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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Tlf. 43 58 48 78 ~ Industriweg 17-19 ~ 24955 Harrislee

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

6 flasker

249,-

Mio Silenzio 
Bianco
har de sidste par 
år taget de danske 
vinelskere med storm, 
fordi den kombinerer 
syditaliens sol og 
mellemitaliens elegance 
til en lav pris.

Håndsorterede druer 
fra ældgamle vinstokke. 
Vinen lanceres langt 
under markedspris for 
at promovere italiensk 
hvidvin på det voksende 
danske marked.

Afstanden mellem 
vanvid og genialitet er 
til tider papirstynd!

ÅRETS HVIDVINS-KUP MED 94 POINT 
TIL VERDENS LAVESTE PRIS!

*KUN 100 kasser

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 7 17. februar 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Afdelinger i Gråsten, Sønderborg, Tinglev og Vojens
Altid 300 biler på lager – Se www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser  tlf. 7060 2033

UGENS BIL

Citroën C1
1,0 e-VTi 68 Feel
12/2014
Km. 95.000
Bemzin
Koksmetal

49.400,-

 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



Fastelavn i det fri i Rinkenæs
Af Gunnar Hat tesen

Fastelavn er tradi
tionelt set en af årets 
højdepunkter.
Men i år er traditionen 
flere steder ændret, fordi 
den ses som en potential 
smittesprede..

På Vårhøj i Rinkenæs 
holdt familien Cerneckas 
tøndeslagning i det fri.

Det skete sammen med 
naboens børn, Elias og 
Niklas Blicher Madsen.

Og naturligvis var bør-
nene udklædt. Der blev 
sunget, slået katten af 
tønden og lavet skumfidus 
over bål. ■

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 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

Vi går mod lysere tider – 
kalenderen siger Forår fra den 1. marts og mon 
ikke de � este af os trænger til noget at se frem til!

Sjælen véd vi intet om, 

muligvis er skallen tom.

Lad os derfor ej forsmå,

dét som vi kan føle på.

                       Piet Hein

Brandværn kørte med udrykning til Gråsten Slot
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Frivillige Brand
værn og  Egern sund 
Frivillige Brand værn 
rykkede onsdag formid
dag kl. 10.42 med 16 
brandmænd, to brandbi
ler og fuld udrykning op 
til Gråsten Slot.
Det viste sig at være en 
mindre brand i en elled-
ning på slottets første sal, 
som spredte sig til nogle 
træpaneler.

Branden blev hurtigt 
slukket, men slottets loft 
har taget en smule skade.

Der kom mindre røgska-
der på loftet, som nu skal 
skadesvurderes.

Alle slottets ansatte 
skyndte sig ud, da alar-
men gik, og ingen kom 
noget til.

Brandmændene arbej-
dede på stedet i halvanden 
time inden de kørte 
derfra.

Gråsten Slot er sommer-
residens for den kongelige 
familie, som typisk ophol-
der sig på slottet i godt fire 
uger i juli og august.

I 1935 blev brugsretten 
til slottet overdraget til 

daværende Kronprins 
Frederik og Kronprinsesse 
Ingrid, som første gang 
holdt ferie på Gråsten Slot 
året efter.

Efter Dronning Ingrids 
død i år 2000 arvede 
Dronning Margrethe 2. 
brugsretten over Gråsten 
Slot. ■

Gråsten Frivillige Brandværn 
og Egernsund Frivillige 
Brandværn rykkede med fuld 
udrykning ud til en mindre 
brand på Gråsten Slot.
 Foto Ingrid Johannsen

De udklædte børn lavede skumfiduser over bål. Festligt så det ud, da børnene slog katten af tønden.

Efter tøndeslagningen var 
der hygge inden for.
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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 

Fri skole starter 10. klasse 
med eleverne i fokus

Af Esben Cronbach

Æble gård Fri skole, 
Adsbøl, starter efter 
sommerferien op med 
én ny klasse og to nye 
linjer.
Mens sommerferie-
glæden aftager, stiger 
spændingen blandt de 
elever, der efter ferien star-
ter på Æble gård Fri skole i 
Adsbøl. 

Skolens nyeste skud på 
stammen er nemlig en 
10. klasse, som allerede 
nu har tilmeldte elever, 
der forventer at starte til 
efteråret. Den nye klasse 
bygger på de værdier, 
skolen har indarbejdet i 
sit daglige arbejde – og 
lidt til.

Trygt fællesskab
Én af grundene til, at 
skolen opretter den nye 
klasse, er, at de ønsker at 
oprette et trygt fællesskab 
for dem, der endnu ikke 
føler sig klar til at flytte 
hjemmefra.

“Behovet for tryghed 
stopper ikke, fordi man 
går ud af 9. klasse,” siger 
skoleleder, Else Mølgaard.

“Trygheden udspringer 
af det miljø, skolen har 
skabt”, siger skolelederen.

Hun beskriver det som ét 
stort fællesskab, hvor alle 
kender alle.

“De små” og “de store” 
kan snakke sammen og 
alle eleverne tør lige så 
vel at gå til deres egen 
lærer som en anden læ-
rer. At troppe op på Else 
Mølgaards kontor og sige, 
at der er noget galt, er 
eleverne heller ikke blinde 
for.

“Der er ikke plads til at 
sidde på toppen af pyra-
miden, når der er meget 
andet, der skal ordnes,” 
siger skolelederen om den 
forholdsvist flade struktur, 
skolen har anlagt.

Sammen hver for sig
Den nye 10. klasse åbner 
op for to forskellige lin-
jer: en boglig linje og en 
erhvervslinje.

Erhvervslinjen giver mu-
lighed for op til 13 ugers 
praktik. For at alle ele-
verne kan få skole, praktik 
og samvær med vennerne 
til at gå op, har skolen 
udtænkt en fleksibel plan:

Tre af dagene indeholder 
alle de fag, der er lovplig-
tige. De to andre dage 
indeholder de øvrige fag, 
hvor erhvervseleverne 
kan komme i praktik. Det 

betyder, at de kan passe 
både skolegang og praktik. 
Samtidigt undgår elever-
ne, at de skal være adskilt 
i for længe ad gangen. Det 
ville være tilfældet, hvis 
skolen havde praktik ud i 
én køre.

