Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund

Uge 8

24. februar 2021

13. årgang   Løssalg: 5 kr.

GRÅSTEN
Bestil tid på
61 51 78 20

Torsdag og fredagtilbud
SLAGTEREN TILBYDER
Kurzke hjemmelavet medister
Pakke af ca. 1000 gram

Hele familiens dyrlæge
v/ Lars Kjær og Katrine Kierulﬀ
Kongevej 26, 6300 Gråsten
Tlf. 61 51 78 20 · www.HFD.dk
Vores åbningstider
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale

Pr. pakke

34

95

Vagttelefon
Døgnbemandet for akutte henvendelser

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

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

Restaurant

ÅBNINGSTIDER

Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00 - 20.00

COLOSSEUM

Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306
Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Få forsikring
for alle pengene
Inkasso
Tvangsauktioner
Konkursbegæringer

Vi løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt
hos dig eller på værksted

… og overskuddet tilbage!

Køb din nye
PC hos os
Vi flytter
dine data

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på
alle dine forsikringer – jo færre skader,
jo større overskud.

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Kom forbi eller ring 74 67 86 54,
og få et uforpligtende tilbud.

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

GF Grænsen

Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

Reparation af
iPhone og iPad

Tlf. 25 46 00 55

Værkstedet er åbent efter aftale
under corona-nedlukningen

HULMURSISOLERE GULV- & GARDINBUSSEN
DET ER ALDRIG FOR SENT AT

• 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
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Ring og få en
aftale med Claus

Ring 7447 4262
eller skriv til

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

akseltang@mail.dk

Garant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
Gardiner Tæpper Trægulve Fliser

Aksel Tang
2033 7410

OMBYGNING
RENOVERING
TOTALENTERPRISE

Bent Christensen
2916 6103

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i februar
Søndag den 28. februar kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 28. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 7. marts kl. 11.00

Mon ikke de fleste af os vender ansigtet mod
solen og tager taknemmeligt imod lyset?

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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

Et helt liv med benzin i blodet
Af Gunnar Hattesen

Nok var det lidt af en
tilfældighed, at det
var benzintanken i
Gråsten, der fangede
Benny Gisselmanns
opmærksomhed.
Men han greb i 1993 telefonen og ringede for at
ville købe den daværende
DK Benzin tankstation.
“Min kone og jeg og

vores børn havde været
på ferie på Lærkelund
Camping i Rinkenæs.
Det havde vi gjort i nogle
år. Vi kunne vældig godt
lide egnen. Her så vi
under et besøg i Gråsten,
at tankstationen var sat
til salg”, fortæller Benny
Gisselmann, der 17. februar fyldte 60 år.
“Vi købte den, og det
har vi aldrig fortrudt”,

siger Benny Gisselmann,
der er født og opvokset
i Odder og er uddannet
bilmekaniker.
Gråsten er hans by
Gråsten er blevet hans by.
Det er her, han trives. Her
har han engageret sig i
foreningslivet, her har han
en stor berøringskreds
og her har han loyale
medarbejdere.

1-dags bustur til

Skønne Samsø
Lørdag den 1. maj
Efter opsamling kører vi til Hou, hvor
vi tager med færgen til Samsø. I den
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil
den lokale guide fortælle en masse om
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader,
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og
kaffe, færgeoverfart, middagsmad, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

På tankstationen på
Kongevej startede han for
28 år siden et værksted op
fra bunden, og han har i
dag to mekanikere ansat.
Dengang i 1993, da en
liter benzin kostede omkring 5 kroner og dagligvarebutikkerne holdt lukket om søndagen, havde
butikken på tankstationen
et meget større sortiment
og mange dagligvarer.
“Vi har tilpasset os
løbende. Det gælder sortimentet i butikken, men
også udstyret i værkstedet.
Man skal kunne følge med
udviklingen”, siger Benny
Gisselmann, der sidder

i bestyrelsen i Gråsten
Handelsstandsforening.
Selv om det ikke lå i kortene, så er Lene og Benny
Gisselmanns to børn, en
aktiv del af forretningen.
Sønnen Klaus på 37 år
er uddannet mekaniker.
Datteren Charlotte på
31 år har i 10 år været
en del af holdet i butikken. Benny Gisselmann
er meget glad for deres
personale.
“Vi sætter stor pris på
vores trofaste medarbejdere. De kender jargonen i
branchen. Det giver os en
stor tryghed”, siger Benny
Gisselmann, som i fritiden
slapper af i sommerhuset
i Rendbjerg eller sammen
med børnebørnene.

Masser af energi
Benny Gisselmann har
stadig masser af energi, er
kvik i replikken, hurtigt
tænkende og har en god
humor. Han tænker ikke
på at stoppe foreløbigt.
“Vi bliver ved, så længe
vi synes, det er sjovt og
kan følge med”, siger
Benny Gisselmann om
fremtiden.
Selvfølgelig også kan
mærke corona-krisen.
“Folk tanker ikke så
meget brændstof som normalt, fordi de ikke kører
så meget, men vi håber på
lysere tider”, siger Benny
Gisselmann. ■

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

BovAvis

Benny Gisselmann er kvik i replikken, hurtigt tænkende og har altid en lun bemærkning til
kunderne.
Foto Ingrid Johannsen
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GRÅSTEN
STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Luksus koldtvandsrejer

DELIKATESSEN TILBYDER
Stjernekaster

1500 / 900 gram

Kun

Pr. stk.

99

35,-

95

Neophos Powerball Classic

SLAGTEREN TILBYDER
Mager kalvesteg

Pakke med 60 stk

SKÅRET AF DANSK KØD

Pr. ½ kg

29

95

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Telefon 73 65 26 00

Pr. pk.

