
DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• 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

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

Spisestedet på havnefronten med lækre 
frokostretter, middagsretter, vin og kolde øl

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

2020
STØTTEDE VI

DE LOKALE
FORENINGER M.FL.

MED

283.615� 

Gråsten
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

2 STK.

3500

FASTELAVNSBOLLER
MED FLØDE
Flere varianter

Broager

Tilbuddet gælder KUN FREDAG 

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 6 10. februar 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 

 Rengøringsfi rma
med mange års erfaring

Privat og erhverv

NYT

v/ Melkior John Sommer Butondo 
melkior.gr@gmail.com 

Borgade 17, 1. sal · Gråsten

Tlf. 6017 8322



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter i februar

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

Mere passende til 
årstiden � ndes ikke!
“I sne står urt og busk i 
skjul” – det nikker vi ja til!

“Giv tid” – vi skal 
være tålmodige en 
rum tid endnu!

Du kan nå det
endnu … 

Torvet 5, Centrum · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 34 15
Amtsvejen 13, Nybøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 46 77 16

Hverdage kl. 6.00-17.00 · Lør/søndage kl. 6.00-16.00Åben

Ny iværksætter starter op: “Jeg går all-in”
Af Esben Cronbach

Igennem sit liv har 
Melkior John Sommer 
Butondo ofte hjulpet sin 
far med at styre hans 
virksomhed. 
Nu er Melkior klar til 
at stå på egne ben i eget 
firma.

“Jeg mangler bare kun-

derne.” Sådan lyder det 
fra Melkior John Sommer 
Butondo, Gråsten, der, 
med sin nystartede rengø-
ringsvirksomhed, er klar 
til at få gråstenernes hjem 
til at stråle. Erfaringen fra 
sin fars rengøringsfirma 
kombineret med en iværk-
sætter-gejst, der siger spar 
to, er han godt rustet til at 
påtage sig de nye udfor-
dringer i sit firma, Gråsten 
Rengøring.

Iværksætterdrøm
Længe har Melkior vidst, 
at han ville være iværk-
sætter. Men skulle han 
først have en uddannelse 

som bygningskonstruk-
tør? Nej. Som finansøko-
nom? Heller ikke. 

Melkior har gennem 
årene prøvet flere forskel-
lige uddannelser.

Da hans søn på to år, 
og siden datteren på ti 
måneder, kom til verden, 
blev en hverdag med stu-
die, arbejde og børn mere 
uholdbar. 

Studierne er nu 
droppet helt, men 
én ting holder ved: 
Iværksætterdrømmen.

“Jeg har prøvet flere for-
skellige uddannelser, men 
har altid vidst, at jeg gerne 
ville være selvstændig. 
Om så det blev med ren-
gøring eller noget andet, 
det har ikke været vigtigt. 
Men det at være selvstæn-
dig, det har bare været en 
drøm.”

At Melkior er iværksæt-
ter helt ind i hjertet, er 
der ikke meget tvivl om. 
Drømmen om at blive 
selvstændig har længe 
hængt i ham, og nu er han 
klar til at kaste sig ud i det. 
”Om to år håber jeg, at jeg 
har 6-7 ansatte under mig. 
Jeg går all-in.”

Frihed under ansvar
Udover at have et fast mål 
for sin nystartede virk-
somhed, er Melkior helt 
klar på, hvorfor han går 
ind i branchen.

“Det, jeg godt kan lide 
ved at være selvstændig, 
er, at jeg selv er herre over 
min arbejdsplan,” siger 

Melkior. Fleksibiliteten 
i det nye arbejde vil give 
ham bedre mulighed for 
at holde fri, de dage han 
ønsker det, mener han.

Vante rammer
Iværksætter og selvstæn-
dig er ikke noget, Melkior 
har kunnet kalde sig før 
nu. Alligevel har han 
meget erfaring med både 
rengøring og ledelse. ”Jeg 
har mange gange, f.eks. 
om sommeren og i week-
ender, står for min fars 
rengøringsfirma. Der har 
jeg uddelegeret opgaver 
og passer hele butikken,” 
siger han, der fint kunne 
passe jobbet ved siden af 
sine studier.

Arbejdet i det nye firma, 
bliver ikke som det i fa-
rens forretning, der mest 
mindede om et fritidsjob 
ved siden af studiet.

Faldet til ro i Gråsten
Da Melkior for to år siden 
flyttede til Gråsten, så 
verden på mange måder 
anderledes ud. Sønnen var 
næsten lige født, datteren 
endnu i vente og studierne 
stadig i gang. I dag, to 
år senere, har Melkior 
droppet studierne, så han 
kan fokusere på arbejdet 
og familien, der siden er 
vokset. Sammen med sin 
kone, Pernille, har han 
fået en datter, der nu er ti 
måneder gammel. Sønnen 
er nu to år, og det er gået 
stærkt, synes han. 

Om virksomheden om to 
år er vokset lige så meget 
og lige så hurtigt som søn-
nen, må tiden vise. ■

Melkior John Sommer 
Butondo har stiftet fir-
maet Gråsten Rengøring, 
og søger nu kunder.
 Foto Ingrid Johannsen,

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

Send en kærlig tanke – bestil i butik eller på interflora.dk. 
Vi leverer til hele Danmark. Husk hinanden.

Husk kærligheden på  
Valentinsdag den 14. februar

Husk kærligheden på  
Valentinsdag den 14. februar

Åbent fra 
9.00-13.00

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

Send en kærlig tanke – bestil i butik eller på interfl ora.dk. 
Vi leverer til hele Danmark. Husk hinanden.
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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 11. februar til 

lørdag den 13. februar 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

DELIKATESSEN TILBYDER
10 stk snitter

Änglamark mælk 
vælg mellem let, mini 
eller skummet
1 liter

Ta’ 3 liter

15,-

SLAGTEREN TILBYDER
Hakket kalv og flæst
8-12 %

2,5 kg kun

100,-

10 stk

110,-

KUN MOD 

FORUDBESTILLING 

MIN 24 TIMER PÅ 

TLF. 73 65 26 09 

Rød Merrild kaffe
400 g

*Maks. 6 ps. pr.
 kunde pr. dag

pr. ps

2995

GRÅSTEN
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HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

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

BovAvis

25. - 28. april 2021

Forårstur til

Bornholm
med besøg i Lund i Skåne

AFGANG
Kl. 7.00 Ahlmannsparken i Gråsten
Kl. 7.30 Circle K i Rødekro
Kl. 7.50 OK-tanken i Hammelev
Kl. 8.20 Hotel Scandic Kolding

