
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

✔ 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

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

*Maks. 6 stk. pr. kunde pr. dag

Ketchup og 
Sennep
375 g.

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

Pr. tube kun

495

GRÅSTEN
Torsdag og fredagtilbud

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

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

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

AutoCentrum Rengøring ved Stepan Tomakjan
Bomhusvej 17, 6300 Gråsten

fra kun

200,-

Bilvask inkl.
indvendig
rengøring

Åbent
Mandag - lørdag 
kl. 9.00 - 18.00

Ring og aftal tid 

28 34 18 85

Manuel vask

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

10 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 580 kr.

FÅ 
LEDIGE 
PLADSER

NY FORVENTET
OPSTART UGE 15

SVØMME-
HOLD

De nuværende restriktioner 
er forlænget frem til 
den 5.  april 2021.  

Vi er optimistiske og håber 
på, at svømmeholdene kan 

starte op i uge 15.

Butikkerne i Gråsten 
er åbne igen.

Vi glæder os 
til at se dig

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 9 3. marts 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Vi samler ind digitalt til verdens fattigste den 14. marts 
Vær med, når en digital udgave af Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen 
søndag den 14. marts 2021. Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste nød.  

Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste. 

Klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, samtidig er corona-pandemien været 
med til at forværre problemer, der eksisterer i forvejen. Sult, ulighed og kon� ikter. 

Vi må som næstekærlige mennesker ikke vende det blinde øje til. Verdens 
fattigste har mere end nogensinde brug for en håndsrækning. Vi må 
i stedet bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en forskel. 

Når vi samler ind, går pengene blandt andet til klimahjælp som:   

• Træplantning, der modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser

• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand 

• Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr

Den 14. marts har du konkret mulighed for at gøre en forskel. Her 
sætter vi alle digitale sejl til og samler ind til verdens fattigste.

Her på kirkesiden, kan du læse mere om, hvordan indsamlingen foregår i næste uge.

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 marts

Søndag den  7. marts kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 14. marts kl  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 14. marts kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 21. marts kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 28. marts kl  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

I Nepal ødelægger 
klimaforandringerne de 
traditionelle rismarker. 
I landsbyen Parsatal har 
indbyggerne fået hjælp til 
at lave de tidligere rismarker 
om til en � skesø. Hvert 
år sætter Folkekirkens 
Nødhjælp 5.000 små� sk 
ud i den kunstige sø. 

Foto: Jakob Dall

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

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

Genåbning: 

SuperBrugsen støtter op om butikkerne i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

SuperBrugsen i Gråsten 
er parat til at række en 
hjælpende hånd til butik-
kerne i Gråsten.
Budskabet kommer fra 
uddeler Jesper Thomsen 
og formand for Gråsten og 
Omegns Brugsforening, 
Birgitte Bille Schøning.

“Det var en festdag, da 
detailbutikkerne igen fik 
lov til at åbne op efter 
12 måneder med delvis 
tvangslukning. De udfor-
dringer der følger med ved 
at være lukket er især af 
økonomisk karakter. Her 
træder SuperBrugsen til 
i uge 12 og 15 og tilbyder 
medlemmerne af Gråsten 

Handel 8 sider gratis 
annoncering”, lyder det 
fra Jesper Thomsen og 
Birgitte Bille Schøning.

“De lokale butikker i 

Gråsten har kæmpet en 
brav kamp med forskellige 
tiltag lige fra klik-og-hent, 
takeaway til online salgs-
aftner på Facebook. Og 

der er virkelig grund til 
at lette på hatten over den 
kampvilje og gejst, som 
mange af byens butikker 
har lagt for dagen i en 
meget svær tid. Gråsten er 
karakteriseret ved at have 
mange ‘hjerteblodsbutik-
ker’, der gør alt, hvad de 
kan for at holde sammen 
på tingene og for at holde 
næsen oven vande. Det 

mærker alle, der har deres 
færden i butikkerne”, 
siger Jesper Thomsen og 
Birgitte Bille Schøning, 
som har fået fået fuld 
opbakning i bestyrelsen til 
støtten.

Lokalt sammenhold
“Det sker udfra en be-
tragtning om, at lokalt 
sammenhold, samarbejde 
og loyalitet butikkerne 
imellem er vigtigt. Vi 
skal sparke liv og gang i 
butikkerne igen”, poin-
terer Jesper Thomsen og 
Birgitte Bille Schøning.

Jesper Thomsen peger på, 
at SuperBrugsen ikke på 
noget tidspunkt har været 
ramt af nedlukninger.

“Naturligvis har vi været 
underlagt massevis af 
restriktioner, men vi har 
kunnet holde gang i butik-
ken og driften. Og mens vi 
har haft nok at se til, har 
vi kunnet se vores gode 
kolleger i byen være luk-
ket helt ned. Det har været 
et stort pres for mange 
butikker ikke mindst 
økonomisk, og selv om 
butikkerne nu igen må 
åbne, ved vi godt, at det 
ikke bare kun handler om 
at åbne dørene. Nu skal 
der gang i annoncerin-
gen i den lokale ugeavis 
igen, og det er her, at vi i 
SuperBrugsen godt vil give 
en hjælpende hånd”, siger 
Jesper Thomsen. ■

Formand for Gråsten og 
Omegns Brugsforening, 
Birgitte Bille Schøning og 
uddeler Jesper Thomsen 
er parat til at række de 
handlende i Gråsten en 
økonomisk håndsrækning.
 Foto Ingrid Johannsen 
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

Tilbuddene gælder torsdag den 4. marts til 

lørdag den 6. marts 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Italiensk smagskasse
Lækker italienske vine fordelt med

4 Flasker rødvin ( 2 forskellige )

1 Flakse hvid

1 Flaske Rose

SLAGTEREN TILBYDER
Fersk svinemørbrad
Uden bimørbrad

3 stk.

100,-
Hel kasse kun

299,-

Skrabeæg
str. mellem/stor
bakke med 10 stk.

Pr. bk.

1295

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse + 
1/1 kogt Sardel fra Als Pølser

FRIT VALG

Pr. stk.

5995

½
pris

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

*Engangsparti med begrænset mængde

GRÅSTEN
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Jubiiii!!! Butikkerne genåbner

Mandag–fredag kl. 10.00–17.30  •  Lørdag kl. 10.00–13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningtiderÅbningtider

og butikken er fyldt med forårsnyheder

Vi fejrerVi fejrer  

GenåbningenGenåbningen

Tilbudsstativer

Spar op til 80%
sko fra 399,-

Mange 
nyheder fra

Mange 
nyheder fra

Nye plus
pige mærker

Nyt 
mærke

Trafikuheld ved Bækken

Der er sket et trafikuheld på Fjordvejen ved Bækken syd for Rinkenæs. Foto Ingrid Johannsen

Gråstens butikker byder 
kunder og forår ind

Af Esben Cronbach

Efter over to måneders 
nedlukning, er nogle af 
Gråstens butikker nu 
åbnet op på ny.
Mandag skinnede solen 
på byens butiksejere, da de 
igen kunne slå dørene op 
for de ivrige kunder. 

Genåbningen var 
tiltrængt. 

Medejer af 2Dreams, 
Jonna Seemann, står med 
samme følelse nu, som for 
fire år siden, da butikken 
åbnede.

“Det er som om, vi er 
åbnet igen. Det er sim-
pelthen så godt. Vi har 
sommerfugle i maven,” 
siger hun.

Også hos Torben Nielsen 
ved Fri Bikeshop er man 
glad for at åbne op på ny.