39

95

Tilbuddene gælder torsdag den 25. februar til
lørdag den 27. februar 2021 eller så længe lager
haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Hans
Henrik
Fischer

SKADESANALYSE
-gode råd er
ikke dyre!
TILSTANDSRAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

Nicole
Schünemann
-Føh

Heidi
Waldemar
Østergaard

ENERGIMÆRKER

6300@factum2.dk

Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

+45 40 20 25 53

factum2 Gråsten ApS
Emmas Have 9, 6300 Gråsten

Bygningskonstruktør
Murermester
Andr.
Petersen
& Søn ApS
og aut.
kloakmester

Bygningskonstruktør, murermester

- din lokale fagmand

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fischer-advokatfirma.com

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Annonce.indd

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer
1
28-01

VVS-Technic
Aut. VVS-lnstallatør

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

Avnbølstenvej
3, Avnbøl
Vi gennemfører
opgaverne
Grøn og
Energi
med seriøsitet
præcision

Mads Bonde

Kosmoshus Træfældning

Find os på

Ring på: 7446 1542

Facebook

vvs-technic@outlook.dk

VVS-Technic.dk

Annonce.indd 1

Alt i træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og
rodfræsning

ALT INDENFOR VVS

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker

Alt i anlæg & vedligehold
Tlf. 23 71 58 59

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

– Kort fortalt, vi fælder alt –
Ring eller skriv og få et godt tilbud
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

Hækklipning
Vedligehold

Belægning

Beskæring

Beplantning

Græsplæner

www.el-teknik.dk

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

Alt i anlæg & vedligehold

Tak fordi du
handler lokalt

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg

ANL ÆGSGAR TNE R

Hækklipning
Haveservice Belægning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk
Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

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.

Nygade 8 · 6300 Gråsten
Kontor:
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag og torsdag kl. 13.00 ‑ 15.00
eller efter aftale
Avisen er i din postkasse onsdag/torsdag

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk

Grafisk
tilrettelæggelse
Ansv. redaktør

Mediechef

Mediekonsulent

Ingrid Johannsen

Adm. medarbejder

Gunnar Hattesen

Knud Petersen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 40 03 61

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

kp@graastenavis.dk

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

Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Bogholder
Fotograf

Reporter

Reporter

Reporter

Jimmy Christensen

Søren Thygesen Kristensen

Esben Cronbach

Marie Beierholm Christensen

Telefon 29 25 95 50

Telefon 27 36 04 12

Telefon 26 77 22 72

marie.j.christensen@gmail.com

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

Grafisk
tilrettelæggelse

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

28-01-2

Endelig er det snart forår

inspiration
Bolig

Hans Peter Tygesen har en
alder af 93 år og har altid
klaret sig selv.
Arkivfoto

striktioner og ensomhed i
lejligheden.
“Vi lever i en helt speciel
tid. Det har ikke været let.
Jeg har vænnet mig til at
være meget alene”, siger
Hans Peter Tygesen om
coronaens konsekvenser.
Han har tidligere været
vant til at gå til foredrag,

Af Gunnar Hattesen

93-årige Hans Peter
Tygesen bor i en lejlighed tæt ved Gråsten
Plejecenter.
Han jubler over, at familie
og venner igen kan komme på besøg efter en lang
og hård tid med besøgsre-

gå i teater og være aktiv i
kegleklubben. Og savner
samværet med mennesker.
“Heldigvis bor jeg et
skønt sted lige ned til
vandet. Jeg fejler heller
ikke noget, så jeg skal ikke
klage”, siger Hans Peter
Tygesen, som er født med
et lyst sind.
“Jeg holder mig i gang
ved at gå lange ture hver
dag sammen med en nabo.
Jeg har brug for at gå,
for at holde mig i form”,
nævner den tidligere
forretningsfører i Gråsten
Andelsboligforening, som
typisk går 4-5 km om
dagen. ■

DESIGN OG
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej

VÆLG EN SKRÆDDERSYET LØSNING
Drømmen om et nyt køkken eller bad begynder
med en fornemmelse af de muligheder, du og din
familie godt kunne tænke jer. En stor køkken-ø som
indbyder til samtaler? Et hyggeligt badeværelse i
gedigne materialer? Eller bare god plads til hverdagens gøremål?
Hos Sønderborg Køkkenet kan I få det, som I
ønsker. Vores vigtigste opgave er at indramme
jeres smag i en løsning, der matcher jeres behov
med respekt for design og håndværk. Træk på
vores mere end 40 års erfaring og kom trygt i gang
med jeres indretningsdrømme.
Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30
.

Kværs Kirke
– også din kirke

K

irkesiden for
Kværs sogn

GUDSTJENESTER VI TROR OG HÅBER PÅ AT DE
TRANGE TIDER LANGSOMT SKRIDER
Søndag den 7. marts kl. 9.30
3. søndag i fasten
ved Helle D. Asmussen

Siden sidste kirkeside udkom i slutningen af januar er der
ikke lempet på restriktioner for Covid-19 smitterisiko.

Søndag den 21. marts kl. 9.30
5. søndag i fasten
ved Helle D. Asmussen

Rigtig mange blandt os oplever sikkert denne vinter som
beskrevet i Brorsons samle nr. 557
“Trange tider langsomt skrider,
Langsomt skrider det har den art.
Dagene langes, vinteren strenges,
Vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
Langsomt skrider. Det har den art.”

Torsdag den 1. april kl. 19.30
Skærtorsdag
ved Helle D. Asmussen
Søndag den 4. april kl. 9.30
Påskedag
ved Helle D. Asmussen

Vi er trætte af restriktioner og vi sukker efter at mødes igen. Vi håber, at det snart lysner.

KVÆRS KIRKE I EN CORONATID

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

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

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

NYT FRA
FORMANDEN
Det nye menighedsråd er begyndt deres
funktionsperiode, dette også på lidt
anden vis end vanligt. Menighedsråds
møde har været afholdt i kirken, da
forsamlingsforbuddet skulle overholdes.
Menighedsrådsmødet den 25. februar forsøges
afholdt virtuelt. Menighedsrådsmedlemmerne
har deltaget i virtuelle kurser. Det er nu ikke
det samme, som hvis vi fysisk kunne mødes.

I Kværs kirke holder vi gudstjenester, lidt anderledes end sædvanligt, det skyldes de gældende
restriktioner for Covid-19 smitterisiko. Gudstjenesten må kun vare ½ time og der er
ingen altergang. Der må ikke synges, så musik og salmesangen overlades til organisten og
kirkesangeren. Der skal bæres mundbind eller ansigtsvisir, når man går ind i kirken og igen
når man forlader kirken. Når man sidder i kirken, kan mundbind eller visir tages af.
Der står hånddesinfektionsstander i våbenhuset og der opfordres til, at alle spritter hænderne
ved ankomst og når man forlader kirken.
Nye arealkrav betyder at der max. må være 21 personer i kirken.
Der er markeret hvilke bænke der på bruges.

KONTAKT

Kværs Sogn
– også dit sogn

Menighedsrådet håber meget snart at
vi kan begynde at planlægge aktiviteter
for 2. halvår af 2021. Vi vil rigtig gerne
modtage ideer og emner til aktiviteter.
Fra 31. december 2021 ophører
kirkegårdssamarbejdet, som Kværs har været
en del af siden 2007. Pr. 1. januar 2022 vil
kirkegårdsarbejdet og kirketjenerfunktionen
høre under Kværs menighedsråd, det
glæder vi os til og det forbedrende
arbejde er allerede godt i gang.

