ren naturuld fra Green Comfort

Holder godt på varmen
Fås i � ere farver

Stennevej 79 · Stollig · DK-6200 Aabenraa
Tlf: +45 74 62 00 92 · Fax: +45 74 62 10 92

www.stollig.dk · mail@stollig.dk

VALENTINSDAG
MENU

Forkæl den du holder af med en 4-retters menu i 
kærlighedens tegn samt en fl aske kærlighedsbobler.

Kartoffel/porresuppe á la brændende 
kærlighed, løvstikke – brød og smør

Ravioli med spinat, mozzarella og 
champagnesauce med tomat og urter

Kalv i unghane serveret med pommes fondant 
– saltbagt rødbede – ristede svampe – små kartofl er 

– syltede tranebær og timian svampesauce

Knapps Valentinsdessert bestående af 
hvid chokolade – passion – hindbær samt knas

Pris 500,- pr. person

Afhentning er mulig den 14. februar fra 12:00-17:00.
Ved bestilling ring til Sabrine Dupont på 20 10 14 01

TAKEAWAY

På bedste fod med fødder i 10 år
Af Dit te Vennits Nielsen

Fodterapeut Lone 
Bakowsky kan fejre 
10 års jubilæum med 
egen klinik i Padborg.
Klinikken har gennem 
årene været i en rivende 
udvikling med et støt 
stigende kundegrundlag. 
Adskillige kunder er kom-
met hos hende alle årene. 

I dag rummer klinikken 
to fuldtidsterapeuter samt 
en deltids. 

“Jeg kunne sagtens 
ansætte en fuldtidstera-
peut mere, men jeg har 
ikke plads”, siger Lone 
Bakowsky, som har klinik 
på Torvegade 1 i Padborg. 

Klinikken rummer to 
behandlerrum og et podie 
til at fremstille individuel-
le aftryk til indlæg.

Lone Bakowsky tog 
uddannelsen som autori-
seret fodterapeut efter en 
arbejdsulykke. 

Hun har ikke et eneste 
sekund fortrudt det. 

Allerede for 10 år siden 
var der et stort behov for 
fodterapeuter, og det er 
der også i dag. 

Fod-behandling
Klinik for Fodterapi har 
modtaget det eftertragte-
de CSR-mærke - socialt 

ansvarligt - fra Aabenraa 
Kommune. 

Det er Lone Bakowsky 
stolt af, og hun har søgt i 
år igen. Gennem de sidste 
tre år har hun ansat tre 
flexjobbere, som hun slet 
ikke kan undvære. 

“De gør virkelig en for-

skel i en travl hverdag”, 
fortæller Lone Bakowsky.  

Klinikken for Fodterapi 
er en del af sundheds-
væsnet, så hun er ikke 
tvangslukket og må fortsat 
foretage fod-behandling. 
Det kan være med årsag i 
diabetes, gigt, leddegigt, 
bøjleproblemer og nedgro-
ede negle.

Corona-situationen 
medfører, at en planlagt 
reception er udskudt. ■

Lone Bakowsky er statautori-
seret fodterapet, hvilket vil 
sige, at hun kan tage imod 
lægehenviste personer.
 Arkiv foto

HFIF har 500 
medlemmer
Holbøl Foredrags-og 
Idrætsforening har 
modtaget knap 14.000 
kroner i benzinpenge.
“Vi bruger vore sponsor-
kroner til rekvisitter og 
materialer til alle vore 
afdelinger. Det kan også 
være til spillertøj eller til 
dragter til den årlige gym-
nastikopvisning”, siger 
Roland Rudbeck, formand 
for fodboldafdelingen i 
HFIF.

HFIF er samlings-
punktet i Hol bøl, da 
foreningen spænder bredt. 
Foreningen har omkring 
500 medlemmer.