Kunderne er savnet
Fælles for de to forret-
ninger er, at de har savnet 
kunderne.

“Dem har man manglet. 
I de coronatider her har 
det ikke været sjovt. Man 
snakker ikke rigtig med 
nogen, og går bare i sin 
egen boble,” siger Torben 
Nielsen.

I begge forretninger har 
man kunnet hente varer 
i butikken, som man har 
købt over nettet. 

Det har dog ikke givet 
den kundekontakt, butiks-
ejerne er vant til, siger de. 

Derfor er de glade for, at 
de nu kan åbne op. Særligt 
fordi de igen kan snakke 
med kunderne. 

Når det kommer til cyk-
ler, er det, ifølge Torben 
Nielsen, også en stor for-
del at kunne få rådgivning 
i butikken. 

“Der er nogle der tror, de 
skal have en mountainbi-
ke, mens de i virkelighe-
den skal have en city bike 
eller en cross med knapt 
så brede dæk,” siger han, 
der synes, at kundekon-
takten og snakken er no-
get af det, man rigtig godt 
kan lide ved forretningen.

Gaver til kunderne
Mandag viste 2Dreams 
deres taknemmelighed 
overfor kunderne, da de 
uddelte gaver til dem, der 
handlede der på dagen. 

“Vi har valgt at give en 
potteplante og et stykke 
chokolade med til hver 
kunde. Vi er så glade for, 
at de har støttet os. Det 
giver en klump i halsen 
og sommerfugle i maven,” 
siger Jonna Seemann. ■

Jonna Seemann og Jane Hansen bød kunderne på et stykke chokolade og en potteplante. 
 Foto Ingrid Johannsen
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Jubiiii!!! Butikkerne genåbner

P Å  T U S I N D V I S  A F  V A R E R *
* N Y H E D E R  O G  B A S I S V A R E R  U N D T A G E T

GRAASTEN
Slotsgade 7  ·  6300 Gråsten  ·  Tlf. 74 65 30 31

• B Y T  I  B U T I K  l a n d s d æ k k e n d e  b y t t e s e r v i c e  i  + 1 1 0  b u t i k k e r

• P R I S M A T C H  v i  m a t c h e r  k o n k u r r e n t e r n e s  p r i s

• B Y T  3 6 5  d u  k a n  b y t t e  3 6 5  d a g e

• B E S T I L  O N L I N E  h e n t  o g  b e t a l  i  b u t i k k e n

G E N Å B N I N G S -
S A L G

– O G  D E R F O R  K A N  D U  L I G E
N U  S P A R E  M I N D S T

50%
V I  S K A L  H A V E  G J O R T  P L A D S 

T I L  F O R Å R S V A R E R N E

*NYHEDER OG BASISVARER UNDTAGET

PÅ TUSINDVIS AF VARER*

Å B N I N G S T I D E R
Mandag-torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18.00
Lørdag 9.00-13.00

G EN Å BN I N GS SA L G
V I  S K A L  H A V E  G J O R T  P L A D S  T I L 

F O R Å R S V A R E R N E

–  O G  D E R F O R  K A N  D U  L I G E  N U 
S P A R E  M I N D S T

50%
20%
P Å  I K K E  N E D S A T T E  V A R E R

V I  G I V E R
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Jubiiii!!! Butikkerne genåbner

Gråsten får sin første sommelier
Per Beierholm i Gråsten 
er vild med vin.

Af Marie Christensen

Forleden fik han be-
sked om, at han havde 
bestået anden del af 
Vinakademiets sommeli-

eruddannelse, og dermed 
kan kalde sig færdigud-
dannet sommelier.

En sommelier er en per-
son, der har en bred viden 
om vin, vinfremstilling og 
forskellige druesorter, og 
som kan servere en vin, 
så alt går op i en højere 
enhed med hensyn til især 
vinens temperatur, og 
maden der serveres dertil.

I Danmark bliver man 
Sommelier ved at gå på 
Vinakademiet i et år. Man 
er til undervisning i to 
dage om måneden, og det 
suppleres med en masse 
forberedelse hjemmefra. 
Man kan vælge at tage 
den enten i Silkeborg eller 
København, og Per valgte 
Silkeborg.

“Uddannelsen består af 
to dele: Niveau et og to, 
hvert bestående af et halvt 
år. I afslutningen af niveau 
et, skal man bestå en eksa-
men, for at gå videre til det 
næste niveau. Når man 
har bestået den afslutten-

de eksamen i niveau to, er 
man sommelier,” siger Per 
Beierholm.

Krævende uddannelse
Sommelieruddannelsen 
er meget krævende. Per 
Beierholm brugte næsten 
alt sin fritid på at læse om 
vin, da uddannelsen kræ-
ver meget forberedelse og 
selvstudie.

Det første halve år er den 
dog knap så krævende. 
Der tilegner man sig den 
grundlæggende viden 
og færdigheder, hvor 
man på næste niveau går 
meget mere i dybden og 
får detaljeret viden om 
vindistrikter, druesorter, 
vintyper samt vindefekter 
og øl.

Når man er færdig med 
det sidste modul, skal man 
op til den afsluttende ek-
samen. Den består af fire 
dele: Teori, mad og vin, 

vindefekter og spiritus og 
blindsmagning.

“Til blindsmagningen får 
man serveret fire glas vin, 
som man skal analysere 
ved hjælp af et skema med 
24 punkter, som man skal 
huske. De inkluderer f.eks. 
farven, duft- og smagsno-
ter, og til sidst skal man 
give et bud på druesort, 
årgang, serveringstempe-
ratur osv.,” fortæller Per 
Beierholm.

Prøven er utrolig svær, 
og derfor var det kun tre 
ud af de femten der gik op 
nu, der bestod første gang. 
Per var en af dem, der 
måtte op til reeksamen i 

teori, da det var den eneste 
del, han ikke bestod.

På grund af coroma-kri-
sen var det ikke alle, der 
gik op nu. Man kunne 
nemlig vælge at vente til 
restriktionerne bliver op-
hævet, hvilket knap 10 fra 
Per Beierholms hold gjor-
de. Når alle så har bestået, 
bliver der holdt en lille 
ceremoni, hvor alle får 
overrakt et diplom og et 
læderforklæde med deres 
navn indgraveret.

Vinaftener
Mange tager sommelier-
uddannelsen for at kunne 
arbejde som vintjener på 
en restaurant eller fordi 
de har en vinbutik. Per 
Beierholm er uddeler i 
Super Brugsen i Augusten-
borg, og vil bruge uddan-
nelsen til at holde vinaft-
ner og vinsmagninger 
som en del af sit arbejde. 

“Jeg er også blevet bedre 
til at vejlede mine kunder 
i, hvilken vin, der ville 
gå godt til deres mad, og 
give dem idéer til vine, 
der minder om det, de 
godt kan lide,” siger Per 
Beierholm. ■

Åbningssalg

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

HALV PRIS
Alt  ti l

DET SKER HOS CAFEODORA
Vi lukker for at få lavet en 

mindre ansigtsløftning.

Vi renoverer og ændrer indretningen af 
vores køkkenområde.Desuden ændrer vi en 

smule i adgangsforholdene for gæsterne.

Vi glæder os til åbne restauranten, formentlig 
kort efter påske. Når vi byder gæsterne 
velkommen er det med et nyt menukort 
bestående af en række nye lækkerier.

Glæd jer – for det gør vi – især til 
at se jer og vise jer vores nye ansigt.

Venlig hilsen
Team CaFeodora

Toldbodgade 10,
Gråsten

Tlf. 7344 1000

CaFeodora.dk

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

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

BovAvis

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

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

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

Per Beierholm er blevet 
uddannet sommelier. Han har 
en bred viden om vinfremstil-
ling og forskellige druesorter.