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

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

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk
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Gråstener bliver ny leder
for sygeplejen i Aabenraa

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,Udover 25 ord, 1,- pr. ord.

Af Gunnar Hattesen

..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
eller
356495

Diana Galthen Madsen,
Alnor, bliver ny leder for
sygeplejen i Aabenraa
Kommune 1. marts.

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.

HANNE JENSEN

Diana Galthen Madsen er ny leder af sygeplejen i Aabenraa
Kommune.Privatfoto

“Det bliver et ufatteligt
spændende arbejde, jeg
kommer til at stå i spidsen for”, siger 46-årige
Diana Galthen Madsen
om sit nye job som leder
for sygeplejen i Aabenraa
Kommune.
Hun er uddannet sygeplejerske og kommer med

cirka 20 års ledererfaring
inden for hjemme- og
sygeplejefaget. Samtidig
har hun altid ønsket sig
at arbejde med at hjælpe
andre, da det altid har
lagt hende på sinde, siden
hun som barn lærte faget
at kende gennem sin mor,
der arbejdede i faget.
“Jeg brænder for sygepleje og vil sammen med
medarbejderne stå for at
yde det bedste over for
borgerne. Også selvom
den demografiske udvikling gør, at der kommer et
andet pres fremadrettet,
som vi skal tage bestik
af, siger Diana Galthen
Madsen, der bor i Alnor
med sin mand og børn. ■

Foråret er på vej i slotshaven

85 år
Kære mor, mormor/farmor,
svigermor og oldemor

Hjertelig tillykke
med de 85 år den 3. marts 2021
Vi ønsker dig en dejlig dag
Kærlig hilsen Lars og Mie med familie

Foråret er på vej. Vinter
gækken har trodset kulden,
den hårde frost og et tæppe
af sne og er kommet frem..


Foto Ingrid Johannsen

Forårsvejr og undervisning

I den smukke solskinsvejr havde lærer på Gråsten Skole, Flemming Skursch, taget eleverne i 4.
klasse med ud til Fiskenæs. Her fornøjede eleverne sig med at slå smut i vandet.


Foto Ingrid Johannsen

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 28. februar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE

Søndag den 28. februar
Ingen gudstjeneste

Søndag den 28. februar
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 28. februar kl. 11.00
ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 9.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 9.30
ved Marianne Østergaard

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 28. februar 16 Uhr,
Gottesdienst in Ekensund
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Anne Mette Hancock på tysk bestsellerliste
Forfatteren Anne Mette
Hancock er røget ind på den
tyske bestsellerliste.

for dem. Så jeg er enormt
taknemmelig for, at min
læserskare vokser for tiden
— både internationalt og
herhjemme.”, siger Anne
Mette Hancock, der til
daglig bor i København.
Faderen Per Anders havde
i mange tandlægeklinik
i Gråsten, og forældrene
bor i Alnor.
Ligblomsten, der på tysk
er blevet til Leichenblume,
er første bog i Anne Mette
Hancocks succesrige krimiserie, der indtil videre
tæller 3 bind – senest udkom Pitbull i januar 2020
på dansk.

sættelse og kun meget få
krimiforfattere.

Af Gunnar Hattesen

Forfatteren Anne Mette
Hancock, der stammer
fra Gråsten, er røget
til tops på den tyske
bestsellerliste.
Det sker kun en uge efter,
at hendes debutroman
Ligblomsten udkom i
Tyskland.
Som den første danske

kvindelige krimiforfatter nogensinde, er hun at
finde på Der Spiegels Top
20-bestsellerliste med en
placering på 11.-pladsen
– og efter blot to uger på
markedet er hun nu nr. 2
på listen.
Det er en fantastisk
præstation i et land, der
ikke udgiver særligt meget
dansk litteratur i over-

Glad, taknemmelig og stolt
Anne Mette Hancock er
meget glad for nyheden
fra Tyskland og den store
succes, hendes bøger opnår i udlandet:
“Det er et kæmpe privilegium, og jeg er naturligvis
både glad for og afsindig
stolt over at være havnet
på Spiegel-listen.
Når man som jeg arbejder med historiefortælling, betyder det alverden,
at der findes nogen
derude, som har lyst til
at læse eller lytte med. At
der er nogen, der føler, at
det, jeg laver, har værdi

Hancocks krimier
Det går i det hele taget
strygende i udlandet for
Anne Mette Hancocks
serie om makkerparret
Heloise Kaldan og Erik
Schäfer.
Sidste år blev de to første
bøger i serien solgt til udgivelse i USA og England
til forlaget Crooked Lane
med base i New York.

Smukke svaner i Gråsten Slotshave
Smukke hvide svaner med
vinger og munden åben præger Gråsten Slotshave, som
har hundredvis af besøgende
i det smukke forårsvejr.

Ligblomsten i 2017, der
blev en læserfavorit på
kort tid. På Krimimessen
året efter blev hun kåret
som årets debutant af Det
Danske Kriminalakademi.
Efterfølgeren Mercedessnittet indbragte hende
titlen som Årets Forfatter
2018. ■

Derudover er serien
solgt til udgivelse i flere
andre lande, herunder
også Sverige, Rusland og
Frankrig.
Anne Mette Hancock
debuterede med

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

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

Vi holder
Traditionen tro
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelsesforretning 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.

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning



Husk vi holder lukket om søndagen.

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
www.als-begravelse.dk

EnFoto
værdig
og smuk afsked
Ingrid Johannsen
• Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
v/ Steen Kristensen

•

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend H
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid
− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 10.995,-

• Fri kørsel i Sønderjylland

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
70og
12smuk
20 12afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Martin Good

•

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
- Lige så personlig kan afskeden være

Rie Rabøl Jørgensen

ISO9001-certificeret

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
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

Gråsten&Omegns
- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen
Gråsten og Omegns
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
Tlf: 74 65 94 33

Vi træffes hele døgnet.