Og sammen om det hele
Fordi skolens klasser 
varierer meget i størrelse, 
giver det ingen mening at 
afsætte én lærer til hver 
klasse. Derfor er klas-
serne slået sammen i par. 
Den nye 10. klasse slås på 
den måde sammen med 
9. klasse.

Ifølge udskolingslærer 
Anja Wolf og skoleleder 
Else Mølgaard fungerer 
undervisningen godt på 
den måde. Det skaber an-
dre dynamikker, og skaber 
den fordel, at eleverne kan 
arbejde mere fleksibelt. 

Hvis man som elev i 
7. klasse har brug for nye 
udfordringer, kan man 
lave nogle af de opgaver, 
eleverne i 8. klasse får. Det 
samme gælder omvendt, 
hvis en elev i 8. klasse skal 
skærpe sine færdigheder 
på et område, eleverne i 
7. klasse arbejder med. ■

Æblegård Friskole i Adsbøl starter efter sommerferien op med en ny 10. klasse og to nye linjer.
 Foto Ingrid Johannsen
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 21. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 21. februar

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

BROAGER KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 9.00

ved Liselotte Kirkegaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 21. februar 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 21. februar kl. 11.00

ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE
Søndag den 21. februar

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 10.30 
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 21. februar

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 21. februar 14 Uhr,

Gottesdienst in Holebüll

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

 ..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
    eller

  
356495

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse, emailadresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Kuponen kan udfyldes på hjemmesiden : www.graastenavis.dk 
eller lægges i vores postkasse i Nygade 8 eller til venstre for 
indgangspartiet ved SuperBrugsen i Gråsten

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Hej far, bedstefar og svigerfarHej far, bedstefar og svigerfar
Du ønskes Du ønskes 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med de 80 år den 22. februar 2021med de 80 år den 22. februar 2021

Håber du får en god dag. Vi sesHåber du får en god dag. Vi ses
Kærlig hilsenKærlig hilsen

Louise & JulieLouise & Julie
TanjaTanja

Dorte & ParkDorte & Park

Frost og sne er langtidsparkeret
Frosten holder godt fast 
i Gråsten, og sneen får 
vi selskab af en rum 
tid endnu. Overalt er 
der skruet godt ned for 
temperaturen.

Vandet i Nybøl Nor er 
frosset til, men folk holder 
sig heldigvis fortsat fra at 
gå bevæge sig ud på isen. ■

 
 

 Foto Ingrid Johannsen  

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

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

Kvinde kørte galt
En 20-årig kvinde kørte 
forleden galt på Busk-
mose vej ved Rinkenæs.

Bilen kørte ned ad en 
skrænt og endte på hove-

det på en mark. Det lyk-
kedes Rinkenæs Frivillige 
Brandværn og Gråsten 
Frivillige Brandværn at 
få hende ud forholdsvis 

gelinde. Hun skulle bare 
have en hånd og et par 
støttende arme, og så var 
opgaven løst uden brug af 
værktøj. Kvinden kom op 
i en ambulance, som kørte 
hende til undersøgelse på 
Aabenraa Sygehus.

Det var det sneglatte 
føre, der var årsag til 
uheldet. Hun kørte i syd-
lig retning, da hun mi-
stede kontrollen. Der skete 
udelukkende materiale 
skader på bilen - ingen 
personskade. ■

Børn bygger snehus i Alnor Af Ingrid Johannsen

Vinteren er aldrig 
kedelig.
Hos familien Krause på 
Sundkobbel i Alnor har 
børnene haft det vinter 
sjovt.

Forleden mødtes fætre og 
kusiner - Johanne Krause, 
Oliver Bach Krause, 
Benjamin Krause, Kasper 
Krause og Jonatan Krause 
- for at bygge et stort sne-
hus sammen med deres 
onkel, Kasper Krause.

Efter opførelsen af sne-
huset stod den naturligvis 
på varm kakao inden 
døre. ■

Skinnende ny sne inspirerede 
en flok børn i Alnor til 
at bygge et snehus.
 Foto Ingrid Johannsen

4



Gør klar til konfirmation Af Marie Christensen

En konfirmation er en 
stor fest for de unge.
Blandt årets konfirman-

der er 14-årige Morgan 
Warnecke Dittfeld, der 
skal konfirmeres 6. juni i 
Gråsten Slotskirke.

Han har valgt at blive 
konfirmeret, fordi han 
tror på Gud. Festen 
skal holdes på Marina 
Fiskenæs i Gråsten. Festen 
er det, han glæder sig al-
lermest til på dagen. 

“Jeg ønsker mig mest 
en Nintendo Switch i 
konfirmationsgave”, 
siger Morgan Warnecke 
Dittfeld..

For tiden foregår kon-
firmationsforberedelsen 
hjemmefra, hvilket 
Morgan synes er lidt nem-
mere end det plejer. ■

Dødsfald

Taksigelser

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

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse i for venlig deltagelse i 

forbindelse med min mand forbindelse med min mand 
Christian Wittes Christian Wittes 

død og bisættelsedød og bisættelse
Tak for den store hjælp fra børnebørn og oldebørnTak for den store hjælp fra børnebørn og oldebørn

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Marinus Nielsens
begravelse fra Gråsten Kapel

Tak for blomster, kranse og varme hilsner

På familiens vegne

Frieda
Jan og Eva med familier

Vores kære bror og svoger

Hans Iversen
* 22. december 1932

er stille sovet ind

Dalsmark, den 9. februar 2021

Tak for alt

Søskende med familie

Bisættelsen finder sted i Adsbøl Kirke
fredag den 19. februar kl. 13.00

Bisættelsen er for inviterede

Morgan Warnecke Dittfeld 
skal konfirmeres i 
Gråsten Slotskirke.
 Foto Marie Christensen

Konfirmationer flyttes til juni
Af Marie Christensen

Gråsten Sogn er klar 
med en ny dato for årets 
konfirmationer.
Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
har sammen med et enigt 
menighedsråd besluttet 
sig for at flytte konfirma-
tionerne, fordi det med de 
nuværende restriktioner 
ikke er hensigtsmæssigt at 
bibeholde de oprindelige 
datoer.

Konfirmanderne fra 
Gråsten skal derfor 
konfirmeres henholdsvis 
den 5. juni og 6. juni, og 
i Adsbøl bliver konfir-
mationerne afholdt den 
13. juni.