Fire dage på Bornholm, hvor vi ser alle øens skønne steder. Oplev 
Hammershus, rundkirkerne, Dueodde og Rytterknægten. 
Derudover besøg på Bornholms Kunstmuseum og Svaneke 
Bryghus samt mange andre oplevelser i det lune forårsvejr.
Vi bor på Tines Gjestehuz i Allinge. Turen er inkl. halvpension, 
hvor vi bl.a. skal prøve Nordbornholm Røgeris berømte � skebu� et. 
Transport i egen bus, rejseleder på hele turen og entreer er inkluderet.
Søndag: Udrejse fra Gråsten. Vi gør stop i Lund i Sverige, hvor vi ser byens berømte 
domkirke og går en tur i byens hyggelige gader. Derfra videre til Ystad, hvor vi sejler til 
Rønne. Ombord på færgen serveres dagens ret med drikkevarer. Efter ankomst til Rønne 
kører vi direkte til hotellet, hvor der er mulighed for en kop ka� e i hotellets dagligstue.
Mandag: Efter morgenmaden mødes vi kl. 9.30. Vi starter dagen med at slå et 
smut forbi Olsker Rundkirke og derefter besøger vi Nyker Rundkirke, hvor vi 
får en rundvisning i kirken. Herfra kører vi til Dueodde for at opleve Danmarks 
� neste sandstrand. Derfra går turen mod Hammershus. I besøgscenteret er der 
mulighed for at købe ka� e og kage og nyde udsigten til ruinen. Derefter tilbage 
til hotellet i Allinge og kl. 18.30 er der middag på Nordbornholms Røgeri
Tirsdag: Efter morgenmaden mødes vi kl. 9.30 og starter dagen med at køre ned 
langs østkysten. Vi besøger den smukke by Gudhjem og byens glaspusteri.
Efter Gudhjem fortsætter vi langs den klippefulde kyst. Vi kører igennem Melsted og 
den lille hyggelige by Bølshavn, før vi kommer til en af øens skønneste byer: Svaneke. 
Vi går en tur i byen, der rummer mange små gastronomiske perler. Herefter besøg 
hos Pastariget, der laver bornholmsk pasta. Derfra videre mod Nexø og tilbage langs 
kysten til Bornholms Kunstmuseum. Her er der mulighed for at købe dagens suppe. 
Museet udstiller mange af øens malere og ligger lige ned til Helligdomsklipperne.
Aftenens middag er på Svaneke Bryghus kl. 18.30
Onsdag: Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet kl. 9.30. Vi 
kører mod øens største skov Almindingen, hvor vi går tur i Ekkodalen, 
ser Rokkestenen og Bornholms højeste punkt Rytterknægten. 
På vej gennem Almindingen forsøger vi at få et glimt af de bisonokser der er blevet sat 
ud, herefter Østerlars Rundkirke. Vi gør stop i Aakirkeby, hvor vi besøger Lehnsgaard, 
der producerer rapsolie og sennep. Herfra går det mod Nylars Rundkirke og Rønne. 
Her besøger vi Torvehal Bornholm, hvor der er mulighed for at købe bornholmske 
specialiteter eller få sig en frokost eller kop ka� e.
Kl. 16.30 tager vi færgen til Ystad og derfra går det 
via Sverige og Sjælland tilbage til Gråsten. Ombord 
på færgen serveres dagens ret med drikkevarer.

Vi bor på *** Tines Gjestehuz i Allinge. Hotellet 
har en � ot klippe fyldt have. Der serveres 
morgenmad hver dag med bl.a. hjemmelavet 
� genmarmelade fra havens egne træer. Der 
er gratis adgang til ka� e og the hele dagen 
i opholdsstuen, hvor der også er en bar 
med hø� ig selvbetjening. Værelserne 
er alle med eget bad og toilet.
Turen arrangeres i samarbejde 
med Quorps Busser. 
Rejsegarantifonden nr. 2799

3.795,-

Hurra, sneen 
daler i Rinkenæs
Af Tove Hansen

Børnenes øjne var store 
som tekopper, da de 
torsdag morgen opda-
gede, at Rinkenæs lå 
indhyllet i sne.
Adskillige børn fik lov til 
at droppe hjemmeunder-
visningen, så de kunne 
nyde sneen.

Særlig sjovt blev det 

lørdag, hvor både slæder 
og kælke kom frem fra 
gemmerne.

Fra morgenstunden 
var flyverdragtklædte 
børn ude i det magiske 
landskab fuld af sne ved 
Gartnerslugtyen.

Carina Jørgensen fra 
Bakkegården, havde sam-
men med en hel flok børn 

bygget to kæmpe mor & 
far snemænd,

Børnene susede på deres 
kælke ned ad den lange 
bakke, og de modigste 
startede helt oppe ved 
Hvedemarkens huse, suse-
de nedad og hoppede 

i høj fart ud over stien 
og videre ned i slugten. 
Skrig og latter fyldte 
Gartnerslugten. ■

Carina Jørgensen fra 
Bakkegården i Rinkenæs og 
en flok børn byggede mor & 
far snemænd. Foto Tove Hansen

Flyverdragtklædte børn kælkede ned ad den lange bakke ved Gartnerslugtyen i Rinkenæs.
 Foto Tove Hansen
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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

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 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 –

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

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
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 14. februar kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 14. februar 

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 16.00

Fastelavnsgudstjeneste
ved Esbern Gaur Vernersen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 14. februar kl. 9.30

Fastelavnsgudstjeneste
ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 14.00 

Fastelavnsgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 10.30 

Fastelavnsgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 14. februar 16 Uhr,

Gottesdienst in
Gravenstein Schloßkirche

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, postafdelingen i 
SuperBrugsen i Gråsten.

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Gråsten-læge ny formand 
for pensionerede læger
Af Gunnar Hat tesen

68-årige pensione-
rede praktiserende 
læge, Lars Bønløkke, 
Rinkenæs, er netop 
blevet valgt som ny 
formand for Foreningen 
af Pensionerede Læger 
(FPL). 
Han afløser Mogens 
Hüttel, der er  faldet 
for foreningens 
rotationsprincip.

Lars Bønløkke har været 
næstformand i FPL siden 

2017 og en del af bestyrel-
sen siden 2014.