Thomas Helmich
Sønderborg
Begravelsesforretning
Arnkilgade 15, Sønderborg
Tlf: 74 42 36 81

Martin Good
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Fra værelset til scenen:

Louise har X-Factor
Af Esben Cronbach

17-årige Louise
Westergaard fra
Busholm på Broagerland
er gået fra at sidde med
en guitar på skødet og
en sang på computeren,
til at optræde live i
Danmarks største musikudsendelse, X-Factor.
På sit værelse hjemme ved
Flensborg Fjord sidder
Louise Westergaard og
lytter til musik. Det hænder, at en sang kommer
på, som hun ikke kan
nøjes med at lytte til. Der
skal synges med. Hun
griber sin guitar, sætter
musikken i baggrunden
og begynder at synge.
Dét, at tage guitaren
og give sig til at synge,
har hun gjort i mange år.
Så mange, at hun ikke
husker, hvornår hun først
begyndte at synge. Efter
mange års øvelse, står
JOHNS FODINDLÆG

Louise snart over for sin
største musikalske oplevelse: Live-optræden på
landsdækkende fjernsyn i
det folkekære X-Factor.
Louise Westergaard er
vokset op på Broager
land, og gået i tysk skole
indtil gymnasiet. Først på
Förde-Schule i Gråsten,
siden på den tyske skole
i Sønderborg, Deutsche
Schule Sonderburg. Hun
værdsætter sin tid begge
steder, men Förde Schule
synes at have en særlig
plads i hendes hjerte.
“Jeg var virkelig glad for
at gå der. Det er den bedste skole, jeg har gået på.
Man havde et rigtig godt
forhold til lærerne og de
andre elever, og var altid
glad, når man gik der,”
siger hun.
Tiden på de tyske skoler
er forbi, og Louise går nu
i 1.g på Statsskolen i Søn
derborg. Hun har valgt
ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer
• Nedsunket forfod

Derudover:
• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

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

biologi- og kemilinjen,
men er endnu ikke sikker
på, om det er den vej, hun
vil gå.
“Jeg ved det ikke, men
jeg synes, den linje åbnede
op for rigtig meget,” siger
hun.
Fest og farver
I skolen er det naturvidenskaben, der fylder, men
i livet er det musikken.
I hendes familie er der
mange andre, der også
laver musik.
Onklen, tanten, bedsteforældrene: Alle enten
spiller eller synger de.
Siden Louise også selv
lærte at spille guitar, har
hun ikke kunnet lægge
den væk. Både, fordi det
gør hende glad, og fordi
hun bruger musikken som
udtryksform.
“Det gør mig glad, fordi
jeg kan udtrykke mine
følelser i det. Man glemmer alt om sig selv, og
koncentrerer sig bare om
sangen.”
Hun udtrykker det som
en symbiose mellem
hende og sangen: De går
i spænd med hinanden
på en måde, der virkelig
fungerer for hende.
“Nogle gange kan man

Louise Westergaard har
spillet musik, så længe hun
husker. Det har fyldt meget i
både hendes og familiens liv.


mærke sig selv helt. Jeg
har det altid godt, selvom
det er en trist sang. Jeg
føler, at man kan være
trist, men at musikken gør
én glad.”
I X-factor har Louise
Westergaard bl.a. sunget
sange af Tom Odell og
Birdy.
Fremtiden
At musikken fortsat vil
fylde i Louise Wester
gaards liv, er der meget
lidt tvivl om. Om hun kan
leve af det, er endnu ikke
til at vide. Hun håber, at
kunne lykkes med sin
musik og performance,
men er klar til at springe i
en hvid kittel og ind på et
naturvidenskabeligt studie, hvis ikke det gør.
“Jeg meldte mig egentlig
bare til for oplevelsen

skyld. Mine venner sagde,
at jeg skulle prøve, og nu
skal jeg til live-shows. Det
er helt vildt.”
Sådan kan Louise
Westergaards foreløbige
X-Factor oplevelse hurtigt
opsummeres. Det lyder
lige til, men har i virkeligheden været en udfordrende vej. I den såkaldte
5 Chair Challenge blev
hun af dommer og sangerinde, Nanna Øland
Fabricius, bedre kendt
under kunstnernavnet Oh
Land, valgt fra.
Til Louises held så en
kendt kollega hendes
potentiale. Thomas
Blachman valgte at føre
hende tilbage i showet ved
at danne én stor gruppe,
som hun nu er en del af.
Blandt dygtige konkurrenter lykkedes det sidste

Foto Ingrid Johannsen

gang gruppen at gå videre
i konkurrencen. Sammen
skal de nu optræde i det
første live-show på fredag.
“Vi glæder os vildt til
denne mulighed. Vi synes, det er helt vildt fedt,
fordi det er en helt anden
oplevelse. I gruppen er vi
aldrig modstandere, og
arbejder altid sammen
om at komme ét skridt
videre.”
Louise Westergaard
håber, at hun kan vinde
X-Factor sammen med
sin gruppe, men først skal
de klare sig videre fra
live-showet fredag. Forud
for liveudsendelsen antyder hun, at der er noget
stort i vente.
Hun vil endnu ikke løfte
sløret for, hvad det er, men
har én enkelt kommentar
til fredagens optræden:
“Man skal glæde sig til
sangen. Det er den, vi har
arbejdet på.” ■

På Broagerland har familien
Westergaard hjemme. Her
bor hun bor med sin mor,
far og tre brødre tæt på
stranden ved Busholm.


Foto Ingrid Johannsen

SÅ ER DER SÆSONSTART FOR

TOPKAPNING OG
TRÆFÆLDNING
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 flyttes.

Har du et træproblem, du skal have løst?
Så ring til os. Vi kommer gerne forbi
og giver et uforpligtende tilbud.

Vi laver også
alt indenfor
transpor t- og
entreprenøropgaver

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57
www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på

Uheld i Broager
En bil kørte torsdag aften
galt på Sletmarken ved
Møllegade i Broager.
Bilen kom i klemme ved
et gelænder og frivillige
brandfolk fra Broager
og Gråsten måtte klippe
SUNDEVED

gelænderet ned, så man
kunne få bilen ned på alle
fire hjul og åbne dørene.
Efter bilen var landet
på alle fire, kunne føreren, som ikke havde fået
skader, komme ud og
han blev fragtet hjem af
politiet. ■

Uheld på motorvej
Der skete torsdag aften et trafikuheld på
Sønderborgmotorvejen
mellem Avnbøl og Vester
Sottrup.
En bilist fra Sønderborg

kørte ind i autoværnet.
Bilens fører fik ikke alvorlige skader, men han blev
kørt til sygehuset og indlagt til observation. ■
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Broager
TILBUDDENE GÆLDER
TORSDAG - FREDAG - LØRDAG
SVINEKAM

FRISKHAKKET
FLÆSKEFARS

HØRUP SARDEL

ALBANI
33 cl pr. ds.