“Foruden idræt, har vi jo 
både dilletant og foredrag 
på programmet. Men vi 
måtte jo aflyse det meste 
det seneste år, foruden 
St. Hans fest og byfest, så 
derfor er det lækkert med 
de ekstra penge”, siger 
Roland Rudbeck. ■

Pengeregn til Bov IF
Bov IF har modtaget 
knap 30.000 kr. for salg 
af benzin.
Bov IF‘s kasserer, Yvonne 
Jespersen, er glad for 
tildelingen.

“Vi har 10 afdelinger 
med i alt ca. 1.500 med-
lemmer, hvor af flertallet 
er børn og unge. Vi har 
måttet bruge lidt ekstra 

penge på tilskud til vores 
eSport, da det har krævet 
ekstra rengøring af skær-
me og tastatur med mere. 
Vi har samtidigt fået min-
dre indtægter, da vi ikke 
har kunnet afholde stæv-
ner i håndbold, fodbold og 
badminton”, siger Yvonne 
Jespersen. ■
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Ida Berg savner livet på 
efterskole

Af Gunnar Hat tesen

I skyggen af corona er 
hverdagen for 15-årige 
Ida Berg fra Frøslev en 
smule anderledes.
Normalt går hun på 
Design- og Idræts-
efterskolen Skamling nord 
for Christians feld i 9. klas-
se på design-linjen.

“Jeg har været hjemme 
fra efterskole siden d. 18. 
december”, fortæller Ida 
Berg, der er den første 
fuldblods-coronaårgang.

“Jeg har valgt at tage et 
år på efterskole, da jeg 
følte, at det blev for ens-
formigt i folkeskolen. At 
tage på efterskole er en af 
de bedste beslutninger, 
jeg har taget og noget af 
det bedste, jeg har gjort 
for mig selv”, fortæller Ida 
Berg, der tidligere har gået 
på Broager Skole.

“Men jeg må indrømme, 
at bare et år inden jeg star-
tede på efterskole, tænkte 
jeg, at efterskole slet ikke 
var noget for mig, men 
efter at have startet, for-
tryder jeg ikke et sekund, 
at jeg valgte et år på ef-
terskole. Da jeg så endelig 
besluttede at skulle gå på 
efterskole, så jeg virkelig 
frem til et år med gode 
oplevelser, fart over feltet 
og så glædede jeg mig også 
særligt meget til at få nye 

venner og veninder, men 
det skal jeg lige love for, at 
Corona fik sat en stopper 
for”, fortæller Ida Berg, 
som nåede at få fire og en 
halv måned på efterskole. 
I mellem tiden var hun 
hjemsendt halvanden 
uge, da der var kommet 
et corona-tilfælde blandt 
eleverne.

Savner venner
Siden årsskiftet har Ida 
Berg fået fjernundervis-
ning på Microsoft Teams. 

“Jeg synes det er okay 
i forhold til situationen 
vi står i, men det er ikke 
holdbart i længden, da jeg 
føler, at jeg ikke lærer nær 
så meget som i den rigtige 
undervisning. Og jeg er 
da slet ikke i tvivl. Jeg vil 
da meget hellere tilbage på 
skolen hurtigst muligt, for 
det er slet ikke det sam-
me at åbne computeren 
kl. 9, og lukke ned igen 
kl. 15, som det er at gå på 
efterskole og opleve det 
gode fællesskab, man har 
sammen. Jeg savner mine 
veninder, som jeg nor-
malvis er sammen med 
24/7 og noget så simpelt 
som, at der bare sker no-
get. For der sker langt fra 
lige så meget herhjemme 
som på efterskolen”, siger 
Ida Berg.

Typisk dag
“Jeg har den samme 
rutine hver dag, når jeg 
er hjemsendt modsat til 
efterskolelivet, hvor man 
godt kan rive en dag ud af 
kalenderen og fx tage ud 
og skøjte, holde diverse 
arrangementer eller have 
linjefag en hel dag. Også 
det savner jeg.