Lars Bønløkke blev fær-
diguddannet som alment 
praktiserende læge i 1992 
og arbejdede i 20 år i et 
kompagniskab med tre 
andre læger i Gråsten 
frem til 2012. 

I 2013 tog Lars Bønløkke 
til Rwanda for at under-
vise rwandiske læger.

Efterfølgende har Lars 
Bønløkke arbejdet som 
vikar i almen praksis og 
arbejdet i Grønland ad 

flere omgange, både som 
regionslæge, assisterende 
regionslæge og som almen 
mediciner på Thule Air 
Base.

Lars Bønløkke har i løbet 
af sin lange karriere udgi-
vet en lang række viden-
skabelige publikationer og 
undervist praktiserende 
læger både i Danmark og i 
Grønland. ■

Lars Bønneløkke er blevet ny 
formand for Foreningen af 
Pensionerede Læger.
 Arkiv foto

Infotavle skal vise vej til Kongelig Køkkenhave
Af Gunnar Hat tesen

Langs de danske mo-
torveje er der 59 brune 
skilte, som viser vej til 
turistattraktioner. Hidtil 
har der ingen skilte 
været for Gråsten, men 
det rådes der måske bod 
på.
Sønderborg Kommune vil 
gerne øge tilstrømningen 
af turister til Gråsten 
Slot og Den Kongelige 
Køkkenhave. 

Derfor arbejder den nu 
på at få opstillet en brun 
infotavle ved motorvejen 
– hvor Vejdirektoratet har 
det afgørende ord.

Dronning Margrethe 
og Prinsesse Benedikte 
åbnede den 24. juli sid-
ste år Den Kongelige 
Køkkenhave. Og selv om 

vilkårene på grund af 
Covid-19-restriktioner 
har været vanskelige, så 
har der været meget fine 
besøgstal i haven.

“Vi er ikke i tvivl 
om, at Den Kongelige 
Køkkenhave er en turist-
attraktion med et kæmpe 
potentiale. Med slottet 

som nabo og muligheden 
for en fin spadseretur i 
Gråsten med skov, sø og 
butikker er der meget at 
byde på, og den oplevelse 
synes vi, flere skal have. 
Med et skilt ved motorve-
jen vil vi hjælpe turister 
med at finde vej, og vi vil 
i højere grad inspirere 

turister, der kører “ud i det 
blå”, til at besøge Gråsten. 
Derfor går vi i dialog med 
Vejdirektoratet for at søge 
om tilladelse til at opsætte 
skiltet og afsætter penge 
til det”, siger formand 
for Udvalget for Kultur, 
Idræt, handel og Turisme 

i Sønderborg Kommune, 
Stephan Kleinschmidt.

Beslutningen om at 
omdanne den gamle køk-
kenhave ved Gråsten Slot 
til en turistattraktion blev 
truffet i 2015. Siden er 
haven lagt om, der er etab-
leret mange bed, plæner 
og frugttræer, der er byg-
get Paradehus, Vinterhave, 

væksthuse, gårdbutik og 
café. Haven er nu vinter-
lukket, men vil – hvis ikke 
forlængede restriktioner 
hindrer det – genåbne 
i april. Den Kongelige 
Køkkenhave er samtidig 
en del af Sønderborg 
Kommunes socialpsykia-
triske tilbud, Væksthuset.

Et såkaldt brunt skilt 
ved motorvejen, der 
viser til en attrak-
tion, koster 70.000 kr. 
at sætte op. Ønsket er 
at få sat skiltet op ved 
Sønderborgmotorvejens 
afkørsel 14, så bilister, der 
kører i retning mod Als, 
bliver gjort opmærksom 
på slottet og køkkenhaven 
i Gråsten. Pengene tages 
fra udvalgets pulje til 
turismeudvikling. ■

Brunt skilt ved motorvejen 
skal erinde bilister om Den 
Kongelige Køkkenhave.
 Arkiv foto
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Glade børn tilbage i Gråsten Skole

Af Gunnar Hat tesen

Efter godt syv uger 
kunne de mindste børn 
i 0.-4. klasse mandag 
komme tilbage til 
Gråsten Skole til årets 
første undervisning, der 
fysisk foregår på skolen.
For flere af børnene føltes 
det, som om de havde væ-
ret hjemme i 100 år.

Så de glædede sig til at 
være sammen med deres 

venner i frikvarteret. Og 
få hjælp af lærerne, - nu 
kunne de bare række hån-
den op - og så kom de.

Begejstringen var også 
tårnhøj hos lærerne. For 
dem gjaldt det om at sikre 
trivsel, få ro på og vænne 

sig til at være sammen 
igen.

De ældste elever fra 5. 
klasse og opefter har været 
hjemsendt siden 16. de-
cember. De ældste elever 
skal fortsat hjemmeunder-
vises digitalt ■

Dødsfald

Taksigelser

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.

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

Marinus Nielsen,  
Gråsten, er død, 80 år. ■

Inga Grau,  
Alnor, er død, 80 år. ■

Christian Witte,  
Gråsten, er død, 84 år. ■

Børnene glædede dig over at gå rigtig i9 skole igen. Endelig kunne de lege sneboldkamp 
sammen. Foto Ingrid Johannsen

Hjertelig tak

for blomster, kranse og varmende ord i forbindelse med 

Werner Clausens
død og bisættelse i Egernsund Kirke

En særlig tak til Hjemmeplejen/hjemmesygeplejen i
Egernsund samt Center for Korttidspladser i Ulkebøl

 for god og betydningsfuld hjælp i en svær tid.

Også en stor tak til bedemand Jytte Rasmussen,
 Helmichs begravelsesforretning
samt sognepræst Mette Carlsen.

I var med til at gøre det sidste farvel smukt

På familiens vegne

Hanne
Lizzi, Horst og Rolf

Uddeling af kommunale penge
Social- og 
Seniorudvalget har 
uddelt penge fra den 
såkaldte §79-pulje. Fem 
foreninger og venne-
kredse kan se frem til 
at få del i puljen i denne 
omgang.
“Vi er lige nu i en helt 
ekstraordinær situation, 
hvor vennekredse og for-
eninger er handlingslam-
mede på grund af Corona-

restriktioner. Men jeg ved, 
de sidder på spring og 
bare venter på at få lov til 
igen at yde en indsats for 
fællesskabet og den en-

kelte ældre, som savner at 
komme ud, opleve noget 
og være sammen med an-
dre igen, siger formand for 
Social- og Seniorudvalget 

i Sønderborg Kommune, 
Preben Storm (S), 
Rinkenæs.