25 års 
jubilæum
Bjarne Ebbesen, Hedetoft 
5, Kværs, har den 4. marts 
været ansat 25 år hos DLG 
Sydjylland i Sundeved 
afdeling. ■
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Jubiiii!!! Butikkerne genåbner

RBR HJERTINGSTEN 
HELSTEN
• 5,0 x 14 x 21 cm
• 34 stk./m2 
Grå
Nr. 039596

Pr. m2

6495

Tilbuddende er gældende til lørdag den 13. marts

Frit leveret ved 
minimum 50 m2.

Gælder kun 
brofaste øer

Tilbudende gælder kun fredag den 2. oktober

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

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

1.195,-1.195,-

NU HAR VI ENDELIG ÅBEN IGEN! 
KOM FORÅRET I MØDE I BYGMA

HAVESPRØJTE  
• 5 L
Nr. 202464  

3995

3995

KONGERSLEV 
PERLEKALK
15 KG

3995

15 KG

40 lTR

HELÅRS-
GØDNING 
7,5 KG

6995

999595

BEST GREEN 
PLANTESÆK
40 LTR.

  
HEGNSBRÆDDER 
TRYKIMPRÆGNERET * * 
• Længder: 180, 210, 
240 cm
16 x 100 mm
Nr. 1186016100 

Pr. mtr.

12129595

TERRASSEBRÆDDER
32X125 MM
Trykimprægneret 

ALTO HØJTRYKSRENSER 
CORE 125
• 125 bar
• metalpumpe
• automatisk start/stop
• 5 mtr. ultraflex-
slange
Nr. 254869

VÅD/TØR STØVSUGER 
BUDDY II 12L
• 1.200 W
• Beholderkapacitet: 12 L
• 1,9 m sugeslange med 
sugestyrkeregulering
Nr. 164873

3493499595

5995999595

Pr. mtr.

295

BORUP AFRENSER
2,5 LTR. 
KONCENTRERET 

7,5 KG

7



Jubiiii!!! Butikkerne genåbner

“Fænomenal service” 

“Super butik”

“Rigtig � n webshop og butik”

Trustpilot

Har du spørgsmål til elcykler? 
Udvalg? Vi har det største udvalg: Størst

Kvalitet? Vi har kun kvalitetscykler: Højest

Service? Vi yder den bedste service: Bedst

Pris? Vi er Danmarks billigste: Billigst

Transport? Vi henter og bringer: Gratis

Stemning? Vi er søde: Positiv 

ÅBNINGSTIDER: Alle hverdage kl. 10.00 -17.00 · Lørdag kl.9.00-14.00 daniabikes.com

Besøg vores
youtubekanal
 
CYKELBLOGGEN

Brunde Vest 9, 6230 Rødekro · Tlf. 74 30 10 00 · Mail: dania@daniabikes.com

Salget af æ Rummelpot er boomet

Julen varer lige til påske. 
Det gør den i hvert fald 
på det sønderjyske sati-
rehæfte æ Rummelpot, 
hvor en frisk opgørelse 
viser, at hæftet for femte 
år i træk har oplevet en 
stigning i salget.
Æ Rummelpot er 
Danmarks sidste egns-
bestemte satirehæfte. Det 
er udkommet side 1946 
og er hvert år den elskede 

mandelgave på mange 
sønderjyske juleborde.

Stigningen i salget 
glæder ikke mindst re-
daktør Gunnar Hattesen, 
Gråsten, som overtog ud-
givelsen for seks år siden:

“Siden 2015 har vi hvert 
år oplevet en stigning i 
antallet af solgte eksem-
plarer, og 2020-udgaven 
har solgt 5.243 eksempla-
rer. Det er 340 flere end 

året før. Det er lykkedes 
os at få fat i nye og yngre 
læsere, og et par opslag 
i hæftet er reserveret til 
Ungdomsredaktionen”.

Redaktøren vil heller 
ikke udelukke, at corona 
har bidraget til endnu en 
succes:

“Det har været en hård 
og trist tid for sønderjy-
derne, så måske har der 
rundt omkring været et 

særligt stort behov for 
et godt grin. Og det har 
teamet af tegnere og tekst-
forfattere helt bestemt le-
veret - de 56 sider bugner 
af sjove tegninger, vitser 
og lokale anekdoter”, siger 
Gunnar Hattesen.

Redaktionen er alle-
rede i fuld gang med at 
observere livets gang i 
Sønderjylland i 2021 - og 
efter kommunalvalget i 
november sendes den 76. 
udgave på gaden. ■

Ud af det blå. Det var en 
kæmpe overraskelse, da 
Venstres folketingsmedlem 
i Sønderborg-kredsen og 
tidligere minister, Ellen Trane 
Nørby, meddelte, at hun 
stiller op til borgmester-fight 
i Sønderborg Kommune. 
Kampen er ikke vundet, men 
udfordreren har allerede 
efterladt siddende borgme-
ster Erik Lauritzen (S) med en 
kæberasler.

Glæde i Ulsnæs 
Centret
Der var glæde over alt 
i Ulsnæs Centret, da 
butikkerne genåbnede. 
Både kunder og butikseje-
re jublede.

“Det er en glædens dag. 
Det skaber mere liv i 
centret, end der har været 
længe”, lød det fra Lis 
Lykke Christensen fra 
Garn & Tøj. ■

Jørgen Christensen, Rie Christiansen og butiksejer Lis Lykke 
Christensen fra Garn & Tøj havde set frem til åbningsdagen i 
lang tid. Foto Ingrid Johannsen
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Jubiiii!!! Butikkerne genåbner

HVILKEN GULEROD 
KAN FÅ DIG TIL AT SKIFTE BANK?
Kreditbanken står for:

> Omhyggelig rådgivning

> Tid til at lytte

> Holdbare løsninger

> Ordentlige produkter

> Gode priser

> Kasser med betjening

> Direkte telefonnummer 
   til din rådgiver

Der kan være stor forskel på, hvilke værdier du synes, er de vigtigste, 
når du skal vælge den bank, du vil betro dine pengesager. I Kreditbanken 
bygger vi samarbejdet på:

>  at du som kunde altid kommer i første række, og altid skal 
 føle dig godt behandlet.
>  at de løsninger vi tilbyder, er tilpasset dig og dine forhold.
>  at være en sund og solid sønderjysk lokalbank, der træffer 
 beslutninger lokalt og til gavn for dig.

Overvejer du et bankskift, så ring og aftal en tid for et møde og få et 
første indtryk af, hvordan vi er, og hvad vi kan tilbyde. 

Vores sønderjyske rødder fornægter sig ikke!

Det er de

SMÅ TING
der gør en 

STOR FORSKEL

 H.P. Hanssens Gade 17  6200 Aabenraa          Tlf. 7333 1700      e-mail: aab@kreditbanken.dk
 Perlegade 40 6400 Sønderborg      Tlf. 7333 1800      e-mail: sdbg@kreditbanken.dk
 Aastrupvej 13 6100 Haderslev        Tlf. 7333 1600        e-mail: hds@kreditbanken.dk
 Storegade 21 6270 Tønder           Tlf. 7333 1900 e-mail: tdr@kreditbanken.dk
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 7. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 7. marts
Ingen gudstjeneste

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

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

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 7. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 7. marts kl. 11.00

ved Lis Hejner-Mortensen

NYBØL KIRKE
Søndag den 7. marts kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 7. marts kl. 9.00 

ved Karen Møldrup Rasmussen

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

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag, 5.März., 16.30 Uhr,

 Andacht zum Weltgebetstag
in der Nikolaikirche Apenrade

Sonntag, 7. März.
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Gråsten

KROLF   KROLF   KROLF
Start på vores 2 nye vinterbaner på Årsbjerg

TIRSDAG OG TORSDAG kl. 10.00
Vi har varm kakao og kage i pausen --- . Bare mød op!!