SPAR 30,00

8-12%

PR. ½ KG

3 KG

15
CHIARO ZINFANDEL

6900

55

00

100

00

24 DS

1 STK.

00

+pant.

Maks. 3 ks. pr. kunde

KLOVBORG

MORGENÆG

45% mellemlagret

store

SUKKER

de
fra samme områ
som Why Not
SPAR 350,70

SPAR 13,95

6 FL.

MIN. 1050 G

249

45

00

00

10 STK.

14

1 KG

5

00

00

Maks. 5 pk. pr. kunde

BECEL

BIG BAG SNACK

MAGNUM

Flydende
margarine

flere varianter

Classic eller Mandel

SPAR 5,00

BAGERENS FRISKBAGTE
FRANSKBRØD

SPAR 25,95

SPAR 23,00

3 FL.

350 G

PK Á 4 STK.

2500

1500

2000

SPAR 12,00

PR. STK.

1200

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 25. februar til lørdag den 27. februar. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Hørt i byen
Politiet stoppede
natten til torsdag på
Sildekulevej i Gråsten
en 20-årig mand fra
Kruså. Han blev testet
for, om han havde
narkotika i kroppen.
Prøven viste sig at være
positiv. Det førte til,
at han blev anholdt.
Testen afslørede, at
manden havde taget
amfetamin.
Frisør Susanne
Vesperini, Salon Sanne,
nød lørdag i høj solskin
en 60 km lang cykeltur.
Jørgen Helt,
Slotsbakken i Gråsten,
tidligere Ulleupmark,
fejrede tirsdag 23.
februar sin 70 års
fødselsdag.
Jørn Lehmann
Petersen, Broager,
tilbragte sin sidste
dag som 69-årig med
at cykle en dejlig tur
rundt på Broagerland.
Gråsten Forum får
årligt en støtte fra
Sønderborg Kommune.
Støtten er på 200.000
kroner og skal realisere masterplanen for
Gråsten.
For 2. gang siden årsskiftet har Sikkerheds
styrelsen - i daglig
tale kaldet “Coronapolitiet” - været på
besøg i de butikker i
Gråsten, som må holde
åbent for at se, om der
er korrekt skiltet.
Der åbner alligevel ikke
en ny “Din Tøjmand”
butik i Gråsten. Det
skyldes, at den interesserede person har mistet modet på grund af
corona-nedlukningen.

I Brugsens tjeneste
Af Gunnar Hattesen

Hanne Jensen fra
Højløkke 11 B i Rinkenæs
er en energisk ildsjæl og
runder 3. marts 85 år.
Selv om der er corona,
keder hun sig ikke.
Hun har haft mange
gøremål i livet. Faktum er,
at hun kan se tilbage på et
ualmindeligt aktivt liv.
Selv om coronaen har
lagt en dæmper på hendes
kalender, så er der stadig
noget at give sig til.
Hun er født i Karlslunde
ved Ribe. Som ung
var hun på Rønshoved
Højskole, da den navnkundige Hans Haarder

var forstander. På højskolen mødte hun sin senere
mand, Henry Jensen.
Uddelerpar
I 1956 blev ægteparret
uddelerpar i Rønshoved
Brugsforening, der var
en filial af Rinkenæs
Brugsforening. Tre år efter
avancerede de til uddelerpar i Rinkenæs, og her
var de i 10 år indtil brugsforeningen blev fusioneret
med Gråsten og Omegns
Brugsforening.
I mange år arbejdede
Hanne i SuperBrugsen
i Ulsnæs Centret, hvor
hun var en værdsat
medarbejder.

Hanne Jensen fylder 85 år.
Arkivfoto

Kongelig hofleverandør i fotokort
Lokalhistorisk Arkiv i
Gråsten har åbnet en
ny udstilling i Nygade.
Udstillingens titel er
“Kongelig hofleverandør
i fotokort” og sætter fokus på afdøde
Hans-Christian Lassen,
Rinkenæs,
Hans-Christian Lassen
startede i 1968 på den
tyske skole i Gråsten, og
var indtil 2003 lærer på
Förde-Schule i Alnor.
“Det var især kunst og
kærligheden til hjemstavnen, som lå ham på sinde
i de 35 år, han var lærer”,
fortæller arkivleder Else
Egholm.

UG

B
E NS

Af Gunnar Hattesen

Hans-Christian Lassen var
dygtig til at tage billeder.
For tiden er der udstilling
på Lokalhistorisk Arkiv med
mange af hans billeder.

Hans-Christian Lassen
var en habil amatørfotograf og tog mange
naturbilleder, som blev
brugt både på spejdernes
julemærke i Rinkenæs og

IL
Honda Accord
2,0 Lifestyle Tourer
07/2012
Km. 142.000
Benzin
Lysblåmetal

129.400,-

Byrådsmedlem Daniel
Staugaard (V), Egern
sund, har sammen med
sine kone, Lene, været
to dage i sommerhus
ved Højer, hvor de har
lagt slagplan for den
kommende valgkamp.■

I 20 år var hun et engageret bestyrelsesmedlem
i Vennekredsen for
Dalsmark Plejehjem.
Hun har to børn. Mie
bor i Kollund, mens
Lars er politimand i
København. ■

Pæne biler til nettopriser

Hovednummer tlf. 7060 2033
Nederbyvej 2, Rinkenæs · 6300 Gråsten · Tlf. 3080 7580
Ellegårdvej 34 · 6400 Sønderborg · Tlf. 3080 7560
Tømrersvinget 21 · 6360 Tinglev · Tlf. 3063 8950
Over Jerstalvej 17 · 6500 Vojens · Tlf. 2013 7627
Se mere på www.thomsens-auto.dk

på udstillinger i Gråsten.
Ud af de utallige billeder
af hans mest yndende og
fotogene pletter i omegnen, var det dog Gråsten
Slotspark, han holdt mest
af.
“I Lokalhistorisk Arkiv
har vi haft stor glæde af
Hans-Christian Lassens
store interesse for fotografi. Han har leveret talrige billeder til arkivet, og
siden vi begyndte at bruge
farvefotos til omslaget af
vort årsskrift, er hovedparten leveret af ham”,
fortæller Else Egholm.
Kongehuset
Hans-Christian Lassen
var en af de få amatørfotografer herhjemme, der
kunne smykke sig med
titlen ”Kongelig hofle-

verandør i fotokort” til
Kongehuset.
“Han var nu ikke meget
for, at man gjorde stads
ud af den lille historie,
der ligger af betegnelsen”,
nævner Else Egholm.
Hans-Christian Lassen
havde en udstilling i
kunstbutikken “Snørklen”
i Gråsten.
Som blikfang var nogle
af hans billeder hængt op
i vinduet, og inde i forretningen var postkort med
blomster og parkmotiver
til salg.
Kongeligt besøg
Dronning Ingrid og
Dronning Anne-Marie
spadserede en dag forbi
butikken og blev fascinerede af postkortene.
De købte flere af dem.
Siden ringede Dronning