Midlerne er i første runde uddelt er således:
Dalsmark Plejehjems vennekreds, til naturcafé 14.000 kr.
Velo Team Gråsten, cykelture ....................................................................... 14.000 kr.
Ældre Sagen Gråsten, omsorgsarbejder ...................................................... 10.400 kr.
Vennekredsen ved Gråsten Plejecenter, aktiviteter ..................................... 10.000 kr.
Gråsten Efterløns- og Pensionistklub, aktiviteter ........................................ 10.000 kr.
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B R O A G E R

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 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.

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.

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 Byggede sin 
første snemand
3-årige Alma Marie 
Berg-Moisen har bygget 
sin første snemand hos 
oldemor i Broager. 
Alma har selv pyntet 
snemanden med ekstra 

sne, som ører og hat,samt 
med det, hun har fundet i 
naturen. 

Snemanden skulle selv-
følgelig have et “mutte” ■

Snemanden er bygget af 3-årige Alma Berg-Moisen og hendes 
mor, Michelle Berg Jensen.

Trafikuheld i 
Broager

Der skete mandag 
morgen et trafikuheld på 
Brovej i Broager, hvor en 
varebil ramte en personbil.

Varebilen skred ud på 
grund af glat føre og den 

ramte en modkørende 
personbil.

Begge bilister blev 
kørt til et tjek på ska-
destuen, men heldigvis 
var der ingen alvorlige 
personskader. ■Tak fordi du handler lokalt

Aktivt otium for tidligere borgmester

Af Gunnar Hat tesen

Det blev til fire år som 
borgmester i Gråsten 
Kommune og 18 år som 
byrådsmedlem.
Den populære Venstre-
politiker, Peter Brodersen, 

Alnor, har et aktivt otium, 
og der er rigeligt at se til.

Fredag den 12. februar 
fylder han 70 år. 

Han er en ivrig jæger, be-
demandsassistent, biavler, 
har en stribe tillidsposter 
og har sit eget orkester.

Han er et selskabeligt 
og vennesælt menneske, 
en blændende og levende 
fortæller, der både gem-
mer på spøg og alvor.

Hans kalender er så-
mænd lige så spækket, 
som før i tiden. Peter 

Brodersen trives med at 
komme ud blandt andre 
mennesker, men foretræk-
ker det lokale miljø.

Siden barnsben har han 
været politisk interesseret, 
og har altid fulgt godt 
med. Han trådte sine libe-

rale barnesko på en gård 
i Mårbæk ved Bedsted. 
Forældrene var retskafne 
folk. Her var et ord et ord. 
Han er vokset op med, 
at efternavnet Brodersen 
forpligter. 

Han var Gråstens 
folkevalgte førstemand 
i en enkelt periode fra 
1990-94 og var lidt af en 
talknuser. Der var orden i 
økonomien.

Han har været formand 
for Gråsten Venstre og i 
fire år var han formand 
for Venstre i Sønderborg 
Kommune. Han har også 
været formand for de 23 
sønderjyske kommuner.

Læreruddannet
Peter Brodersen gik i 
Bedsted Skole under den 
navnkundige førstelærer 

Andreas Matthiesen. 
Han er uddannet lærer 
fra Tønder Seminarium, 
hvor han også lærte at 
argumentere og fandt sit 
ståsted i studiemiljøets 
mange diskussioner op 
til EF-afstemningen i 
1972. Karrieren tæller 
blandt andet tre år på 
Gråsten Skole, aftensko-
leleder i LOF, vicefor-
stander på VUC i Tønder, 
viceskoleinspektør - og 
senere skoleinspektør - på 
Egernsund Skole, sprog-
skole for flygtninge og 
tilsynsfører for boligfor-
eningerne i Sønderborg 
Kommune. 

Han er gift med 
Margit, og i ægteskabet 
er der to musikalske 
børn, Kristoffer og 
Ann-Christin. ■

Peter Brodersen har altid 
været stærkt interesseret 
i Sønderjyllands historie, 
og står her ved en af-
stemningsplakat fra 1920.
 Foto Ingrid Johannsen 
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Lokalt landsbylaug ser sig begrænset af corona
Af Esben Cronbach

Dynt-Skelde-Gammelgab 
Landsbylaug har måttet 
sætte de fleste aktivite-
ter på pause. 
Formanden håber på et 
bedre 2021 med mere 
gang i den.

Den årlige byfest og 
Ren Bydag er et par af de 
arrangementer, lands-
bylauget for Dynt, Skelde 

og Gammelgab årligt 
afholder. 

Siden marts 2020 har 
størstedelen af landsbylau-
gets aktiviteter dog været 
sat på hold.

“Det har haft betydning 
for livet på Broagerland,” 
siger formand for 
landsbylauget, Jens 
Christensen. 

For foreningen selv har 
det ikke haft nogen stor 
betydning. Det har det til 

gengæld for de sociale ar-
rangementer, de normalt 
ville afholde.

“Det er mere beboer-
ne, det er gået ud over, 
fordi vi ikke har haft 
noget planlagt”, siger Jens 
Christensen.

De traditionelle aktiviteter
Hvert år arrangerer lands-
bylauget et initiativ kaldet 
Ren Bydag, hvor alle, der 

har lyst, hjælper til med at 
samle skrald. 

Det er et arrangement, 
der har kørt i seks år. Det 
er til for at holde byen 
pæn, mens man gør noget 
godt for miljøet. 

Omkring. 25 mennesker 
deltog i arrangementet 
i 2019. Hver år afholdes 
også byfesten, der arran-
geres i samarbejde med 
Skelde GF. ■

Aktiviteterne er sat på pause i Dynt-Skelde-Gammelgab 
Landsbylaug. Foto Ingrid Johannsen

75-år på bagen og 12 år på sadlen: 
Kaj Hermansen er bidt af cykling
Af Esben Cronbach

Da Kaj Hermansen, 
Nybøl, gik på efterløn 
som 63-årig, blev han 
hurtigt bidt at cykling.
Siden har han kun set sig 
tilbage, når han drejer 
cyklen hen ad nye veje.

I 2009 blev Kaj 
Hermansen medlem 
af Gråsten Cykel klub. 
Hverdags cyklen, der før 
fragtede ham til og fra 
arbejdet på slagteriet i 
Blans, blev erstattet med 
en racercykel. Siden er det 
kun gået én vej, og det er 
fremad.