For yderligere oplysninger kontakt
Orla Kulby, tlf. 21 22 87 76

Kleinschmidt klar som borgmesterkandidat
Af Gunnar Hat tesen

Slesvigsk Partis politiske 
leder og viceborgmester, 
Stephan Kleinschmidt, 
er for fire gang atter ble-
vet opstillet som partiets 
borgmesterkandidat.
Desuden er tre af Slesvigsk 
Partis byrådsmedlem-
mer klar til genvalg til 
kommunalvalget 16. 
november. Det drejer sig 

om Gerhard Bertelsen, 
Christel Leiendecker og 
Kirsten Bachmann. De 
får følgeskab af mindst 
8 kandidater, herunder 
velkendte navne og nye 
kræfter.

Som ved tidligere kom-
munalvalg opstilles 
Christan W. Hansen, 
Arno Knöpfli, Rainer 
Naujeck og Jan Georg 
Hoff. Sidstnævnte vi-

karierede for Stephan 
Kleinschmidt, da han 
gik på barsel i 2019. 
Blandt de nye er Tom 
Holden Jensen, der sad 
i byrådet for Venstre i 
to perioder fra 2010 til 
2017 og Niels Pallesen, 
der har været medlem 
af byrådet i Sønderborg 
fra 1994 til 1997. Også 
tidligere spidskandidat for 
Kristendemokrater Poul 
Harald Holm og Marion 
K. Hansen kan man finde 
på stemmesedlen.

“Det er allerede nu et 
stærkt hold med en god 
geografisk spredning, og 
vi er klar til at samarbejde 
og indvirke positivt på 
erhvervsudvikling, men-
neskers trivsel og lysten 
til at flytte hertil. Skal det 
lykkes kræver det, at vi tør 
tænke stort og visionært 
og er villige til at priori-

tere bredt: byudvikling, 
mangfoldige kulturtilbud, 
turisme, vækstrammer 
til virksomhederne, at-
traktive uddannelsesmu-
ligheder, gode skoler og 
dagtilbud. Det er helhe-
den der tæller. Det vil jeg 

gerne stå i spidsen for som 
Slesvigsk Partis bud på en 
borgmesterkandidat”, si-
ger Stephan Kleinschmidt, 
som har målet at samle 
byrådet i én stor konstitu-
ering, som han står i spid-
sen for. Han har tidligere 

været folketingskandidat 
for Radikale Venstre.

Ved kommunalvalget i 
2017 forøgede Slesvigsk 
Parti sit mandattal fra 
tre til fem mandater i 
byrådet.  ■

Stephan Kleinschmidt genopstiller for Slesvigsk Parti. Arkiv foto

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt 
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949

    eller
  

356495

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, postafdelingen i 
SuperBrugsen i Gråsten.

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Mange svaner i Nybøl Nor
For svaner er foråret tiden til 
at få på plads, hvem der 
bestemmer. I denne tid 
slås svaner i Nybøl Nor om 
territorierne med den bedste 
mad, de bedste reder og 
de mest attraktive mager.
 Foto Ingrid Johannsen
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Tak fordi du 
handler lokalt

Dødsfald

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

Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor

Karen Rosenkilde Lund
* 25. februar 1930    † 24. februar 2021

er gået bort

På familiens vegne

Susie, Bente og Gitte

Bisættelsen finder sted i Gråsten Slotskirke
lørdag den 6. marts kl. 11.00
Bisættelsen er for inviterede

Carl Heinz Nowak, 
Egernsund, er død, 76 år. ■

Helene Michelsen,  
Broager, er død, 81 år. ■

Peter Matzen,  
Gråsten, er død, 94 år. ■

Jørgen Schønfeldt,  
Gråsten, er død, 74 år. ■

Johanne Hansen,  
Nybøl, er død, 79 år. ■

Vores kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Asta Grethe Gedbjerg
* 2. november 1926    †  25. februar 2021

er stille sovet ind

Peter, Anne-Mette og Helle

Bisættelsen finder sted fra Gråsten Slotskirke
fredag den 5. marts kl. 13.00

Foråret bliver 
uden opvisninger
På baggrund af den nu-
værende corona-situation, 
hvor de gældende re-
striktioner gør, at det 
indendørs idrætsliv stadig 

er lukket ned, bliver der 
ingen gymnastikopvis-
ninger i hverken Gråsten, 
Rinkenæs eller Kværs. ■

Bertel Haarder siger stop
Af Gunnar Hat tesen

Venstres grand old man, 
Bertel Haarder, har 
besluttet ikke at genop-
stille til det kommende 
folketingsvalg.
“Jeg synes ærlig talt, 
at jeg har aftjent min 
værnepligt. Men jeg har 
tænkt mig at køre for 
fuld kraft, så længe jeg 
er i Folketinget, blandt 
andet som formand 
for Udenrigsudvalget”, 
siger Bertel Haarder til 
Altinget.

Det år, Bertel Haarder 
første gang blev valgt til 
Folketinget, hed statsmi-
nisteren Anker Jørgensen, 
internettets folkelige ud-
bredelse lå cirka 20 år ude 
i fremtiden, og den første 
udgave af Folkevogns Golf 
blev kåret til årets bil.

Det er 46 år siden, og nu 
har Folketingets længst 
siddende, nuværende 
medlem altså sagt stop.

Når Mette Frederiksen 
beslutter, at vi igen skal til 
folketingsvalg, kan Bertel 
Haarder faktisk være 
blandt de fem længst sid-
dende folketingsmedlem-
mer - i historien. Længst 
siddende var konseilpræ-
sident Klaus Berntsen (V), 
der var folketingsmedlem 
i 52 år.

Og Bertel Haarder 
kunne have været højere 

på listen, hvis han ikke 
lige tog en tjans i Europa-
Parlamentet fra 1994 til 
2001.

Formet af højskolen
Bertel Haarder blev i bog-
stavelig forstand født ind i 
højskolebevægelsen, som 
søn af forstander Hans 
Haarder på Rønshoved 
Højskole.

Og han er om nogen 
rundet af “højskole-
venstre”, med et liberalt 
livssyn grundlagt på 
Grundtvigs frihedstanker 
og folkeoplysning.

“Høj skolen, Grundtvig 
og oplysningstiden er 
min vigtigste bagage”, 
siger Bertel Haarder, der 
har gået i Gråsten Skole. 

Gymnasieårene til-
bragte han på Sønder borg 
Statsskole.

Derfor er det heller 
ikke underligt, at Bertel 
Haarder, der selv har un-
dervist på Askov Høj skole, 
flere gange har siddet som 
undervisningsminister 
i løbet af sin politiske 
karriere.

Både Poul Schlüter og 
Anders Fogh Rasmussen 
placerede ham i spidsen 
for Undervisnings-
ministeriet, men han 
har også prøvet kræf-
ter med Integration-, 
Europa-, Kultur-, 
Kirke-, Indenrigs- og 
Sundhedsministerierne.

Kærlighed til Norden
Højskolen fylder stadig i 
veteranens liv, men også 
Sønderjylland og nordisk 
samarbejde har hans store 
interesse.

Måske ikke så underligt 
hans fødested taget i 
betragtning.