Flere steder er det blevet 
besluttet at afholde konfir-
mationerne efter skolernes 

sommerferie, men det er 
ifølge Hanne Beierholm 
Christensen ikke nødven-
digt af flere årsager:

“For det første er de fleste 
weekender efter som-
merferien allerede fyldt 
op med bryllupper, der er 

blevet rykket både fra sid-
ste år, og fra dette forår,” 
siger sognepræsten.

Derudover fortæller 
hun, at der vil komme et 
langt slip fra de stopper 
med at gå til præst sidst 
i april, til de ville skulle 
konfirmeres.

“Jeg tror også, at det 
bliver muligt at holde gode 
og festlige konfirmationer, 
og at konfirmanderne 
også efterfølgende kan 
blive fejret. Sidste år blev 
konfirmationerne også 
afholdt før sommerferien, 
og da var der ikke engang 

nogen vacciner, og da 
fungerede det rigtig fint,” 
siger Hanne Beierholm 
Christensen, som tilføjer, 
at konfirmationerne nok 
ikke vil kunne afholdes 
som sædvanligt, men 
sandsynligvis med 
begrænsede pladser i 
kirken som i fjor, hvoref-
ter der kun var positive 
tilbagemeldinger.

Kuvert med opgaver
Konfirmations-
forberedelsen foregår 
naturligvis også anderle-
des end normalt. Der er 
ingen onlineundervisning, 
da Hanne Beierholm 
Christensen synes, at kon-
firmanderne sidder nok 
bag skærmen til hverdag.

Derfor kommer de unge 
mennesker hver uge og 
henter en kuvert med en 
opgave og som regel også 
lidt sødt eller en pakke 
kiks.

Der har indtil videre 
været opgaver, hvor kon-
firmanderne f.eks. skulle 
læse en tekst, se en film, 
lave noget kreativt eller 
diskutere et dilemma med 
familien. ■

Brandtryk
Rinkenæs Frivillige 
Brandværk måtte lørdag 
rykke ud til en alarm på 
Rinkenæs Skole, hvor et 
brandtryk var blevet på-
virket ved en fejl.

Efter at pedellen var 
tilkaldt for at skifte glas-
set ud i trykket, kunne 
brandmændene køre hjem 
igen. ■

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen.
 Arkiv foto
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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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer
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og aut. kloakmester
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Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

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

+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
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Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi 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.

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

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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres
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B R O A G E R

Tidligere bykonge i Broager fylder 70 år
Af Gunnar Hat tesen

Broagers tidligere borg
mester, Jørn Lehmann 
Petersen (S), fylder 
mandag 22. februar 
70 år.
Broagers udadvendte og 
sjældent mundlamme 
borgmester sad i borgme-
sterstolen fra 1990-2007.

Han fik meget til at ske 
og Broager til at forandre 
sig i de 17 år, han stod i 
spidsen.

Jørn Lehmann kan i år 
også se tilbage på 40 år 
som folkevalgt. Allerede 
i 1981 blev han medlem 
af byrådet. Efter kommu-
nesammenlægningen i 
2007 sad han i Sønder borg 
Byråd. Og i de seneste 
otte år, har han været 
medlem af Regions rådet 
i Region Syd danmark, 
hvor han er formand for 
miljøudvalget.

Jørn Lehmann er opvok-
set i Vojens, hvor faderen, 
Peter Petersen, i 16 år var 
borgmester.

Efter realeksamen fra 
Vojens Borger- og Real-
skole blev han udlært som 
radiomekaniker.

Efter læretiden fik han 
ansættelse i Sønder borg, 
siden var han i en periode 
beskæftiget og bosat i 
Køben havn, indtil han i 
1976 fik ansættelse hos da-
værende Post- og Telegraf-
væsen, 2. ingeniørdistrikt 
i Aabenraa - senere Tele 
Sønder jylland og Tele 
Danmark i Aabenraa. 

Her var han bl.a. beskæf-
tiget med etablering og 
drift af telefoncentraler. 
I 1981 var han på studie-
ophold på universitetet i 
Manchester. 

Hos P&T samt Tele 
Sønder jylland var han til  
tillidsmand for det tek-
niske personale gennem 
flere år. 

Folkevalgt i 40 år
Han blev i 1981 valgt 
til byrådet for Social-
demokratiet. Han sad i 
12 år i byrådet inden han 
blev fuldtidspolitiker.

Jørn Lehmann Petersen 
gjorde som borgmester 

en stor indsats for at syn-
liggøre Broager Kommune 
på regions- og landsplan.

Han formåede som få at 

bringe mennesker sam-
men og derved få ting til 
at ske.

Hans ligefremme facon 

kunne få nogle øjenbryn 
til at løfte sig, men han 
skabte resultater.

Han har gennem tillids-
poster udenfor Broager 
Kommune arbejdet for 
bedre forhold på arbejds-
markedet for arbejdsløse 
og marginaliserede 
grupper. 

Sommerhus 
Jørn Lehmann har som-
merhus på Tunø, som 
oprindeligt var konens 
forældres hus. Han har 

engageret sig i Tunø 
Festivalen, hvor det i 2014 
lykkedes ham at få Prins 
Henrik som protektor.

Jørn Lehmann færdes 
hjemmevant på øen. Han 
er også inkarneret biavler 
og indtil sommeren 2020 
havde han bier i haven.

I 25 år har han arran-
geret Kulturmåned på 
Cathrinesminde Teglværk, 
som har budt på en perle-
række af kendte navne.

Jørn Lehmann er en stor 
kender af Cuba, har rejst 
på den caribiske ø mange 
gange, holder foredrag om 
Cubas spændende historie 
og har udgivet interessant 
bog om øen.

Vita er hjemmets faste 
holdepunkt i hans aktive 
virke. I ægteskabet er 
der to børn, som hedder 
Nanna og Maria, som 
begge bor i Sønderborg.

Genopstiller
De fleste tillidshverv er 
fortid, men han er fortsat 
formand for Lands for-
eningen Ligeværd, hvor 
han afløste Marianne 
Jelved. Foreningen arbej-
der med unge med særlige 
behov, som er en mærke-
sag for ham.