En typisk dag for mig 
starter kl. 8. Jeg står op, 
tager tøj på, går en lille 
tur og spiser morgenmad. 
Så er jeg klar til fjernun-
dervisning indtil middag, 
hvor jeg har middagspau-
se. Derefter har jeg igen 
nogle timer, og så har 
jeg typisk fri ved kl. 15. 
Efter en skoledag, hvor 
jeg har siddet meget foran 
skærmen, kan jeg godt 
lide at fordybe mig i noget 
kreativt”, fortæller Ida 
Berg, som lige for tiden 
laver sine egne armbånd, 
hvilket hun nærmest ikke 
har gjort, siden jeg gik i 
børnehaven. 

“Jeg er også en del i 
køkkenet. Jeg bager gerne, 
og laver også gerne aftens-
mad sammen med min 
familie”, nævner Ida Berg.

“Men selvom jeg rigtig 
godt kan lide at lave mad 
og armbånd, kan det 
altså godt blive kedeligt i 
længden.

Jeg mangler at kunne 
tage over i Home-design-
lokalet, når jeg har fri 
og være kreativ ved at 
dreje en skål eller binde en 
blomsterbuket.

Jeg tror, og håber på, at 
vi snart kommer tilbage 
igen, og får den hverdag, 
som jeg sådan savner”, 
siger Ida Berg. ■

Hørt ved Lyren
Kelstrupskov 
Naturskole tilbyder en 
sjov tur på en jagtsti, 
som i vinter var udlagt 
til nissesti. Desuden 
kan man også spille 
discgolf til morskab for 
både børn og voksne. 
Tilbuddene er gratis, 
og der findes mere info 
på stedet.

Rådyrbestanden er i 
øjeblikket ekstraordi-
nær stor, da der ikke 
må afholdes jagter. Det 
mærkes blandt andet 
på Bov kirkegård, hvor 
blomsterne ikke får lov 
til at stå ret lang tid på 
gravene. Fra en af gra-
verne lyder det, at hver 
gang kirkeklokkerne 
ringer, løfter rådyrene 
hovederne og lytter. 
De ved nemlig, at nu 
er “buffeten åben” - og 
der er snart “tag-selv-
bord” med lækre 
blomster. 

Den søde nisse, 
der har stået ved 
Heksehuset på Padborg 
Friluftsscene, er blevet 
til en fin heks med 
heksehue, heksenæse 
og kost. Det var Trine 
Dicker fra Padborg, der 
fik den gode idé mens 
Elin Fischer syede 
heksehatten.

Bov Sogns menig-
hedsråd har atter kon-
stitueret sig med Kaj 
Christensen som for-
mand. Næstformand 
er Signe Hemmet 
Jacobsen, mens kirke-
værge er Jens Christian 
Hvergel. Kasserer er 
Mogens Thrane og 
kontaktperson er Gitte 
Møller Riise. De øvrige 
medlemmer er Arne 
Bondo-Andersen, Anni 
Hoyer Toft, Ulla Dohn, 
Erik Secher og Lone 
Bakowsky. ■

Boliger
4-VÆRELSES LEJLIGHED PÅ 100m2 UDLEJES

1-sals lejlighed centralt beliggende i Padborg 
på stille villavej i 4-fam. ejendom.

Lejligheden er i pæn stand og indeholder stor entré, opholdsstue, 
spisestue, soveværelse, værelse, køkken og toilet/bad.

Til lejligheden hører kælderrum. Der er adgang til vaske-/
tørrekælder med vaske-/tørremaskine tilhørende lejemålet.

Gode parkeringsforhold ved ejendommen. Indfl ytning 
efter aftale. Husdyr/kæledyr ikke tilladt.