Han har i dag den tunge 
post som formand for 
Folketingets Udenrigs-
ud valg, er medlem af 
Det Nordiske Grænse-
hindringsråd og han 
bestrider præsidentposten 
i Nordisk Råd.

Netop Norden og nor-
disk samarbejde ligger 
Bertel Haarder meget på 
sinde.

Et samarbejde, han gerne 
ser udbredt så meget som 
muligt.

“Norge, Sverige og 
Danmark er verdens 
smørhul. Vi er nogle af 
verdens rigeste lande, og 
vores småstatsmentalitet 
er forældet”, giver han 
udtryk for.

En af Bertel Haarders 
måske mest skattede til-
lidshverv er dog forholds-
vis nyt.

I 2019 fik han af den nu-
værende regering betroet 
posten som formand for 
Det Kongelige Teater.

De mange interesser og 
hverv uden for Folketinget 
får den 76-årige Bertel 
Haarder så bedre tid til, 
når han stopper efter næ-
ste valg. ■

Bertel Haarder genopstiller ikke til næste folketingsvalg.
 Arkiv foto
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

factum2 Gråsten ApS 
 Emmas Have 9, 6300 Gråsten  - din lokale fagmand

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

www.el-teknik.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

• 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

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

 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

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle
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Fra den glemte til den synlige kunstnerkoloni
Af Gunnar Hat tesen

Engang var kunstner-
kolonien i Egernsund 
Tysklands næststørste. 
Mere end 40 kunstnere 
regnes i dag for en del af 
kunstnerkolonien.
På nordsiden af Flensborg 
Fjord samledes en kunst-
nerkoloni, hvor tilrejsende 
malere mødtes med lokale 
hver sommer fra 1882.

Stephan Kleinschmidt 
(SP) mener, at kunstnerko-
lonien fra Egernsund har 
et stort potentiale for at 
kunne tiltrække turister.

“Kunstværker fra kolo-
niens kunstnere er kun 
sporadisk blevet præsente-
ret gennem årene. Det skal 
der gøres om på”, mener 
Stephan Kleinschmidt, der 
forslår en ny permanent 
udstilling langs Flensborg 
Fjord.

Unge malere blev fasci-

neret af fjordlandskabet, 
vandet og de skiftende 
lysforhold samt det ro-
lige liv med fragtskibe, 
færger og fiskere. Efter 
Genforeningen i 1920 gik 
kunstnerkolonien i glem-
mebogen, da den i dansk 
kunsthistorie blev betrag-
tet som en tysk koloni. 

“Derfor er 2021 - 
året efter 100-året for 

Genforeningen - det helt 
rigtige år at tage initiativ 
til en ny permanente ud-
stilling”, mener Slesvigsk 
Parti Sønderborg.

“Vi vil gribe fat i de 
unikke, stedbundne 
potentialer som afsæt for 
bæredygtig udvikling. 
Egernsund var mødested 
for en række anerkendte 
tyske kunstnere, der på 

mange måder minder om 
Skagen-malerne. Det er en 
historie der ikke kun skal 
fortælles; men også ses i 
området, et stedbundne 
potentiale, der skal ind-
fries og en ny attraktion, 
der skal tiltrække flere 
gæster til området”, siger 
Stephan Kleinschmidt, 
der er gruppeformand for 
Slesvigsk Parti Sønderborg 
og formand for Udvalget 
for Kultur, Idræt, Handel 
og Turisme. 

Konkret foreslår 
Slesvigsk Parti at etablere 
en udstilling - fx i tilknyt-
ning ril Cathrinesminde 
Teglværk, hvor der præ-
senteres udvalgte værker 
af de ca. 40 kunstnere, 
der var en del af kunst-
nerkolonien. Herudover 
skal succesen fra 2016 
gentages, hvor Museum 
Sønderjylland ni steder i 
og omkring Egernsund 
opsatte tomme rammer 
med en kopi af et maleri 
nedenunder, så man kun-
ne se motivet før og nu. 

Disse blev pillet ned efter 
udstillingen; men skal 
op igen vis det går efter 
Slesvigsk Partis plan.

“Museumsberg i 
Flensborg har en fin og 
repræsentativ samling af 
de vigtigste kunstværker 
og netop samarbejdet med 
museet og kultursamar-
bejdet på tværs af grænsen 
skal være løftestangen for 
realiseringen af projektet”, 
siger Christel Leiendecker, 
der er medlem af Udvalget 
for Kultur, Idræt, Handel 
og Turisme. ■

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

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

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

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

Lørdag den 22. majLørdag den 22. maj

Heldagstur til Heldagstur til 

FanøFanø
OPSAMLINGSSTEDER

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

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

BovAvis

650,-

Aflyser børne loppe
marked i Egernsund
Der bliver ingen børnel-
oppemarked i Egernsund 
til sommer.
Det oplyser Thomas 
Kristensen, der sidste år 

tog initiativ til et vellykket 
børneloppemarked.

“Det er ikke forsvarligt at 
afholde børneloppemar-
ked I Egernsund i år. Det 
er coronakrisen, som ikke 

gør det muligt at afholde 
arrangementet”, siger 
Thomas Kristensen, som 
ser frem til et nyt børnel-
oppemarked i 2022 med et 
større program. ■

Der bliver først børneloppemarked i Egernsund i 2022. Arkiv foto

Cyklist ramt af varebil
En 38-årig kvinde blev 
torsdag eftermiddag 
ramt af en bil, da hun 
kom cyklende på Brovej i 
Egernsund.
I krydset ved Nybølnorvej 

blev hun ramt en varebil, 
som der ikke er en beskri-
velse af.

Varebilen kørte fra stedet 
og derfor vil politiet gerne 
høre fra personer, som 

kan have set uheldet og 
varebilen.

Kvinden blev tjekket på 
skadestuen og hun slap 
med nogle skrammer.

Politiet kan kontaktes på 
telefon 114. ■

Kunstnerkolonien i Egernsund eksisterede fra 1882 til 1920 og 
samlede nogle af Tysklands dygtigste malere.
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S U N D E V E D

Røde Kors genåbner 
genbrugsbutik
Af Gunnar Hat tesen

Røde Kors i Sundeved 
inviterer igen kunder 
indenfor i genbrugsbu-
tikken i Vester Sottrup.
Siden regeringen løftede 
sløret for, at dele af detail-
handelen igen kan åbnes, 
har de frivillige i gen-
brugsbutikken arbejdet 
på højtryk for at blive klar 
til at genåbne deres lokale 
butik.  

“En rigtig stor del af 
vores hen ved 50 frivillige 
har meldt sig klar til at 
vende tilbage til butik-
ken”, fortæller butikschef 
Margit Schlosser.

Genåbningen af gen-
brugsbutikken er ske med 
fokus på både de frivilliges 
og kundernes tryghed og 
sikkerhed. 

“Vi har efterhånden en 
vis rutine i at drive gen-
brugsbutikker midt i en 

covid-19-tid. Det er altaf-
gørende, at både kunder 
og vores frivillige føler sig 
trygge. Vi følger myndig-
hedernes retningslinjer i 
alle vores butikker,” siger 
Margit Schlosser.   

Genbrugsbutikken har 
været lukket siden 25. 
december, og det har na-
turligvis haft økonomiske 
konsekvenser for Røde 
Kors. ■

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

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Smølfirma sælger varer over hele verden
Af Gunnar Hat tesen

Virksomheden Tentoma 
i Smøl sælger ind-
pakningsmaskiner til 
hele verden. Men den 
verdensomspændende 
corona-pandemi 
skaber usikkerhed hos 
kunderne.
“Kunderne afventer 
situationen, og de er 
afventende og tilbagehol-
dende med at investere 

nu”, fortæller Henrik 
Raunkjær, der er direktør 
for Tentoma. 