Jørn Lehmann er pa-
rat til at genopstille til 
Regionsrådet, hvor han er 
socialdemokratisk stem-
mesluger med over 8.000 
personlige stemmer. ■

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,-

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

Pengeregn til 
Broager
To gange om året uddeler 
Social- og Seniorudvalget 
penge fra den såkaldte 
§79-pulje. 

På Broagerland kan fem 

foreninger og vennekredse 
se frem til at få del i puljen 
i denne omgang.

Midlerne er i første runde uddelt er således:
Egernsund og Omegns Seniorer, sangcafé 14.000 kr.
De Gamles Jul, seniorfest 14.000 kr.
Motionsklubben Broager, aktiviteter 14.000 kr.
Vennekredsen ved Vesterdalen, aktiviteter 10.000 kr.
Ældre Sagen Broager, søndagscafé 9.000 kr.

Blå bog
Gift med Vita Schrøder. 
Siden 1977 bosat i Broager. 
1979-87 formand for Socialdemokratiet i Broager. 
1981 medlem af byrådet 
1986 formand for erhvervs- og miljøudvalget 
1988-92 selvstændig erhvervsdrivende inden for kabel 
TV, alarm-, telefon- og data instalationer 
1990-2007 borgmester
2007-2013 medlem af Sønderborg byråd
2013 medlem af regionsrådet i Region Syddanmark 
Tillidsposter udenfor Broager Kommune: 
Næstformand for Kommuneforeningen i Søn-
derjylland og for Arbejdsmarkedsrådet for 
Sønderjyllands Amt, medlem af bestyrelsen i 
Broager Spare- og Laanekasse, formand for 
bestyrelsen for Sønderborg Gymnasium og 
HF, medlem af Kontaktrådet til Kommunernes 
Landsforening.

Jørn Lehmann Petersen har 
været politisk aktiv lige 
siden han var medstifter 
af DsU i Vojens, og har 
i 40 år været folkevalgt.
 Foto Ingrid Johannsen
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BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi sælger utroligt godt i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!

Broager - Skodsbøl
Skodsbølvej 57

Stor familievilla med markudsigt og masser af charme
Skodsbølvej 57 er et dejligt hus belig-
gende midt i Skodsbøl by. Huset tilby-
der masser af dejlige rum og kan man
lide tankegangen om at være "grøn",
har man mulighed for at tilgå dette

her. Huset er nemlig opvarmet med en
luft-til-vand varmepumpe, hvilket både
er en miljø og økonomisk god løsning.
Villaen er fordelt over 2 plan og har
pæne rammer hele vejen rundt.

NY PRIS
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189
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766

n
7
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6

F
2

C
Energi

VILLA

Kontantpris 1.295.000
Ejerudgifter pr. md. 1.753
Udbetaling 65.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.927/4.337
Sag: 7030000253 Tlf: 74441698

home Broager. 
Flest solgte hjem i 2020.Tak til alle jer, 

vi fi k lov at hjælpe 
godt hjem i 2020.

Boligmarkedet var både usædvanligt og godt sidste år, og det hjælper altid 
at tilsætte noget god, gammeldags ordentlighed. home Broager får dig trygt 
gennem processen og godt hjem, og ifølge Boligsiden var vi da også dem, der 
solgte fl est hjem i Broager i 2020. Så vi håber, at vi må vurdere dit hjem i år.

Flest solgte hjem i 2020.

* Kilde: Boligsiden.dk. pr. 14.01.2021, markedsandel for solgte boliger i Broager.
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Broager
Nejsvej 11A

Spændende ejendom på 250 kvadratmeter med skøn udsigt!
Det er nok de færreste i Broager, der
ikke kender denne spændende villa.
"Det store bjælkehus" med den flotte
beliggenhed, tæt på "det hele" og
med den smukkeste udsigt til

Flensborg Fjord. Villaen ligger højt hæ-
vet over Nejsvej, tæt på skole, daginsti-
tutioner, indkøb og de andre populære
boligområder i Broager, fyldt med
børn.

NY PRIS
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C
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VILLA

Kontantpris 2.395.000
Ejerudgifter pr. md. 2.850
Udbetaling 120.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.081/7.999
Sag: 7030000162 Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrhøj 41

Flot og velholdt familievilla med eftertragtet beliggenhed
Flot og velholdt familievilla med efter-
tragtet beliggenhed i den nyere ud-
stykning Dyrhøj. Villaen er beliggende
for enden af en stikvej i det rolige fami-
liekvarter - uden gennemkørsel. Lige

om hjørnet er et stort fællesareal, hvor
børnene kan boltre sig med de mange
jævnaldrende. Herfra går der en sti,
der fører til Gråsten Statsskov. Skoven
byder på mange herlige gåture.

ATTRAKTIV
BELIGGENHED

K
157
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B
Energi

VILLA

Kontantpris 2.650.000
Ejerudgifter pr. md. 2.018
Udbetaling 135.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.991/8.802
Sag: 7030000150 Tlf: 74441698
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S U N D E V E D

Landsbylaug om 2020: Det blev jo det aflystes år

Af Esben Cronbach

For en forening, hvis 
formål det er at lave 
aktiviteter for borgerne, 
har 2020 ikke været 
noget nemt år.
“Vores idé er at mødes 
med lokale og naboer, og 
det er svært, når vi ikke 
må mødes”. 

Sådan lyder det fra for-
mand for Avnbøl-Ullerup 
Landsbylaug, Asmus 
Madsen. 

Idéen om at mødes 
med lokale og naboer er 

svært, når man slet ikke 
mødes, synes han. Derfor 
har 2020 ikke været 
noget særligt sjovt år for 
landsbylauget, der havde 
håbet at gennemføre flere 
forskellige aktiviteter.

Håb for lysere tider
En generalforsamling og 
en enkelt fællesspisning 
var blandt de få aktivite-
ter, landsbylauget sidste 
år nåede at gennemføre. 
Normalt mødes mellem 
80 og 100 borgere i lands-
bylauget til fællesspisning. 

Det er lige nu udskudt på 
ubestemt tid.

Alle aktiviteter er ud-
skudt, men det forhindrer 
ikke Asmus Madsen i at 
håbe på, at der kommer 
lidt mere gang i tingene 
senere på året.

“Vi prøver at se frem 
mod lysere tider,” siger 
han.