Hvad gør man så?
Da Kaj Hermansen, efter 
at have arbejdet på slagteri 
i 45 år, og efter at have fået 
Dronningens Fortjenst-

medalje for selvsamme 
bedrift, valgte at gå på 
efterløn, skulle han finde 
noget at lave. Det var 
næsten en selvfølge, at det 
skulle være cykling.

“Jeg har altid været glad 
for at cykle,” siger Kaj 
Hermansen. Svaret på 
spørgsmålet, ”hvad gør 
man så nu?”, besvarede 
derfor sig selv.

“Det var helt naturligt 
for mig, at det skulle være 
cykling.”

Lange ture
Det varierer meget, hvor 
langt Kaj Hermansen 
og cykelkammeraterne 
cykler.

Gennemsnitligt har han 
dog udregnet, at det over 
et år svarer til et gennem-
snit på ca. 70 km pr. dag. 

“Jeg får en mase energi af 
det. Efter en cykeltur har 
jeg en rigtig god energi, 
og kan begynde at lave en 
masse andet ved siden af. 
Det lyder mærkeligt, men 
sådan er det,” siger Kaj 
Hermansen.

Ren og skær lyst
For Kaj Hermansen er 
selvdisciplin slet ikke nød-
vendigt, når han skal ud 
på sine ture. Det er ren og 
skær lyst, der driver ham, 
som var det en naturlov, 
at Kaj Hermansen må 
og skal cykle, når det er 
muligt. 

Netop derfor har han 
også svært ved at cykle 
mindre, selvom han flere 
år i træk har sat sig det for. 

“Næste år, der cykler jeg 
ikke så meget. Det har jeg 
sagt de sidste to år, men 
det er ikke sikkert, at det 
holder. Det kan godt være, 
at jeg fortsætter”.

Det tyder ikke på, at Kaj 
Hermansens intentioner 
om neddrosling har givet 
pote. Allerede i år er han 
oppe på over 1.000 km på 
de sønderjyske landeveje.

“Jeg har jo sagt i flere år, 
at jeg drosler ned, men så 
længe man har energien, 

så er det svært at blive 
hjemme.” ■

Uheld ved Avnbøl
Politiet måtte lørdag 

morgen rykke ud til et 
solo-færdselsuheld på 
Sønderborgmotorvejen ud 

for Avnbøl i det vestgåen-
de spor.

Uheldet skyldes sne på 
motorvejen. Ingen kom til 
skade ved uheldet. ■

75-årige Kaj Hermansen 
cykler gennemsnitligt 70 
km pr. dag. Han får masser 
af energi af at cykle.
 Foto Ingrid Johannsen

Ud� ugt til det smukke Bogense 

BovAvis

Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen 
til toppen af Fyn. I Danmarks hyggeligste 
købstad, Bogense, hvor vi spiser middag.

Vi får en guided byvandring i den smukke 
gamle købstad. De charmerende huse 
og hyggelige gader fortæller historien 

helt tilbage til 1200-tallet, hvor Bogense 
også var en blomstrende handelsby.

Derefter kører vi gennem nogle af de 
charmerende landsbyer, ser nogle slotte og 

herregårde, oplever ægte Morten Korch idyl, 
ser Gyldensteen Strand og drikker 

eftermiddagska� e i Kunstgården, som 
er Danmarks største landgalleri. 

Hjemkomst ved 19-tiden.

Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykker, 
middag, guided tur i Bogense, ka� e 

og lagkage på Kunstgården.

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

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

Lørdag den 8. maj
750,-Nordfyn
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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,-

Hørt i byen
Gråsten Frivillige 
Brandværn rykkede 
forleden ud til en bilist, 
der var forulykket 
med sin bil, da han var 
kommet på glatbane. 
Han var blevet fast-
klemt, men havde det 
godt trods omstæn-
dighederne, men blev 
sendt til kontrol på 
sygehuset.

En 19-årig mand 
fra Gråsten er blevet 
anholdt for indbrud 
i en tøjforretning i 
Nordborg. 
Natten til fredag 
– kort før klokken 
tre – smadrede to 
gerningsmænd en 
rude hos Tøjeksperten 
i Nordborg, hvorefter 
de bar tøj ud i en med-
bragt trailer. 
De havde ingen bil og 
trak derfor traileren 
ned til søen, hvor hun-
depatruljen anholdt 
den ene gerningsmand. 

Forfatteren Lina 
Lassen, Gråsten, er på 
vej med ny roman. 
Linda Lassens nye ro-
man hedder “Den kloge 
kone fra kvindehuset”, 
og den skal efter planen 
udkommet den 1. juni 
på forlaget Hovedland. 
Romanen foregår i 
perioden fra slutningen 
af 1800-tallet frem til 
cirka 1950 i et miljø 
på Nordfyn. Blandt 
flere landarbejder-
skæbner møder læseren 
Karoline, der som så 
mange andre tjeneste-
piger på sin tid udsæt-
tes for overgreb og får 
et barn, hvor faren ikke 
vedkender sig barnet 
og officielt forbliver 
ukendt. 
Karoline begynder at 
hjælpe andre kvinder, 
der er blevet ofre for 
tidens manglende mu-
ligheder for at beskytte 
sig selv og sine børn. 
Linda Lassen har en 
stribe af ungdomsbøger 
og voksenromaner bag 
sig. ■

Boliger
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

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

Efter opsamling kører vi op over Skive til 
Salling, hvor vi indtager middagsmaden på 
en hyggelig landevejskro ved Lim� orden.
Derefter besøger vi Jenle, Nanna og Jeppe Aakjærs 
kunstnerhjem, som blev opført i 1906.
Efter vi har set mindestuerne kører vi ad 
små veje til Branden, hvor vi sejler over 
til Lim� ordens smukkeste ø, Fur.
Fur er et autentisk øsamfund med 850 
indbyggere, rigt på forskelligartede og 
særprægede landskabsformer.
Vores erfarne guide tager os med på rundtur 
på den spændende ø og vil med en stor potion 
jysk lune og underfundighed fortælle om øens 
seværdigheder, blandt andet Emmelstenhus, 
Gammel Havn, Fur Kirke og Knudeklinterne.
Pris 795 kr. I turen er inkluderet bustur, 
formiddagska� e og rundstykke, entre på 
Museet Jenle, to retters middag, færge til 
og fra Fur, to timers guidet rundtur på Fur, 
eftermiddagska� e og sandwich på hjemturen. 