Virksomheden sælger 
som de eneste i verden 
emballageringsmaskiner, 
der pakker materialer 
ind på langs ved hjælp 
af rørstræksfolie. Det er 
en metode, som sparer 
energi, plastfolie og ved-
ligeholdelse i forhold til 
de traditionelle måder at 
pakke materialer ind på.

“Det kniber med at tage 
beslutningen lige nu for 
virksomhederne, fordi 
situationen er så usikker 
med corona-pandemi-
en”, fortæller Henrik 
Raunkjær.

Og alting går bare lang-
sommere på grund af 
coronaens hærgen. Det 
oplevede Tentoma eksem-
pelvis med en løsning i 
februar 2020, lige inden 
coronaen lukkede det me-
ste af verden ned.

“Vi byggede maskinen 
op, og vi var klar til at 
montere maskinen til 
sommerferien sidste år, 
men corona-restriktioner 
gjorde, at vi måtte udsætte 
opsætningen i Finland.

Flere gange blev det udskudt
I slutningen af december 

var der en mulighed, og 
den greb Tentoma. De 
sendte en mand af sted, 
som var i den nødvendige 
isolation i Finland, mens 
maskinen blev pakket 
ud af kunden. Mens eks-
perten fra Tentoma sad 
isoleret blev så meget som 
muligt stillet løseligt op 
i produktionen. Efter de 
nødvendige coronatest 
kunne Tentomas udsendte 
montere maskinen på 
pakkelinjen.

“Vi erstattede 11 me-
ter af pakkelinjen hos 
Finnfoam, som produce-
rer isolationsmateriale, og 
det har øget produktionen 
med tyve procent”, fortæl-
ler Henrik Raunkjær.

“Efter en uge kørte alt 
igen, og det betyder alle-
rede nu en øget kapacitet 

for dem. Vores mand 
kom trygt hjem igen uden 
corona-udfordringer”.

Det kan betale sig
Investeringen i Tentomas 
indpakningsrobot har 
betalt sig for Finnfoam, 
fordi de skal indkøbe 
meget mindre plastikfolie, 
har langt færre udgifter 
til energiforbrug og de 
bruger ikke ansatte til at 
betjene maskinen. Det har 
finansieret indkøbet.

“Besparelserne er så sto-
re, at det kan betale sig for 
de fleste, selv dem, hvor de 
nuværende løsninger ikke 
er afskrevet endnu”, for-
klarer Henrik Raunkjær.

“Der er naturligvis et 
klimahensyn med mindre 
ressourceforbrug, men det 
korte af det lange er, at det 

her handler om kroner og 
ører. Det kan betale sig 
for forretningen samtidig 
med, at der er en gevinst 
for miljøet, og vi vi kan 
håndtere de forskellige 
corona-udfordringer også 
med vores opstilling i 
Finland”, siger Henrik 
Raunkjær. ■

Modne og stabile jægere 
blev fejret

Af Gunnar Hat tesen

Avnbøl Jagtforening har 
netop hædret to med-
lemmer, som har været 
medlem af foreningen i 
50 år.
Det drejer sig om 89-årige 
Hans Eduard Küseler, 
der bor i Gråsten. Han 
var i 16 år formand for 
jagtforeningen.

Han er stadig aktivt 
foreningsmedlem, men 
deltager ikke længere i 
jagterne.

Den anden 50 års jubilar 
er 87-årige Hans Franzen, 
Gråsten, der har været 
bestyrelsesmedlem i 21 år. 
Han var gennem 28 år, 
indtil 2004 foreningens 
sekretær og protokolfører. 
Hans Franzen har hængt 
bøssen på knagen, og 
blev i 2019 udnævnt til 
æresmedlem af Avnbøl 
Jagtforening. ■

70 år
Ketty List, Amtsvejen 5, 
Nybøl, fyldte mandag 
1. marts 70 år. ■

Faktaboks
Tentoma A/S i Smøl 
har fået hjælp og spar-
ring fra blandt andet 
Erhvervshus Sydjylland 
til at optimere løsningen, 
som nu sælges i hele ver-
den. Det har blandt bety-
det sparring i workshops 
og hjælp til ansøgninger 
til fonde, som har støttet 
den innovative løsning, 
som stadig er den eneste 
af sin slags på marked.

50 års jubilar i Avnbøl 
Jagtforening, Hans Franzen.

Hans E. Küseler (tv) har i 50 
år været medlem af Avnbøl 
Jagtforening. Her bliver han 
gratuleret af foreningens 
formand Lorens P. Lorenzen.
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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

Hørt i byen
Gråsten Skole har fået 
flyttet hjertestarten 
udendørs, så den kan 
tilgås hele døgnet. 
Hjertestarteren findes 
i den mellemste skole-
gård under halvtaget 
mellem de 2 bygninger 
- på bygningen længst 
mod vest.

Marina Minde i Egern-
sund fik et overskud på 
2,3 millioner kr. i 2020 
mod 1,9 millioner kr. 
året forinden.

Søndag kunne 
værtshusholder Kim 
Stokholm fejre fødsels-
dag og nu med 52 år på 
bagen. Da han er født 
på en skuddag, fejrer 
han sin fødselsdag den 
sidste vinterdag.

Pernille Aaskov og 
Klaus Blaske Nielsen 
skal til at bygge hus ved 
Sottrupskov. Huset skal 
ligge på den grund, 
hvor den gamle kro i 
din tid lå.

Hanne Næsborg-
Andersen har været et 
par feriedage i Mols 
Bjerge, hvor tiden 
blandt andet gik med 
vandreture.

På Lærkelundens 
Camping i Rinkenæs 
har man op til den 
nye sæson fået fjernet 
det tang, som lå ved 
vandkanten.

Mange benytter sig 
af at få foretaget 
en Covid-19 test i 
Ahlmannsparken.

I vinterferien var 92 
procent af sommerhu-
sene udlejet i Marina 
Fiskebæk.

Møbelhuset Møblér 
med Hebru har for-
doblet sit overskud i 
2020. Overskuddet blev 
på 4.184.000 kr. mod 
2.180.000 kr året for-
inden. Egenkapitalen 
er på 11,2 millioner 
kroner. ■

Boliger

Opel Astra
1,4 T 125 Enjoy
08/2016
Km. 113.000
Benzin
Lysblåmetal

119.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

Gråsten / Tinglev / Sønderborg / Vojens
Se mere på www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

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

salgsvurdering.

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

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

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,-

Hurra  butikken 
er åben igen
Af Gunnar Hat tesen

Køen voksede uden for 
Tøjeksperten i Gråsten, 
der mandag morgen 
endelig kunne gen-
åbne efter to måneders 
corona-lukning.
Der var en del julegaver, 
som skulle byttes, men el-

lers ville de mange kunder 
se på genåbningstilbud.

“Det er helt overvælden-
de. Vi er virkelig glade”, 
siger butiksindehaver Jan 
Hansen, som med spæn-
ding havde set frem til 
åbningsdagen efter et par 
frustrerende måneder. ■

Jan Hansen og Frank Iversen havde travlt med at ekspedere 
de mange kunder. Foto Ingrid Johannsen
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Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

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
 DøreMotor-optimering

fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• • TruckersteakTruckersteak
• • ÆggekageÆggekage
• • StjerneskudStjerneskud

• • WienerschnitzelWienerschnitzel
• • TarteletterTarteletter
• • Osv.Osv.