Hvis det bliver muligt, 
skal der være fælles-
spisning med fokus på 
bæredygtighed. En anden 
af de aktiviteter, der 
forventes at blive et hit, 

er Høstmarkedet, som 
landsbylauget bakker op 
om. Her bliver der plads 
til både grillpølser, dyr-
skuer og boder; hvis altså 
Danmark når at åbne op.

Skolerne først – så os
Uanset hvor meget for-
manden glæder sig til igen 
at komme i gang, håber 
han, at det er nogle andre, 
der får lov at starte op 
først.

“Selvom jeg er træt af at 
vi ikke må mødes, håber 
jeg da, at skolerne åbner 

først. Lærerne og børnene 
skal have vacciner. Så må 
vi som forening – som 
landsbylaug – vente med 
at mødes, til samfundet 
åbner op. Selvom jeg altså 
er træt af det,” siger han.

Mens det meste er luk-
ket ned, lykkes det stadig 
landsbylauget at gen-
nemføre mindst én ting: 
Den kvartalsmæssige 
udgivelse af magasinet for 
landsbylauget i Avnbøll 
og Ullerup, AU-Posten. 
Normalt ville aktiviteterne 
fylde mest, men i en tid 

uden aktiviteter, må man 
tænke kreativt. Derfor 
er der i stedet fokus på 
tidligere skoleleder Knud 
Theilgaard Jensens fortæl-
linger om historien bag de 
gamle husstande og loka-
liteter i området. ■

Der er ingen aktiviteter i 
Avnbøl-Ullerup, og det bety-
der, at Bakkensbro Aktivitets- 
og Kulturcenter står ubrugt 
hen. Fotos Ingrid Johannsen

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,-

Ingen købere til gammelt 
kommunekontor

Sønderborg kommune 
fattes penge, så bygnin
ger, man ikke bruger, 
skal sælges fra.
Da budrunden på det 
nedlagte kommunekontor 
i Ullerup udløb forleden, 
var der ikke indkommet 
købsbud.

Avnbølvej 12, der tidli-
gere husede kommune-
kontoret for Sundeved 
Kommune, blev udbudt til 
salg sidste år. Budrunden 
på de tre bygninger var til 
sammen på mere end 700 
kvadratmeter.

Bygningerne er opført i 
1964 og 1973 og fremstår 
i dag som rødmuret byg-
ning med skifertag. Den 
rummer to etager med 
mange rum i mange for-
skellige størrelser. ■

Det gamle kommunekontor i Ullerup bliver solgt i fri handel. Foto Ingrid Johannsen
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Hørt i byen
Det bliver den 47-årige 
Lene Vadgaard, der 
kommer fra en stil-
ling som mangeårig 
lærer på Gråsten Skole, 
som bliver ny leder af 
10. Aabenraa, som er 
Aabenraa Kommunes 
fælles 10. årgang. Lene 
Vadgaard har første 
arbejdsdag 1. marts i 
Aabenraa.

Jonna og Jens Peter 
Kolbeck “Sølvræven” 
fra Bryggen i Gråsten 
fejrede forleden kob-
berbryllup. De er enige 
om at tage hul på 12½ 
år mere.

Den Gamle Skomager 
har haft besøg af 
Fødevarestyrelsen og 
har fået tildelt en glad 
smiley.

Flere i Rinkenæs har 
modtaget spamopring-
ninger fra den samme 
person.

Alsgades Køreskole 
er for tiden i gang 
med at moderni-
sere deres teorilokale i 
A. D. Jørgensensgade i 
Gråsten.

Palle Bo Schmidt i 
Rinkenæs har haft en 
drone op for at fotogra-
fere solopgangen over 
Rinkenæs Korskirke.

Der er højsæson for 
kobberbryllupper. Både 
Pia og Bo Hagge, Alnor 
- Bo er lige fyldt 50 år - 
og Marianne og Henrik 
Markussen, Egernsund, 
har netop fejret deres 
12½ års bryllupsdag.

Forstander på Gråsten 
Landbrugsskole, 
Bjarne Ebbesen, har 
været på langrend i 
Gråstenskovene.

I Gråsten er der 20 
hjerteløbere, som er 
parat til at løbe, hvis 
nogen får hjertestop. 
Siden årsskiftet har fire 
personer i slotsbyen 
fået hjertestop. ■

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

Tak fordi 
du handler 

lokalt

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

SØGER HUS ELLER LEJLIGHED TIL LEJE 
i omegnen af Gråsten, Broager Dybbøl, Sønderborg, Als ...

2-4 værelser, rolige omgivelser, gerne mulighed 
for lidt køkkenhave og udsigt.

Jeg er ikke-ryger og førtidspensioneret bibliotekar med en gammel hunkat.
Jeg er en rolig og omhyggelig lejer med ordnede forhold. 

Ønsker tids ubegrænset leje.

HENVENDELSE TIL 28 59 29 02
ELLER BRITBI@GMAIL.COM

Oldtimerløbet i Gråsten aflyses for 2. år i træk
Af Gunnar Hat tesen

Lions Club i Broager
Gråsten har valgt at 
aflyse Oldtimerløbet 
for 2. år i træk på grund 
af usikkerhed om 
coronarestriktionerne.
I 2020 skulle Danmarks 
største veteranløb være 
afholdt for 30. gang, inden 
pandemien fik oldtimer-
løbet til at aflyse. Det 
samme er så sket igen i 
2021.

Aflysningen ærgrer 
Lionsfolkene
“Vi havde planlagt vores 
30-års jubilæum. Dette 
jubilæum har vi til gode. 
Det var en mærkelig 
fornemmelse, at vi skulle 
aflyse vore traditionsrige 
løb for veterankøretøjer”, 
fortæller Erik Krogh 
fra Lions Club Broager-
Gråsten, som havde plan-

lagt Oldtimerløbet til den 
29. maj.

Lægger mange penge
Oldtimerløbet er en stor 
weekend for hele Gråsten. 
Der bliver lagt mange 
penge i byen. 