BovAvis

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . . . . . 6:45
OK-tanken, Augustenborg . . . . . 6:55
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . .7:15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . 7:30
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . 7:35
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . 7:40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . 7:45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . 7:55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . 8:00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . 8:05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . 8:10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . 8:20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . 8:35
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . 8:55
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . 9:20

1-dags bustur til1-dags bustur til

Fur og Fur og 
JenleJenle
Torsdag den 3. juniTorsdag den 3. juni

795,-795,-

BovAvis

Efter opsamling kører vi over de tre broer 
—Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen- 

og kører til So� ero ved Helsingborg. Det var her 
en lille svensk prinsesse legede i haverne i årene 
efter 1910. Prinsessen hed Ingrid, og hun blev i 

1935 gift med Kronprins Frederik, den senere Kong 
Frederik IX og Ingrid blev Danmarks dronning.

Dronning Ingrid var allerede fra barns ben 
meget interesseret i blomster og forædling.

Vi ser slottet og den smukke blomsterpark, som i 
2010 blev udnævnt til Europas smukkeste park.

Efter besøget på So� ero Slot kører vi til Helsingborg 
og sejler til Helsingør. Vi får en guided tur langs 
Strandvejen og hører om, hvor de kendte og rige 
bor. Vi kører til København, hvor vi hygger os 

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

 Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykker, sandwich, 
aftensbu� et, færgefart og entré på So� ero Slot.

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

Heldagsud� ugt til

So� ero
2. pinsedag
Mandag den 24. maj

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

Snemand med 
genbrug

4-årige Anders Lind Fayli 
gik en tur ud i sneen i 
haven Alnor for at bygge 
en snemand sammen med 
sin far, Haydar Fayli. 

Som pynt til sneman-
den blev julekransen 
genbrugt. ■

Tændte lys
Den Gamle Skomager i 
Gråsten var forleden med 
på den digitale opfordring 
om, at landets brune 
værtshuse tændte lys ude 
og inde.

Og der var da heller in-

gen øl i hanerne eller mu-
sik i højtalerne, da Morten 
Latter tændte lysene.

Med aktionen markerede 
udskænkningsstedet, at 
det stadig findes trods 
nedlukning. ■
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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

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 10. Skipperlabsskovs med rødbeder

TORSDAG den 11. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 12. Rullesteg med rødkål

LØRDAG den 13. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 14. Burger med pommes frites

MANDAG den 15. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 16. Svensk pølseret med rødbeder

Kun 69,-

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Skoleleder Jon Sønderby

Af Dit te Vennits Nielsen

Lyreskovskolen i Bov 
skal have ny skoleleder.
Efter syv år på posten 
stopper Jon Sønderby for 
at blive ny skoleleder for 
Aabenraa Friskole.

Jon Sønderby når at sige 
velkommen tilbage til de 
yngste elever, som vendte 
tilbage på skolen mandag, 
men de ældste elever får 

ikke et “farvel” fra skolens 
leder.

“Jeg har været superg-
lad for at være leder af 
Lyreskovskolen, men 
arbejde, familie og fritid 
skal gerne gå op i en høje-
re enhed. Min kone og jeg 
er bosiddende i Aabenraa, 
så det bliver bare nem-
mere fremover”, siger Jon 
Søndergaard, som har 
savnet den tætte kontakt 
til skoleeleverne.

“Den opnår jeg på 
Aabenraa Friskole, hvor 
der kun er 220 elever 
mod 591 skoleelever på 
Lyreskolen”, forventer 
Jon Sønderby, som får 35 
ansatte under mig mod 58 
medarbejdere i Bov.

Godt samarbejde
For Jon Sønderby har 
Lyreskovskolen været et 
godt sted at være. Der er 
gode forældre og der har 

været god opbakning fra 
bestyrelsen.

Men han glæder sig til en 
anden stil, hvor de idealer, 
som han står for, i højere 
grad bliver udlevet. 

Ifølge Jon Sønderby er 
opgaverne på store skoler 
blevet for komplekse 
med mange målinger og 
registreringer, der fylder 
al for meget og har taget 
overhånd fremfor tid til 
eleverne.

“Jeg er sikker på, det 
bliver hårdt at tage afsked 
med Lyreskovskolen. 
Skolen har fyldt meget i 
mit sind, men nu er jeg 
kommet til et nyt sted i 
mit liv og glæder mig til 
at blive en ny Zeus, der 
flytter op på sit bjerg i 
Aabenraa”, fortæller Jon 
Sønderby. ■

Efter syv år på posten som skoleleder på Lyreskovskolen, skifter Jon Sønderby, job til Aabenraa Friskole. Arkiv foto

Aabenraa Friskole. Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 6 10. februar 2021 13. årgang



Dødsfald

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 14. februar kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 14. februar kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 14. februar kl. 9.30
ved Bjarne Hjort
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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

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Kontoret er ferielukket fra den 15. til 19. februar 2021, begge dage inkl.

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Taksigelser
Vor kære far, svigerfar, morfar og oldefar

Ib Thomsen
* 13. december 1929

er stille sovet ind

Bov, den 30. januar 2021

Tak for alt

Yvonne og Leif
Martin, Helle, Cille og Freya

Bisættelsen har fundet sted

En stor tak til Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen
i område syd, for god og kærlig pleje

Ellen Margrethe F. 
Christiansen,  
Birkelund Plejecenter, 
Kollund, er død, 90 år. ■

Hans Hansen,  
Padborg, er død, 81 år. ■

Kæmpe-
sten
En bilist slap med skræk-
ken, da han mistede herre-
dømmet over sin person-
bil på Kiskelund Markvej 
ved Kruså og påkørte en 
kampsten og et træ. ■

Uheld på motorvej
En chauffør kom søndag 
aften galt afsted på motor-
vejen ved Padborg. 

Det var en lastbil 
med anhænger, der var 
forulykket, og den lan-

dede i midterrabatten. 
Chaufføren kom ikke 
noget til. ■

Flot snemand i Padborg
Der ligger fortsat masser 
af sne derude og det har 
mange udnyttet til at 
lave snemand.
Disney filmen “Frost” var 
inspiration til snemand i 
Padborg, som er bygget af 
2-årige Mina og storesø-
ster Aya på 3 år. 