Anne-Marie og fortalte, at
hun og søsteren Prinsesse
Benedikte gerne ville
forære deres mor et sæt
dækkeservietter med
forskellige motiver i
fødselsdagsgave.
To uger efter besøgte
Dronning Anne-Marie og
hendes hofdame HansChristian i hans hjem i
Rinkenæs for at udvælge
billederne.
“Hun var meget kritisk
med farverne, og valgte
dem med omtanke, da de
skulle matche.”, fortalte
Hans-Christian Lassen
om det kongelige besøg.
Hans-Christian Lassen
var især betaget af det
skønne landskab med de
drivende, hvide skyers
formationer, de skiftende
lysforhold og menneskers
færden på Flensborg
fjord. ■

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Uge 8

24. februar 2021

13. årgang

Coronakrisen er en udfordring for børnefamilier
Hos familien Gosch fra
Padborg tager faderen
Gynther hjem fra arbejde
et par gange om dagen
for at se til tvillingeparret
Claes og Casper, mens
de er i gang med den
virtuelle skoleundervisning.

Af Ditte Vennits Nielsen

Under coronakrisen har
mange forældre været
tvunget til at isolere
sig hjemme og skære
sociale aktiviteter væk.
Som hjemmearbejdende
forældre er det en udfordring både at passe
arbejde og tage sig af børnene og hjælpe med skolearbejde. I den situation
har adskillige måttet gøre
brug af bedsteforældre.
Hos familien Riis i Bov
har forældrene på skift
passet deres arbejde og
været hjemme hos deres
to børn.
“Vi har lavet lidt om på
dagligdagen. Vi har hygget mere i løbet af dagen.
Nogle gange er lektierne
først blevet lavet om aftenen. Det er godt nok gået
ud over den sædvanlige



rytme, men i situationen
har det ikke kunnet være
anderledes”, fortæller
Camilla Riis.
Savner hverdagen
Katja og Gynther Gosch

fra Padborg har tvillingedrenge i 7 årgang på
Lyreskovskolen. De må
stadig ikke komme i skole,
men laver hver dag skolearbejdet mellem kl. 8 og

14 via fjernundervisning
med deres lærere.
Gynther Gosch kører et
par gange om dagen hjem
fra arbejde for at kigge til
drengene for at se, om alt
er i orden.

“Drengene klarer sig,
men synes ikke, det er
særligt sjovt. De længes
efter en normal hverdag i
skolen”, fortæller Gynther
Gosch.
Forældrene mener, at de

Foto Ditte Vennits Nielsen

store årgange er udfordret med eksaminer og
karakterer.
“Corona-året bliver et
år, vi aldrig glemmer. Der
kommer desværre også
en stor gæld, som skal
betales”, mener Gynther
Gosch.
Drengene skal konfirmeres i år. De er spændte på,
om der åbnes op til den
tid. ■

Klinik for Fodterapi

ALG
MERPLADES
M
U
N
Å
S
G
O
NU
TRERING I
OG OMREGIS
TØNDER
PADBORG OG

v/ Lone Bakowsky og Hanne Jepsen

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere
Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

Motor-optimering
fra

Telefontid

Kr. 3000,-

mandag - torsdag fra 9-11

Tlf. 25 48 58 86

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

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

KJ
FEJRER

1 ÅRS FØDSELSDAG
SE DE GODE TILBUD
INDE I AVISEN
Industrivej 1, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75
kjautoparts@kj-autoparts.dk

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 24.

Svinekotelet med rødkål

TORSDAG den 25.

Paneret stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 26.

Kalvesteg med bønner

LØRDAG

den 27.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 28.

Burger med pommes frites

Kun

69,-

MANDAG den 1.

Hamburgerryg med flødekartofler og salat

TIRSDAG den 2.

Frikadeller med stuvede hvidkål

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

* Gælder indtil d. 28.02.2021. Ved køb af en læse-/
afstandsbrille eller en progressiv brille kan du få 500
kr/1000 kr/1500 kr i rabat (fra en købsværdi på 1490,–/
3990,–/ 7490,–). Kan ikke kombineres med andre tilbud,
kuponner, Black-Days rabat, pakke-og kompletpristilbud.
Pr. person og ordre kan der kun indløses en kupon. Ingen
kontantudbetaling muligt. Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens
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H A LL M A N N

hygiejenekoncept

Indløs din
bonus nu !
Aabenraa, Søndergade 6,

fra en købspris på 3.990,–

fra en købspris på 1.490,–

1.000,–

kr*

500,–

kr*

74 67 30 70

Mountainbike er
populært i Kelstrup

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Af Gunnar Hattesen

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Mountainbiken har
været populær under
coronakrisen.

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

Det viser tællertal fra
mountainbikesporet i
Kelstrup.
“Vi skal vægte flere
forskellige hensyn i vores
forvaltning af statens
naturområder. Derfor er
der også fastsat et fælles
sæt rammer for etablering
og udvikling af MTBspor på Naturstyrelsens
arealer. Rammerne skal
sikre, at de afmærkede
spor målrettet mountainbikeryttere, både er mere

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

GAVEKUPON

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

v/ Kirsten Pedersen Madsen

GAVEKUPON

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Bov-Padborg
Begravelsesforretning
• Erfaren hjælp til det
praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
•

sikre, mindsker konflikter
med andre brugere af naturen og mindsker gener
i forhold til naturen, fordi
mountainbikecyklingen
bliver koncentreret til de
afmærkede spor” siger
Jakob Riemer Helsbøl
fra Naturstyrelsen
Sønderjylland.
Samtidig skal sporene
være tilgængelige for alle,
uanset niveau, så der tilbydes et gennemgående let
spor – af den grund kan
sporene ikke nødvendigvis udbygges i sværhedsgrad, selvom det ofte er et
ønske hos mere erfarne
MTB-ryttere.