“Vi tror ikke, at det 
bliver muligt at gen-

nemføre Oldtimerløbet i 
år, da det vil være svært 
at forstille sig, at vi kan 
mødes 4-5.000 mennesker 
på Ringriderpladsen i 
Gråsten. Myndighederne 
kan heller ikke give os 
nogen klar udmelding, så 
derfor har vi taget beslut-
ningen om, at løbet des-

værre også aflyses”, siger 
Erik Krogh, som håber, 
at COVID-19 er overstået 
i 2021, så Oldtimerløbet 
kan løbe af stablen 28. maj 
2022.

Lions sender i disse dage 
information ud til alle 
veteranklubber i Danmark 
med info om aflysningen.

Rent økonomisk efterla-
der aflysningen et større 
indtægtshul i klubkassen, 
men Lions sparer så udgif-
ten til Oldtimerprisen. 

Erik Krogh siger, at Lions 
er klar igen næste år, og så 
håber man, at de lokale vil 
blive vil blive ved med at 
støtte arrangementet. ■

Det er en stor weekend for Gråsten, når der er Oldtimerløb. Der bliver lagt mange penge i byen, men det sker ikke i år, hvor 
byen er hårdt ramt i forvejen. Arkiv foto
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

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 17. Farserede porrer med grøntsager

TORSDAG den 18. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 19. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 20. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 21. Burger med pommes frites

MANDAG den 22. Kødsovs med pasta

TIRSDAG den 23. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

Kun 69,-

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

Folk i Kruså raser over placering af vandbassin

Af Dit te Vennits Nielsen

Arwos har planer om at 
placere et vandbassin i 
Kruså. Men placeringen 
skaber modstand blandt 
borgere på Åbjerg og 
Udsigten.
Formand for Lokal for-
eningen Bov, Smedeby, 
Kruså, Mogens 
Therkelsen, går nu ind i 
debatten. Han mener, det 
planlagte vandbassin på 
et rekreativt område bør 
flyttes til en brakmark lige 
ved siden af. 

Det rekreative område 
ligger godt placeret. Det 
kommer borgere, børne-
familier og elever fra både 
Fjord skolen og Lyreskov-
skolen til gode, når de går 
en tur i skoven. Om rådet 
bliver flittigt brugt til kæl-
kebakke, når vejret tillader 
det.

Om sommeren spilles 
der forskellige boldspil, 
opføres teater samt andre 
udeting.

“Det vil ødelægge vores 
muligheder for at bruge 
området optimalt. Det er 

virkelig til stor glæde for 
eleverne”, fortæller skole-
leder på Fjord skolen, Jens 
Boddum.

Mogens Therkelsen står 
uforstående overfor, at en 
forvaltning i Aabenraa 
Kommune kan beslutte en 

placering uden at infor-
mere først. 

“Vi fik besked fra Arwos 
om, at der skulle etableres 
et kæmpestort regnvands-
bassin. Normal procedure 
er, at sådan noget sendes 
i høring først”, mener 
Mogens Therkelsen.

Brakmark
Lokalforeningen Bov, 
Smedeby, Kruså går aktivt 
ind i sagen for at få regn-
vandsbassinet flyttet til 
en brakmark, der ligger 
umiddelbart neden for 
det rekreative område. 
Her vil bassinet kunne 
ligge uforstyrret og gavne 
biodiversiteten.

“Det er da glædeligt, at 
vi allerede er blevet hørt. 
Poli tikerne har åbenbart 
overbevist forvaltningen 
i Teknik og Miljø om, at 
sagen skal sendes i høring. 
Vi opfordrer borgerne til 
at komme med indven-
dinger”, siger Mogens 
Therkelsen.

Han tilføjer, at Lokal-
for eningen Bov, Smedeby, 
Kruså er langt i planerne 
om at etablere en ny 
Hjertesti i området.

Hjertestien skal netop 

begynde på det rekre-
ative område, hvor der 
skal etableres borde og 
bænkesæt. ■

Faktaboks
I spildevandsplanen for 
2018-22 er der ved en fejl 
ikke kloaksepareret ved 
4 erhvervsejendomme på 
den sydlige del af Søn-
der borgvej i Kruså.

Dette skal der nu rettes 
op på ved opførelse af et 
regnvandsbassin.

Forsyningsselskabet 
Arwos skal gennemføre 
arbejdet med anlæggelse 
af bassinet, ledninger og 
pumpestationer.

Tillægget har været 
behandlet i udvalget for 
Teknik og Miljø og er 
sendt i offentlig høring i 
8 uger.

På det rekreative område bag 
Åbjerg og Udsigten i Kruså 
ønsker forvaltningen i 
Aabenraa Kommune at 
etablere et vandbassin.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen 

Mogens Therkelsen mener, det give rigtig god mening at 
placere bassinet på en brakmark.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 7 17. 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
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Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk
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Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk
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KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 21. februar kl. 11.00
Indsættelse af barselsvikar 
Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 21. februar kl. 14.00
Indsættelse af barselsvikar 
Jakob Bruhn Hansen
Onsdag den 24. februar kl. 17.00
Nadvergudstjeneste
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 21. februar kl. 9.30
Indsættelse af barselsvikar 
Jakob Bruhn Hansen

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet 
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal 
det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.
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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

Taksigelser
Hjertelig takHjertelig tak

for venlige hilsner, blomster og donationer vedfor venlige hilsner, blomster og donationer ved
Ellen ChristiansensEllen Christiansens

død og bisættelsedød og bisættelse
Tak til Birkelund plejehjem for god og kærlig plejeTak til Birkelund plejehjem for god og kærlig pleje

På familiens vegnePå familiens vegne
Claus, Hella og Kirsten MarieClaus, Hella og Kirsten Marie

Fra fælles håndbold til hjemmetræning
Af Ida Berg

16årige Nadja Berg, 
der er født og opvokset 
i Kruså,  elsker at spille 
håndbold, men det har 
corona sat en midlerti
dig stopper for. 
Normalt dyrker Nadja 
Berg håndbold fire gange 
om ugen, og styrketræ-
ner tre gange om ugen, 
men sådan er det ikke i 
øjeblikket. 

Nu styrketræner og løber 
hun for ikke at sidde stille. 

Til dagligt bor hun i 
Rødekro sammen med sin 
mor Monika og lillesøster 
Celina. Nadia Berg går i 1. g på 

Aabenraa Statsskole på 
sproglig studieretning. 
Det er hun rigtig glad for 
og selvom de lige nu er 
hjemsendt, så fungerer 
det faglige og sociale 
stadigvæk. 