Snemanden har de byg-
get sammen med deres 
mor Stella Sergi. ■
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Efter opsamling kører vi til Pejsegården i Brædstrup, 
hvor vi nyder en lækker 2-retters menu.
Derefter kører vi til Silkeborg, hvor vi nede 
ved havnen stiger ombord på verdens ældste 
aktive hjuldamper, Hjejlen, som er fra 1861.
Vi sejler den smukke tur på Silkeborg Søerne mod 
Himmelbjerget. Sejlturen varer godt en time og 
båden anløber kajen ved Hotel Juelsø og foden af 
Himmelbjerget, hvorfra bussen henter os. På toppen 
af Himmelbjerget nyder vi den storslåede udsigt.
Fra Himmelbjerget kører vi ad smukke 
veje til Gl. Ry Kro, hvis historie går 400 år 
tilbage. Vi nyder atmosfæren fra en svunden 
tid og drikker ka� e og spiser kage.
Vi er hjemme ved 20-tiden efter en herlig dag.
Prisen inkluderer morgenka� e og rundstykke, 2 
retters middagsmad, sejltur på Silkeborg Søerne, 
entré på Himmelbjerget, ka� e og kage, bus og guide.

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 8:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . 8:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 8:25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 8:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 8:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 8:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 8:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . 9:05
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . . 9:20
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:40
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . 10:05
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:25

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

Lørdag den 12. juniLørdag den 12. juni

750,-

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

Mads Riis vinder prisen som årets kartingkører 2020

Af Gunnar Hat tesen

På Dansk 
Motorsport 
Awards live-
stream blev det 
lørdag aften 
offentliggjort, 
at vinderen af 
den prestige-
fyldte pris som 
årets karting-
kører 2020 gik 
til Mads Riis, 
Kollund. 

Mads Riis, der til 
dagligt går i 2. g. på 
Alssundgymnasiet i 

Sønderborg og er tilknyt-
tet Als Gokart Klub, har 
haft en utrolig stærk sæ-
son, hvor både store na-
tionale og internationale 
præstationer blev opnået 
på trods af den florerende 
pandemi.

Afslutningen på 2020 
sæsonen skulle have været 
deltagelse i verdensme-
sterskabet i Portimao, 
Portugal, dog måtte den 
17-årige gokartkører blive 
hjemme, da arrangemen-
tet blev aflyst blot 6 dage 
inden afrejse.

Mads startede sin kar-

riere som 3-årig hjemme 
i familiens indkørsel og 
deltog i sit første løb som 
7-årig, hvor han sluttede 
på en flot 2. plads. Det gav 
den unge sønderjyde blod 
på tanden, hvorefter resul-
taterne har udviklet sig til 
flere danmarksmesterska-
ber samt podieplaceringer 
til europamesterskabet.

Han mener selv, at han 
på baggrund af sit 
samarbejde med 
Elite Aabenraa 
har haft 
de bedste 
mulig-

heder for at holde både 
formen, men også moti-
vationen ved lige og på 
den måde kom stærkere 
til sæsonstart end sine 
konkurrenter.

Mads Riis skifter til som-
mer fra gokart til racerbil, 
og glæder sig til at træne 
på Padborg Park. ■

17-årige Mads Riis fra Kollund 
har haft en flot karriere inden 
for gokart. Privat fotos
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Hørt ved Lyren
Kirkens Korshær 
Genbrugs butik i 
Padborg Torve center 
bruger corona-nedluk-
ningen til at moder-
nisere butikken. Der 
kommer nyt inventar 
og bøjler, så butikken 
fremover kommer til at 
fremstå fin og flot.

DTK i Padborg har 
fejret 30 års jubilæum.

En mark ved Gen-
darm stien fungerer i 
øjeblikket som skøjte-
bane til stor morskab 
for børnene.

De årlige konfirmatio-
ner i Bov Sogn er blevet 
udskudt til september.

Frøslevlejrens Efter-
skole havde 150 interes-
serede, der fulgte med i 
et virtuelt “Åbent hus” 
arrangement. 

Tolderne fandt i juli 
måned 14 kg kokain 
og 172 kg hash i en 
varevogn ved en 
rutinekontrol. Sagen 
har været mørklagt 
indtil nu på grund af 
efterforskning.

Nogle unge men-
nesker lå på lur ved 
Ly re skov skolen og 
kastede snebolde efter 
trafikken. Da en bilist 
stoppede for at fortælle, 
at de kastede virkeligt 
dårligt, løb de hurtigt 
deres vej.

Rønsdamvej i Bov har 
været blokeret af store 
snedriver. Ligeledes 
er Æ Bahnstieg svært 
fremkommelig på 
grund af snefygning og 
driver.

Det glatte føre med-
førte, at en minibus 
mandag ramte auto-
værnet på motorvejen 
ved Kruså. Det gav 
store trafikale proble-
mer, da den snurrede 
rundt og endte med 
at stå i 2. vognbane 
med fronten mod 
kørselsretningen. ■

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

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis 

salgsvurdering.

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt 

BLIV MEDLEM AF
SOCIALDEMOKRATIET I BOV

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

Kære Grethe, Kære Grethe, 
mor, svigermor, mor, svigermor, 

farmor og mormorfarmor og mormor
Vi ønsker dig et stort tillykke Vi ønsker dig et stort tillykke 

med 75 års fødselsdagen.med 75 års fødselsdagen.
Vi er stolte over, at du er Vi er stolte over, at du er 

vores. Tak for alt, hvad du vores. Tak for alt, hvad du 
er og gør for os. er og gør for os. 

Vi ønsker dig en dejlig fødselsdag.Vi ønsker dig en dejlig fødselsdag.
Fødselsdagskram fra Carl-Erik, Ste� en, Fødselsdagskram fra Carl-Erik, Ste� en, 
Rikke, Bitten, svigerbørn og børnebørnRikke, Bitten, svigerbørn og børnebørn

Dyrt spejl sat til salg i Kruså Af Gunnar Hat tesen

43-årige Simon Jacobsen 
fra Kruså har bygget 
spejl med spionglas i: 
Nu sælger han det for 
15.000 kr. på DBA
‘Lille spejl på væggen dér, 
hvem er skønnest i landet 
her’? Køber du DBAs 
dyreste spejl, risikerer du, 
at det svarer dig. Ærligt. 
Simon Jacobsen har sat sit 
kostbare, hjemmebyggede 

spejl med spionglas til 
salg.