Månedlig leje kr. 4.400,- + månedlig a’ conto kr. 800,- 
Depositum kr. 13.200,-

UDLEJES TIL ROLIG LEJER MED ORDNEDE 
FORHOLD. HENVENDELSE PÅ TLF. 20 25 02 51

Hip hip hurra Hip hip hurra 
min mor har min mor har 
fødselsdag fødselsdag 

Jeg ønsker dig stort tillykke Jeg ønsker dig stort tillykke 
Elsker digElsker dig

Din Estha So� eDin Estha So� e

Kære søster, Kære søster, 
faster og faster og 

svigerinde svigerinde 
Vi ønsker dig hjertelig tillykke Vi ønsker dig hjertelig tillykke 
med de 30 år den 7. februar og med de 30 år den 7. februar og 
glæder os til at du kan fejres.glæder os til at du kan fejres.

Kæmpe krammer Kæmpe krammer 
Casper, Mia Cassian og MariusCasper, Mia Cassian og Marius

Kæreste SandraKæreste Sandra
Vi ønsker dig hjertelig tillykke Vi ønsker dig hjertelig tillykke 

med jubilæet – 10 års jubilæum med jubilæet – 10 års jubilæum 
for din 20 års fødselsdag for din 20 års fødselsdag 
og husk at 30’erne er de og husk at 30’erne er de 
nye 20’ere (stadig barnlig nye 20’ere (stadig barnlig 
– men med � ere penge) – men med � ere penge) 

Vi elsker digVi elsker dig
kærligst mor og farkærligst mor og far

15-årige Ida Berg savner sine 
venner på efterskolen. 
Efterskolelivet er en succes, 
som hun længes efter at 
komme tilbage til.

140 boller til ældre
Formand for 
Valdemarshus, Carlo 
Jensen, har sat sig for, 
at gøre noget ekstra 
for de mest udsatte og 
svagelige brugere på 
Valdemarshus. 
“Det er bare sådan en 
trist tid, hvor der sidder 
ensomme og svage der-
hjemme. For at give dem 
en opmuntring bagte vi 
140 boller”, fortæller Carlo 
Jensen.

De tre damer i køkkenet 
bagte bollerne. Mens de 
endnu var varme, kørte 
tre bestyrelsesmedlemmer 
rundt til de allermest 
svage og gav dem en bolle 
sammen med en lille 
hilsen.

Det var nogle glade bru-
gere af Valdemars, der tog 
imod bollerne og en hilsen 
med ordlyden: “Håber I 
har det godt, og at vi me-
get snart ses”. ■

Carlo Jensen Arkiv foto
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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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

 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

Rådyr spiser blomster på kirkegård
Min mor Anne Kraak 
Jessen blev begravet på 
Bov kirkegård fredag 
den 15. januar.
Forleden var min datter 
med sin skolelærer henne 
og se gravstedet. Men da 

de kom hjem, fortalte hun, 
at blomsterne var bidt af.

Jeg ringede samme aften 
til Bov Menighedsråds 
kirkeværge for at fortælle 
om hændelsen.

Jeg var sur og ked af det 

og mente ikke, det kunne 
passe.

Han sagde, at de godt 
viste, der var bøvl med 
rådyr på kirkegården og 
han sagde til mig, han 
måtte have en snak med 

nogen og se hvad man 
kunne gøre.

Dagen efter var jeg 
sammen med min kone 
på kirkegården for at se, 
hvor slemt det var. Min 
kone var rystet. Hun er 

selv graver og kirketjener i 
Kliplev.

Det er sørgeligt, at et 
gravsted bliver ødelagt. 

Carsten Kraak Jessen 

Havremarken 33, 

Holbøl

Læserbrev

Gravstedet som det så ud, da den afdøde blev begravet. Rådyr har spist blomsterne på gravstedet.

Mange hilsner fra Valdemarshus

Valdemarshus har uddelt 
140 hjemmebagte boller 

til de mest udsatte 
brugere af huset

Vi ønsker jer alle 
en rigtig god dag

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg · Tlf. 73 76 84 67
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