Nadja begyndte med 
at spille håndbold i 
Grænsehallerne, da hun 
var otte år.

“Begge mine forældre 
spillede i Bov IF, og jeg 
blev derfor naturligt en del 
af det og trænede indtil 
U14 i Bov IF,” fortæller 
hun. 

Som 10-årig, trænede 
hun selv de fem-seks årige, 

og det var virkelig sjovt og 
gav hende meget igen. 

Den første klub Nadja 
Berg spillede i, var Bov 
IF. Hun blev bl.a. trænet 
af sin mor Monika Berg, 
samt af Marie Louise 
Knudsen Jensen og Kim 
Jensen. 

Herefter flyttede hende 
og familien til Rødekro 
og klubben blev skiftet ud 
med Rødekro-Aabenraa, 
hvor hun den dag i dag 
stadig spiller og udfører 
rollen som målmand. 

Større udfordringer
Nadja kan mærke, at 
efter hun er kommet på 
Rødekro-Aabenraa hol-

det, har hun fået større 
udfordring, og det ligger 
godt til hende. Nadja 
er nu blevet en del af 
Sønderjyske Ungdom og 
Elite Aabenraa.

Det er noget hun er 
meget stolt af. I Elite 
Aabenraa “mødes” de 
hver mandag til mental 
træning og hver torsdag til 
styrketræning online. 

Det giver Nadja et ekstra 
skub, så hun ikke selv skal 
stå for træningen. Selvom 
Nadja løber tre gange i 
ugen og styrketræner 
jævnligt, så frygter hun at 
skulle spille kamp igen.

“Der er altid en lille frygt 
for, at man kommer tilba-
ge på banen, og man ikke 
kan præstere på samme 
måde, som man kunne 
før corona,” siger Nadja 
Berg, som efterlyser noget 
fællesskab udover alt det 
sportslige. 

“Jeg tænker, det er en 
stor del af det at spille 
håndbold,” siger Nadja 
Berg, som savner at spille 
håndbold, og glæder sig til 
at komme i gang igen. ■

16-årige Nadja Berg begyndte 
at spille håndbold i Bov IF, 
men er nu målmand for Elite 
Aabenraa. Foto Ida Berg
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Til alle tider. Til alle hjem.

Nybolig Padborg
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

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

Tid til
ny bolig?

Vi rådgiver dig, når det er tid
til noget mindre, noget større

eller bare et nyt hjem.

Ta’ fat i os, når det er tid til en ny bolig.Lena Dahlgaard

NYHED

Tinglev - Muskatvænget 33

Kontantpris: 1.095.000
Ejerudgift pr. md: 1.303
Udbetaling: 55.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.378/3.892
Villa, 1 fam. Sag: 16102

110 m2 1/3 1 891 m2 C 1979

NYHED

Kollund - Østerskovvej 7

Kontantpris: 835.000
Ejerudgift pr. md: 1.334
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.407/2.970
Villa, 1 fam. Sag: 16002

85 m2 1/2 1 798 m2 D 1967

NYHED

Smedeby - Bakkesvinget 27

Kontantpris: 745.000
Ejerudgift pr. md: 1.543
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.048/2.656
Villa, 1 fam. Sag: 05002

117/28 m2 1/3 2 1.165 m2 F 1964/69

NYHED

Kollund - Midtkobbel 39

Kontantpris: 2.575.000
Ejerudgift pr. md: 1.992
Udbetaling: 130.000
Brt/nt excl. ejerudg: 10.421/9.092
Villa, 1 fam. Sag: 01221

176 m2 1/4 1 762 m2 A2 2012

Smedeby - Grønningen 5

Kontantpris: 1.245.000
Ejerudgift pr. md: 1.608
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.061/4.413
Villa, 1 fam. Sag: 05702

158 m2 2/3 1 1.000 m2 D 1979

NYHED

Kollund - Bymarken 12

Kontantpris: 1.725.000
Ejerudgift pr. md: 2.309
Udbetaling: 90.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.986/6.094
Villa, 1 fam. Sag: 00821

222 m2 1/5 1.397 m2 E 1975/89

Alt hvad du ønsker - nyere flot hus, stor hal, jordvarme og 3 ha jord

NYHED

LystejendomVejbæk - Vejbækvej 3
Kontantpris: 3.250.000
Ejerudgift pr. md: 2.276
Udbetaling: 165.000
Brt/nt excl. ejerudg: 12.801/11.394
Sag: 14491

259 m2 1/7 2 B 201130.747 m2
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Tak fordi du 
handler lokalt 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

indendørs • undendørs • pudse-og fugearbejde • spartling

Tlf. 9185 3017

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

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

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 

- plads til al
le!

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 

Tak fordi du handler lokalt 

Lækre kager hitter i Padborg Af Ida Berg

Hos Nielsens Bageri kan 
man godt mærke, at folk 
hygger sig mere hjemme 
under coronakrisen.
I denne tid, hvor mange 
arbejder hjemmefra, og fa-
milierne generelt er mere 
hjemme, kan Nielsens 
Bageri i Padborg godt 
mærke, at folk gerne vil 
have noget ekstra lækkert 
at hygge sig med. Derfor 
er der nu virkelig godt 
gang i salget af kager.

I øjeblikket er det spe-
cielt fastelavnsboller med 
fløde, der er et hit.

“På vores målinger kan 
vi se, at vi har solgt 50 
procent flere fastelavns-
boller med fløde end 
samme tid sidste år,” siger 
Mette Nielsen, der ejer 
Nielsens Bageri sammen 
med sin mand Henrik. 

De arbejder på højtryk 
for at imødekomme den 
store efterspørgsel af 
fastelavnsboller.

Mette Nielsen fortæller, 
at man rigtig kan mærke, 
hvor lille Padborg er, 
og hvor vigtigt det, er 
at man handler lokalt. 
Indbyggerne i Padborg er 
gode til at støtte Nielsens 

Bageri, men bageriet kan 
mærke, at de mangler de 
tyske kunder, som generelt 
er vilde med de gode og 
lækre kager fra Danmark.

“Vi er taknemmelige 
over, at folk støtter lokalt 
og køber vores lækre bag-
værk,” siger Mette Nielsen 
med et smil på læben. Det 
er altafgørende for butik-

kerne i øjeblikket, at man 
støtter lokalt, så de ikke 
lukker.