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig
Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den  3. Gulash med mos

TORSDAG den  4. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  5. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den  6. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  7. Burger med pommes frites

MANDAG den  8. Medister med stuvede bønner

TIRSDAG den  9. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

Kun 69,-

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

TBN Service Padborg
Så er det tid til service og klargøring 

af din have/parkmaskine

Ingen opgave er for lille!

Thomas B. Nielsen 
Bovvej 45, Padborg

Tlf. 21 48 07 66 · tbnservice@outlook.dk 

Travlhed i gryderne på Holbøl Landbohjem

Af Dit te Vennits Nielsen

Omkring 250 borgere får 
hver dag mad leveret fra 
Holbøl Landbohjem
“Jeg ville lyve, hvis jeg 
sagde, det går godt, men 
så alligevel”, fortæller 

forpagter på Holbøl 
Landbohjem, Ole 
Søndergaard. 

Kort efter Ole 
Søndergaard overtog 
forpagtningen af Holbøl 
Landbohjem kom coro-
naen. Pludselig var der 

ingen fester, møder eller 
sammenkomster og om-
sætningen raslede ned. 

Han måtte tænke i 
nye baner, og der blev 
lagt større vægt på 
“Borgermad.dk” samt 
Take Away.

“Med vores mad ud 
af huset dækker vi hele 
området fra Nordborg i 
vest til Padborg i øst og 
mod nord Rødekro og 
Aabenraa. Det bliver til 
250 leverancer hver eneste 

dag ugen og året rundt”, 
fortæller Ole Søndergaard. 

Maden fra Holbøl 
Landbohjem bliver lavet 
frisk hver dag. Når maden 
bliver bragt ud, dufter 
den stadig, og det giver en 
god appetit. Menuen er 
forskellig fra dag til dag 
og bliver leveret varm eller 
lige til at varme i mikro-
ovnen. Prisen er 60 kr., og 
portionerne er ikke små.

“Vores kunder er meget 
tilfredse, og de kan få 
individuelle ønsker, så ja, 

det er da lidt af en logistik, 
der skal laves hver dag. 
Men hellere det end in-
genting at lave”, siger Ole 
Søndergaard.

Take Away
Take Away delen må også 
betegnes som en succes. 
Hver fredag serveres en 
speciel Fredagsburger, 
og der udleveres mellem 
40 og 60 stk. hver uge. 
Lørdag og søndag tilbyder 
Holbøl Landbohjem en 
3-retters menu, som bliver 
tilberedt lige til at sætte på 
bordet. 

“Jeg mangler naturligvis 
de større selskaber. Jeg 
håber inderligt folk vender 
tilbage lige så snart, vi 
må åbne igen. Branchen 
er virkelig presset, men 
Holbøl Landbohjem skal 
nok overleve”, fastslår Ole 
Søndergaard. ■

Forpagter på Holbøl 
Landbohjem, Ole 
Søndergaard, er stolt over 
det flotte smørrebrød, damer-
ne i køkkenet fremstiller hver 
dag. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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Dødsfald

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

 

• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
• Økonomisk vejledning
• Gratis juridisk rådgivning (advokat)

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Tlf.: 74 67 35 15 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk
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OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S
Modtager du ikke ugeavisen senest torsdag kl. 21:00. Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, 

ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 7. marts kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller
Onsdag den 10. marts kl. 17.00
Nadvergudstjeneste ved 
Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

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

Søndag den 7. marts kl. 9.30
ved Helle Frimann 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.

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

Gælder til og med d. 30.04.2021 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på enkelts-

tyrkebriller 2.500,– kr. og flerstyrkebriller 3.500,– kr. Klip ud og aflever i din Hallmann 

butik. Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger.  

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

GAVEKORT
600,– 

kr.
til et  

brilleste
l

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

TILBUD PÅ VORES  
NYE FLERSTYRKEGLAS

 tynde glas

 UV-400
 ekstra lette

–60%
op til

premium brilleglas

*

at spare

Johan Peter Petersen, 
Rønshave Plejecenter, Bov, 
er død, 93 år. ■

Mangler unge frivillige til lejr
Af Gunnar Hat tesen

Ungdommens Røde Kors 
mangler unge frivillige 
til sommerlejr i uge 28 i 
Padborg.
Lejren skal være med til at 

give den bedste sommer-
ferie til en gruppe børn, 
som har brug for en pause 
fra hverdagen, og som 
ikke kan komme ud at 
rejse. De mangler et puste-
rum fra en hård hverdag, 
hvor forældrene ikke har 
overskud eller mulighed 
for at give dem det.
"Coronakrisen har ramt 

hårdt. Vi oplever, at flere 
børn har ekstra behov 
for at komme afsted 
nu", siger Troels Boldt 
Rømer, landsformand 
for Ungsdommens Røde 
Kors.
Han efterlyser unge frivil-
lige, der vil være hjælpere 
på lejren i Padborg. 
"Man gør en enorm for-

skel for børnene og giver 
dem den bedste uge med 
opmærksomhed og positi-
ve oplevelser. Den uge kan 
forandre deres fremtid, 
når de får succesoplevelser 
og gode rollemodeller", 
siger Troels Boldt Rømer.

Aktiviteter
Blandt aktiviteterne i 

sommerlejren vil være lege 
vandkamp, bygge sæbe-
kassebiler, lave ulækre 
madder i køkkenet og tage 
del i et børneunivers.

Ungdommens Røde Kors 
har siden 1964 årligt invi-
teret udsatte børn og unge 
på sommerferie. 

Hvis du ønsker at blive 
frivillig på ferielejren i 
Padborg, kan du læse 
mere og meld dig til på 
www.ferielejr.dk. ■

"Vor Fader" på Bov Kirkegård
Af Dit te Vennits Nielsen

Vi kender den fra Biblen, 
hvor Jesus lærer sine 
disciple at bede den.

På kirkegården i Bov er 
der blevet anlagt et nyt 
sted, hvor konfirman-
der kan se ordene fra 
den 2.000 år gamle bøn 
“Fadervor”. 

“Vi er i gang med at 
etablere en cirkel med 
sten, hvor der er præget et 
ord fra “Fadervor” på hver 
sten. På den måde kan 
kommende konfirmander 
og andre interesserede 
lære bønnen på en sjov 
måde”, fortæller kirke- 
og kulturmedarbejder 
Camilla Riis.

Kirkegårdsleder Dan 
Hansen er så godt som 
færdig med at lægge stene-
ne på den nederste del af 
kirkegården. Ved siden af 
står et borde- bænkesæt, 
hvor folk kan sidde og 
nyde udsigten eller en kop 

kaffe, mens der bliver ter-
pet “Vor Fader”.

Dan Hansen er glad for, 
at den nederste del af kir-
kegården nu bliver brugt, 
fremfor blot at ligge hen. 

Han vil gerne lave biodi-
versitet på grundstykket 
ved siden af og fjerne en 
hæk, således der kom-
mer lidt liv på den del af 
kirkegården. ■

Kirkegårdsleder Dan Hansen er i gang med at etablere en 
cirkel med sten, hvor ordene fra bønnen “Vor Fader” er trykt 
på. Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Jensen
URE - GULD - SØLV

PADBORGN I E L S E N S 

BAGERI

Padborg
Shopping

VI MÅ ÅBNE IGEN 
OG GLÆDER OS TIL 
AT SE ALLE VORE 
DEJLIGE KUNDER

Jubiiii!!!

Vi følger naturligvis coronareglerne

1 9



Hørt ved Lyren
Kirkegårdsleder i Bov, 
Dan Hansen, har netop 
haft 20-års jubilæum.