MTB-sportens udvikling
En af de frivillige og
mere erfarne MTBryttere er Bent Thestrup
fra Grænseegnens
Mountainbikeklub,
GMBK.
“De seneste års fremgang
for sporten, samt at rytterne bliver mere teknisk
dygtige på cyklen, stiller
større krav til sporene og
de tekniske features der
er bygget ind. Samtidig
med at sporten er blevet
mere udbredt, er niveauet
blandt cyklende spændt
mere vidt.” fortæller Bent
Thestrup og fortsætter:
“Jeg er overbevist om
at MTB-sporten er kom-

met for at blive og jeg
håber, at vi fremadrettet
kan blive ved med at
tilbyde nogle spændende
spor for alle niveauer af
mountainbikeryttere,
der benytter sporene på
Naturstyrelsens arealer.”
Bent Thestrup fortæller
om, hvordan idéen om
et mountainbikespor i
Kelstrup, førte til den
indledende dialog med
Naturstyrelsen:
“Mountainbikeklubben
i Holbøl, udsprang fra et
initiativ i Grænseegnens
Friskole. Efter at klubben
havde tilbragt et par
måneder på grusvejene
i Kelstrup Plantage, begyndte de at se muligheder i det lettere bakkede
landskab rundt om grusvejene.”, fortæller Bent
Thestrup. ■

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Martin Good

•

BOV
KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

Rie Rabøl Jørgensen

Søndag den 28. februar kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Martin Good

Søndag den 28. februar kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen

Svend Hedegaard

Grænseegnens Mountainbikeklub holder til i Kelstrup.Arkivfoto

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

|

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Varnæs
Bovrup
Felsted

Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 13.430

Kliplev

Bjerndrup

FK Distribution

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

Holbøl

LEVERING:

Kværs

Fårhus
Frøslev

Bov

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Padborg

TRYK:

OTM Avistryk A/S

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet

Dybbøl

Broager

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk
Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag

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

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.
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Optik Hallmann må godt
holde åbent

Af Ditte Vennits Nielsen

Optiker Ralf Pahnke har haft
travlt med at foretage
synstest på kunder.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Kender du en teenager...

Det er af den simple årsag,
at optikere hører ind under sundhedssektoren.
“Jeg har i årevis betalt
et gebyr til Styrelsen for
Patientsikkerhed. Det har
jeg egentligt syntes var

lidt træls. Men i denne her
situation er det kommet
mig til gode. Briller bliver
nemlig betegnet som et
medicinsk produkt, og
derfor siger loven, at vi
må holde åbent”, fortæller Ralf Pahnke, der er
medindehaver af Optik
Hallmann.
Der er naturligvis noget
mere stille, end der plejer
at være i brilleforretningen. De sædvanlige strøg-

Barselsvikar i
Bov-Holbøl pastorat

Søndag den 21. februar
blev Jakob Bruhn
Hansen indsat som
sognepræst i BovHolbøl pastorats 3
kirker.

Jakob er født og opvokset på Als, hvor han
trådte sine barnesko
på et lille landbrug
nær Augustenborg, og
er efter endt studie på

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

→

Vi har omdeling onsdag og
torsdag

→

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

→

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

→

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

→

Som voksen får du skattefri
kørselsgodtgørelse på landruter

Start 2021
på en frisk – tjen
dine egne PENGE og
få samtidig masser
af MOTION.

Læs mere og søg jobbet på

blivomdeler.nu

Vi søger omdelere i alle aldre fra 13 år.

Tak fordi du handler lokalt

Annonce

Københavns universitet
vendt tilbage til fødeøen.
Jakob vil vikariere i
Bov-Holbøl pastorat
under Solvejg DamHeins netop startede
barselsorlov.
Vi vil gerne byde Jakob
velkommen, og håber
at I alle vil være med til
at tage godt imod ham i
hans virke som vikarierende sognepræst, og
I kan møde Jakob igen
allerede nu på søndag,
hvor han vil stå for
gudstjenesterne i Bov og
Kollund kirker.
Ved samme lejlighed
vil vi gerne ønske
Solvejg Dam-Hein og
hendes familie en god
og fredfyldt barsel.
Bov menighedsråd

... der er klar til at tjene sine egne penge
ved omdeling af reklamer og aviser?

→

Folk har undret sig
over, at Optik Hallmann
i Padborg Torvecenter
godt må holde åbent,
når stort set alle øvrige
butikker skal holde
lukket.

kunder udebliver. Men der
har været mange synstest
med bestillinger af nye
briller. Også patienter, der
er blevet opereret for stær,
er der en del af.
Personalet er blevet
bedt om at afspadsere og
afholde ferie, og efter de
seneste regler kan det blive
nødvendigt at hjemsende
personale.
“Vi har dog været meget
heldige. Telefonerne ringer
og vi har som sådan haft
nok at se til. Men alligevel
er det en meget træls situation, og vi ser frem til
normale tilstande igen”,
fortæller Ralf Pahnke. ■

MED EN RÆKKE
SUPER GODE TILBUD

175,-

HUSK alle priser er inkl. moms

75,pr. stk.

Øjenskyl
bemærk
500 ml

45,-

pr. stk.

180,pr. ks.

pr. stk.

LED
advarselsblink

Bremserens
indeholder
12 stk.

Spraymaling vælg mellem mat sort,
blank sort, grunder/grå, fælgspray

DIN PARTNER I AUTO& LASTBILBRANCHEN

KJ

20,pr. stk.

Advarselsvest
passer str. M-XXL

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til torsdag kl. 8-16.30 • Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12
Industrivej 1, 6330 Padborg • Tlf. 73 70 25 75 • kjautoparts@kj-autoparts.dk
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Hørt ved Lyren
Politiet måtte forleden rykke ud til et
mindre færdselsuheld
på Sønderborgvej
ved Kruså. Det var
en mandlig bilist fra
Aabenraa, der i sin varebil ikke overholdt sin
vigepligt, og det førte
til et sammenstød med
en personbil ført af en
tysk mand. Der skete
ingen personskade.
En transformator på
Toldbodvej i Padborg
brød forleden i brand.
Det medførte, at
store dele af Padborg
omkring Industrivej
var uden strøm. Brand
væsnet var hurtigt til
stede og fik slukket
branden. El-selskabet
fik i løbet af et par timer udbedret skaderne,
så der atter var strøm
til virksomhederne og
beboerne i området.
Borgmester Thomas
Andresen (V) deltog
mandag sammen
med landets øvrige
borgmestre i et virtuelt
møde med regeringen
omkring en mulig genåbning af samfundet.
Fhv. hjemmesyge
plejerske Ricarda Leyh
fra Bov fejrede tirsdag
sin 70 års fødselsdag.
Der Nordschleswiger
bringer en stor artikel
om Ninna Schrum
og Troldeventyret.
Aabenraa Kommune
har bevilliget 20.000 kr.
gennem Bæredygtig
hedspuljen til opstart
af projektet. Desuden
skal der findes omkring 200.000 kr. til
initiativet, som Ninna
Schrum vil søge sponsorater hos forskellige
virksomheder.