Hvordan ville du have 
det med at kigge dig i spej-
let, og det du så var den 
smukkeste supermodel?

Den drøm kan blive til 
virkelighed, hvis du køber 
43-årige Simon Jacobsen 
fra Krusås spejl. Han har 
nemlig et ganske særligt 
spejl til salg, som kan 
forvandle dit spejlbillede 
til et billede, en vejrudsigt 
eller tv. Spejlet er et så-
kaldt ’smart mirror’. Det 
er udstyret med spionglas, 
som betyder, at displayet 
på skærmen kan lyse 
igennem glasset. Men når 
det ikke sker, virker spejlet 
som et almindeligt spejl. 

Hvis du synes, det lyder 
interessant, kan det blive 
dit, for det er lige nu til 
salg på DBA. Og selvom 
Simon selv har bygget det, 
er det ikke småpenge, han 
vil have for det. Spejlet er 

skrivende stund er DBAs 
dyreste spejl.

Det er dyrt at kunne se 
sig selv i øjnene. I hvert 
fald, hvis det skal gøres 
med Simons spejl. Det 
håber han nemlig på at få 
15.000 kr. i bytte for.

Til gængæld får du også 
et spejl, der kan mere en  
d at vise dig dit eget spejl-
billede. Og så følger der 
desuden et helt teknikskab 
med spejlet.

Alt det Simons spejl kan
Hvis du savner at hundse 
rundt med folk – eller 
mangler du bare en butler 
i dit liv, er de 15.000 kr. for 
Simons spejl måske givet 
meget godt ud. Simon 
har nemlig udstyret 
spejlet med ’Alexa’, som 
er Amazons virtuelle 
assistent. 

Med Alexas hjerne inde 
bag spejlet kan du få dit 
“magiske” spejl til at tjene 
dig med hvad som helst. 
‘Afspil Birthe Kjærs ’Pas 
på den knald røde gum-
mibåd’’ kan du kræve af 
Alexa, og hun adlyder. 
Hun kan også læse vejrud-
sigten op for dig eller blot 
vise dig den.

“Jeg har designet spejlet 
sådan, at der vises dato, 
klokkeslet, vejrudsigt og 
lidt fra nyhedsfeedet, for-
tæller Simon Jacobsen.

Du kan til en hver tid 
selv bestemme, hvad du 
vil have vist i spejlets 
skærm. Lige for tiden 

er det Simons søn, der 
er “master mind” bag 
skærmens aktiviteter, og 
således er det nyheder fra 
Gaming-verdenen, spejlet 
tryller frem på skærmen.

“Lige nu er spejlet ind-

stillet sådan, så du kan 
se, hvad der afspilles på 
Spotify, og på skærmen 
er der også en QR-kode, 
som gæster kan scanne 
for at koble sig op til in-
ternettet”, fortæller Simon 
Jacobsen.

Familiens kalender, 
YouTube-videoer og bille-
der er også en mulighed at 
få bragt frem på skærmen.

“Det er en ‘RaspberryPi’, 
der styrer skærmen, og 
den er programmerbar, 
så man selv kan vælge, 
hvordan man sætter tin-
gene op”, forklarer Simon 
Jacobsen og fortsætter:

“I spejlet har jeg integre-
ret en HDMI-forbindelse, 
så du kan sætte din 
Apple TV-boks til”, siger 
Simon. ■

Simon Jacobsen i Kruså har lavet et teknologisk spejl, som 
kan meget mere end, hvad vi forventer af et spejl, men der er 
én ting, som spejlet ikke kan. Og det er også grunden til, at 
Simon nu sælger det: “Jeg har lovet mine børn at lave et spejl, 
der er touch screen på, så man kan betjene det ligesom en 
iPad”. Der venter ham derfor et endnu større projekt forude, 
når han får solgt sit spejl.
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Tak fordi du 
handler lokalt 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

indendørs • undendørs • pudse-og fugearbejde • spartling

Tlf. 9185 3017

- indendørs maling
- undendørs maling
- pudse-og fugearbejde
- spartling

Tysk tv-serie fra Okseøerne
Thure Lindhardt og Lena 
Maria Christensen er 
på rollelisten i den nye 
tyske tv-serie ’Tod von 
Freunden’ (’Venners 
død’), der foregår på 
Store Okseø i Flensborg 
Fjord og blev vist søndag 
aften på den tyske 
public service-kanal ZDF.
Den nye tyske dramaserie 
’Tod von Freunden’ har 
Lene Maria Christensen, 
Jan Josef Liefers, 
Katharina Schüttler og 
Thure Lindhardt (f.v.) i 
hovedrollerne.

Alting emmer fred og 
idyl, efter at den danske 

familie Jensen sammen 
med deres gode ven-

ner, den tyske familie 
Küster, er flyttet til en ø i 

Flensborg Fjord. Men på 
en sejltur forsvinder et af 

familiernes fire teenage-
børn på mystisk vis, og 
den dansk-tyske familie-
idyl bliver afløst af mistro 
og skyldsspørgsmål.  

Det er i grove træk 
handlingen i den nye 
tyske dramaserie ’Tod 
von Freunden’ (’Venners 
død’), der havde premiere 
søndag aften. Den vises 
i fire afsnit på den tyske 
public service-kanal ZDF. 
Serien er optaget på og 
omkring Okseøerne i 
Flensborg Fjord. Og den 
har både danske og tyske 
stjerner i hovedrollerne, 
herunder de danske 
skuespillere Lena Maria 
Christensen og Thure 
Lindhardt, for hvem 

det var en oplevelse at 
medvirke i den tyske 
tv-produktion.

I serien tales der både 
dansk, tysk og engelsk. 
I de fire afsnit skiftes 
mellem hovedpersonernes 
perspektiver, så tilskuerne 
får fortalt fire forskellige 
versioner af begivenhe-
derne, der udfolder sig på 
dramatisk vis.

Tod von Freunden‘ er 
instrueret af Friedemann 
Fromm og har på tysk 
side Jan Josef Liefers og 
Katharina Schüttler i 
hovedrollerne. ■

Den nye tyske dramaserie ’Tod von Freunden’ har Lene Maria Christensen, Jan Josef Liefers, 
Katharina Schüttler og Thure Lindhardt (f.v.) i hovedrollerne.
 Foto: ZDF/ [F] Thorsten Jander/get ty/ [M] Serviceplan
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