Selvom bageriets hygge-
lige café må holde lukket 
lidt endnu, så kan man 
stadig købe den delikate 
Daniel Moser kaffe som 
to-go. ■

Mette Nielsen i Nielsens Bageri i Padborg sælger 50 procent flere fastelavnsboller end sidste 
år. Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Børn slog katten af 
tønden i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Normalt ville der have 
været flere børn til 
fastelavnsfest.
Men når nu intet har væ-
ret normalt i snart et år, 
ligner fastelavn selvfølge-
lig heller ikke sig selv. 

Derfor var der kun to 
børn hjemme hos Steffi 
og Stefan Jürgensen i 
Padborg. De havde invi-
teret deres søns veninde 
med til at slå-katten-af-
tønden. Og de havde en 
gevaldig fest med slik og 
ballade. ■

To-årige Max havde 3-årige 
Emilie med til fastelavnsfest 
derhjemme, hvor de slog 
katten af tønden.

Hørt ved Lyren
Skoleeleverne i 0.-4. 
klassetrin på Lyreskov-
skolen i Bov er startet 
langsomt op med 
undervisningen. Den 
første uge fik eleverne 
på skift lov til at 
tage ud for at kælke 
på Lyreskov stiens 
kælkebakke. 

Susanne Jørgensen fra 
Bov hjælper året rundt 
betrængte familier og 
samler tøj ind til dem. 
Hvert år laver hun et 
loppemarked, hvor 
pengene bliver brugt 
til julelækkerier til be-
trængte familier. I den 
kolde vintertid har hun 
samlet varmt tøj ind 
og i weekenden kørte 
hun til Kolding for at 
aflevere en stor bunke 
tøj til de hjemløse. 

Fjordskolen i Kruså sø-
ger efter gamle vinduer 
til at bygge et drivhus 
med til eleverne på 
"livsmesterlinjen".

Kaalhovedet i Fårhus 
har fået tildelt en 
elitesmiley ved 
Fødevare kontrollen.

Svindlere er igen i gang 
med at ringe til folk. 
De udgiver sig for at 
være fra NETS sikker-
hedsafdeling. De for-
tæller, at der er nogen, 
der er ved at hæve fra 
ens kort lige nu og her 
og udbeder sig Nem 
Id og Visa Dankort 
oplysninger. 

Grænsehallerne danne-
de hen over weekenden 
rammen for vaccinati-
on af 108 borgere. Det 
betød, at flere borgere 
og ansatte nu har fået 
deres 2. vaccination 
mod corona-virus. ■

Møllegade 3 • 6330 Padborg 
Tlf. 74 37 60 90  • sydbank.dk2
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Der er mange gode grunde til at energioptimere din 
bolig – både for din egen skyld, for din pengepungs 
skyld og vigtigst af alt; for miljøets skyld. 

Energioptimér din bolig med Sydbank Energilån 
• Lån op til 250.000 kr.
• Spar op til 4.000 kr. i oprettelsesgebyr
• Vis os, hvad du ønsker at energioptimere

Vil du gøre 
noget godt 
for din bolig 
og miljøet?

Kan du spare penge på at energioptimere din bolig? 
Prøv vores Energiberegner på  
sydbank.dk/energiberegner og se, hvor meget du  
kan spare i varme-og klimaregnskabet. 

Kontakt Ida M. Iversen på 74 37 60 57 eller 
ida.iversen@sydbank.dk og hør mere om  
dine muligheder.

Ida M. Iversen
Privatrådgiver 
Tlf. 74 37 60 57
ida.iversen@ 
sydbank.dk

Kære LarsKære Lars

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med din 50 års fødselsdag med din 50 års fødselsdag 

den 23. februar, den 23. februar, 
samt alt godt fremover.samt alt godt fremover.

Hilsen Rødekro og PadborgHilsen Rødekro og Padborg

Kære far/LarsKære far/Lars
Du ønskesDu ønskes

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med de 50 år med de 50 år 

tirsdag den 23. februar 2021tirsdag den 23. februar 2021
Vi håber du får en god dag, og at Vi håber du får en god dag, og at 
vi får en dejlig tur i sommerhusvi får en dejlig tur i sommerhus

Knus fra Casper, Christian, Knus fra Casper, Christian, 
Eva og HenrietteEva og Henriette

Stort tillykkeStort tillykke
Selvom man fylder 50 kan Selvom man fylder 50 kan 
man da sagtens gi’ den gas.man da sagtens gi’ den gas.

Te'løk mæ æ daw - Te'løk mæ æ daw - 
Hilsen fra MaldivérneHilsen fra Maldivérne

Kære far, svigerfar, Kære far, svigerfar, 
morfar, farfar & oldefarmorfar, farfar & oldefar

Du ønskes et Du ønskes et 

stort stort  tillykke  tillykke 
med de 90 årmed de 90 år

De kærligste lykønskninger De kærligste lykønskninger 
fra hele familien fra hele familien 

Få besøg
Aabenraa Kommune har 
ophævet besøgsrestrikti-
onerne på alle plejehjem i 
kommunen. Det betyder, 
at beboerne på Rønshave 
Plejecenter i Bov og 
Birkelund Plejecenter i 
Kollund igen kan få besøg 

uden at der er restrikti-
oner på, hvem og hvor 
mange der kan besøge 
dem. 

Det betyder meget for 
beboernes trivsel og 
livskvalitet, at de kan få 
besøg. 

Smittetrykket er ge-
nerelt lavt i Aabenraa 
Kommune. ■

Indsamlere i 
Fårhus og Holbøl
Af Dit te Vennits Nielsen

Den 11. april er der 
atter landsindsamling 
til fordel for Kræftens 
Bekæmpelse. 
Distrikt- og kampagnele-
der Sussi Gellett har fun-
det indsamlere til langt de 
fleste ruter, men mangler 

indsamlere til ruter i 
Fårhus og Holbøl. 

“Hvis der er nogen, der 
har nogle timers overskud 
til at gå med en raslebøsse, 
må de gerne melde sig”, 
fortæller Sussi Gellett. 

Interesserede kan 
kontakte hende på 
tlf. 4110 9309 eller mail 
sussi@gellettleather.dk ■
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