Tillykke

Lækkede giftige stoffer

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 www.graastenavis.dk,
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.
Den kan også afleveres i postkassen på:
Bovvej 45 i Padborg.

Morgenkaffe aflyses
Da corona tiden ikke tillader at man er mange samlet,
bliver vi desværre nødsaget til at aflyse morgenkaffe i forbindelse
med vores sølvbryllup mandag den 1. marts 2021
Venlig hilsen
Kirsten og Per Sørensen
Holbøl

Brand i hus
Der udbrød forleden
brand i badeværelsesventilationen i et parcelhus på
Egevej i Padborg.
Branden skabte en del



Foto Ditte Vennits Nielsen

En lastbil lækkede mandag giftige stoffer ved
Schmit Transport på Kilen
i Padborg.
Det betød at vejen

KJ Autoparts på
Industrivej i Padborg
oplever markant fremgang trods corona.
Op til firmaets et års
fødselsdag den 1. marts

Boliger
HUS SØGES
Til leje af ægtepar midt i 60'erne
i Aabenraa og Sønderborg Kommune
Max husleje 7.500 kr.

Tak fordi du
handler lokalt

HENVENDELSE PÅ TLF. 2144 0741

Få en gratis salgsvurdering.
Måske er vi billigere
end du tror.

Den 1. marts kan
daginstitutionsleder
Jeanette Greve fejre sit
25 års jubilæum ved
Aabenraa Kommune. ■

Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

lukke døre og vinduer,
indtil miljøudslippet var
under kontrol igen. ■

KJ Autoparts har
flot fremgang
Af Ditte Vennits Nielsen

røg, og der kom både
skader på husets tagkonstruktion og badeværelset.
Ingen mennesker kom
dog til skade i branden. ■

blev totalt spærret af
brandbiler, politibiler og
redningskøretøjer.
Folk i området blev bedt
om at gå indendørs og

kan ejeren Kim Jacobsen
notere en stor fremgang i
omsætningen.
“Jeg er lidt stolt over, at
det er lykkedes at nå det
dobbelte af det planlagte
budget på bare 1 år”, siger
Kim Jacobsen, som heller
ikke kommer sovende til
resultatet.
Ofte er klokken kun 7.00
morgen, når Kim Jacobsen
starter computeren for at
ekspedere de stadigt støt
stigende ordrer, der dagligt løber ind.
På trods af corona
nedlukningen er ordrebogen ikke blevet mindre.
Hovedsageligt ekspederer
KJ Autoparts erhvervskunder. Strøgkunderne er
de eneste, der mangler lige
nu, selvom de kan bestille
og hente ved bagdøren.
Både Kim Jacobsen og
Laila Søballe har altid
tid til en snak og en kop
kaffe i det store lokale, der
efterhånden er fyldt med
forskellige produkter.

Da Kim Jacobsen for godt et
år siden traf beslutning
om at blive selvstændig,
havde han ikke drømt
om, at KJ Autoparts så
hurtigt ville blive en succes.


Foto Ditte Vennits Nielsen

To gange om dagen
henter Laila Søballe varer i Tyskland hos deres
samarbejdspartnere.
“Vores sortiment er blevet udvidet i det forgangne
år, men skulle vi mangle
noget, så er der dag til dag
levering”, fortæller Laila
Søballe, der får lavet coronatest to gange om ugen. ■

BLIV MEDLEM AF
SOCIALDEMOKRATIET I BOV
–Vær medbestemmende

Tlf. 40418935

Mail: tage@juul-bov.dk

Nostalgisk tilbageblik på vandretur
Af Ditte Vennits Nielsen

Hos Grethe og Tom
Svenson fra Padborg
tænker man med glæde
tilbage på en lun tur
sidste sommer på den
84 km lange Gendarmsti.

første europæiske
kvalitetsvandrevej.
Mange udenlandske
vandrere har lige i årenes
løb benyttet den og fulgt
vejen langs Flensborg
Fjord. Flere rejseselskaber

har tilbudt pakkeløsninger
med overnatning og bagagetransport til vandrerne.
“I 2020 mødte vi ingen
udenlandske gæster, men
mange danskere, som havde fået øjnene op for en

anderledes ferie”, erindrer
Grethe og Tom Svenson.
Større søgning
Flere end 600 gæster
bookede sidste år en vandreferie hos Destination
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Sønderjylland., og man
tror på en endnu større
søgning den kommende
sommer.
Ruten har fået kvalitetsstemplet “certificeret
vandrerute”. Det betyder,
at der leves op til en lang
række krav, som er kon-

“Vi foretog en fem dage
lang vandretur. Det var
en meget god oplevelse”,
fortæller Grethe og Tom
Svenson om turen fra
Padborg til Als.
Ægteparret vil gerne
opfordre andre til at
tage på vandretur på
Gendarmstien, der i 2015
blev udråbt til Danmarks

trolleret af en europæisk
vandreorganisation.
Der er flere forskellige og
alsidige overnatningsmuligheder, og der er masser
af kulinariske oplevelser
langs stien. I den smukke
natur er der også rig mulighed for at opleve sjældne planter og dyr samt
interessante biotoper og
landskaber - fra orkidéer,
frøer og fugle til tunneldale, klinter og stenrev.
Desuden knytter der sig
mange myter og sagn til
Gendarmstien. ■
Grethe og Tom Svenson
tænker med glæde tilbage
på en 5-dages vandreturen sidste sommer på
Gendarmstien.

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

PH 5 Monochrome
New colours

Jernbanegade 11
6330 Padborg

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Oliering - lakering

Elis’ hvidevarer

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

ved Norman Rudbeck

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Bred VVS ApS

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939
Handel i dag giver
service i morgen

Alt i servicesalg •

Kenneth Jacobsen
Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Vognmandsﬁrmaet

• Reparationer

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

Mail: info@elis.dk

CVR 34 22 35 72

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

• Tyverisikring

Gulvafslibning

Norman
Rudbeck

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

en.dk
cobs
et h-ja cobsen.dk
n
n
e
kj@k nnet h-ja
.ke
www

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
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
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