Aabenraa Kommune 
åbner i samarbejde 
med Region Syd-
danmark og Carelink 
et pop-up-teststed 
i Grænse hallerne i 
Kruså. Der anvendes 
de nye korte podepinde 
til hurtigtest. Test stedet 
har åbent onsdag fra 
kl. 8-12 og søndag fra 
kl. 10-16.

Beboerne i Kollund 
kunne forleden obser-
vere en større brand på 
den modsatte side af 
Flens borg Fjord. Det 
var en sejlklubs byg-
ning, der var gået ild i.

Padborg Frilufts scene 
har udskudt sin planlag-
te generalforsamling.

Det var en grisetrans-
port fra DTL, der 
forleden væltede ved 
Rødekro. Næsten 200 
grise måtte aflives.

Firmaet Rudebeck 
A/S fra Padborg synes 
deres medarbejdere har 
gjort det så godt og har 
holdt humøret højt i 
krisetiden. Derfor gav 
de ansatte modtaget en 
kurv med blandt andet 
chokolade. 

Ældre Sagen Bov starter 
deres cykelture op igen 
fra Grænsehallerne. 

Nogle af brugerne på 
Valdemars hus er jæ-
gere. En gang om året 
leverer de rådyrkød til 
køkkenet, som derefter 
tilbereder kødet og 
laver en hyggelig mid-
dag. Da det jo stadig 
ikke kan lade sig gøre 
at samles, blev der 
fredag lavet Take Away 
i stedet.

Aabenraa Kommune 
har planer om at 
etablere en turbåd 
mellem Sønderhav og 
St. Okseø i 6 uger i 
sommerperioden. ■

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 

HAR DU TØJ, ISENKRAM ELLER ANDET, 
DU VIL SKILLE DIG AF MED, OG SOM 
ER I GOD STAND? 

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

Så lad andre få glæde af det og giv det til os. Møbler 
eller dødsbo kan evt. afhentes.

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

Åbningstider
Man., tir. og tor. 10-17
Ons. og fre. 13-17
1. lør. i md. 10-14

VI ÅBNER IGEN 
mandag den 8. marts

Vi bytter din julegave i uge 9 og 10 til 

nye varer eller få et tilgodebevis

Alle udsalgsvarer sælges nu med

÷60%
rabat af normalprisen

MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 9-11

6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

Gælder hele uge 9 og 10

SLUTSPURT

Rønshoved Skolehjems 
får ny institutionsleder
Af Gunnar Hat tesen

Tina Mechlenborg van 
Ewijk er tiltrådt som 
institutionsleder på 
Rønshoved Skolehjem. 
Hun har arbejdet på 
stedet siden 2006, og 
hun har siden oktober 
sidste år været konstitu-
eret institutionsleder.
“Det er mit Rønshoved. 
For mig er det ikke bare et 
arbejde”.

Ordene kommer fra 
Rønshoved Skolehjems 
nye institutionsleder, Tina 
Mechlenborg van Ewijk, 
der 1. marts tiltrådte i den 
stilling, hun siden oktober 
har været konstitueret 
i. Som institutionsleder 
afløser hun Jens Jacob 
From Levring Madsen, 
der i oktober blev leder 
af Indsatser i Børn og 
Familie i Sønderborg 
Kommune.

Den 39-årige Tina 
Mechlenborg van Ewijk 
kender Rønshoved 
Skolehjem indgående, da 
hun i flere forskellige stil-
linger har været tilknyttet 
stedet siden 2006.

“Jeg synes, tidspunktet 
er det rigtige for mig. Det 
er et naturligt skridt, når 
jeg siden 2009 har været 
afdelingsleder i forskellige 

afdelinger”, siger Tina 
Mechlenborg van Ewijk og 
fortsætter:

“Jeg ser frem til at sætte 
mit præg på Rønshoved 
Skolehjem. Jeg vil rigtig 
gerne arbejde endnu mere 
med vores børn og unges 
netværk. Jeg ser ligeledes 
frem til samarbejdet med 
resten af ledergruppen”.

Privat bor Tina 
Mechlenborg van Ewijk 
i Rugbjerg uden for 
Rødekro med sin mand 
og deres to børn på fire og 
seks år.

Rønshoved Skolehjem 
blev grundlagt i 1919 
af Den Nordslesvigske 
Kvindeforening. ■

Tina Mechlenborg van Ewijk 
glæder sig til at fortsætte på 
Rønshoved Skolehjem som 
institutionsleder. 

Bov IF Petanque 
klar igen
Efter at forsamlingsfor-
buddet udendørs er æn-
dret fra 5 til 25 personer 
er Bov IF Petanque klar til 
at gå i gang med udendørs 
idræt.

“Vi har overhovedet 
ingen problemer med at 
holde den ønskede af-

stand”, fortæller Herbert 
Johansen, som peger på, at 
der er sørget for sprit.

“Vi går også i gang med 
et hold for nybegyndere. 
Petangue kan spilles af 
alle uanset alder og køn”, 
siger Herbert Johansen. ■

75 år
Formand for 
Valdemarshus, Carlo 

Jensen, Volmersvej 2a, 
Padborg, kunne 28. 
februar fejre sin 75 års 
fødselsdag. ■
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Nye 
afpassede 

tæpper

÷25%
på alle
tæpper

GARANT PADBORG
H. S. Tæpper & Gardiner
Nørregade 37-39
6330 Padborg · 74 67 19 54
www.garant.nu

NYE ÅBNINGSTIDER:
MAN- TIRS-ONSDAG OG 
FREDAG KL. 9.30 - 16.00

TORSDAG KL. 9.30 -17.30

LØRDAG KL. 9.30 -12.30

Eller efter aftale

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39Nørregade 37-39 •  • 6330 Padborg6330 Padborg •  • Tlf. 74 67 19 54 Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner   Tæpper  Trægulve  Fliser

Ny gardinafdeling

÷25%
på alle plaider 

og puder

ÅBNINGSTILBUDÅBNINGSTILBUD BOOK EN TID
for personlig rådgivning i butikken eller hjemme hos dig. 

Vi står til rådighed alle hverdage fra 9.00–17.30

÷25%
på alle 

voksduge

Vi leverer borgermad  
dagligt mellem 10.30-12.30  
– varm eller kold
Spiser I om middagen bliver  
maden leveret varm, men  
foretrækker I at spise om aftenen 
bliver portionen leveret kold,  
lige til at varme i mikroovnen.

Borgermaden er en overraskelse 
hver dag – vi bestemmer menuen.  
I kan bestille til det antal ugedage  
I ønsker, vi kører alle årets dage. 

Ændringer accepteres  
fra dag til dag.

Pris kr. 60,- pr. portion
Regning en gang pr. måned til betaling pr. 8 dage.

Ring til os og få en snak om dine  
muligheder på tlf. 74 60 81 83

Vi kører dagligt i
Holbøl
Kruså

Kollund
Padborg

Bov
Vilsbæk
Kliplev
Tinglev

Bolderslev
Hjordkær
Rødekro

Hovslund
Aabenraa

Sdr. Hostrup
Stubbæk
Varnæs
Bovrup

Sønderborg
Dybbøl

Broager
Gråsten

Egernsund
Felsted

Augustenborg
Guderup

Nordborg
Fynshav

HørupGråsten
Egernsund

Felsted
Augustenborg

Guderup
Nordborg

Fynshav
Hørup

 Ole Søndergaard  kRomand 

 De gule biler  fortsætter... 

Så er butikkerne åbne igen
Det myldrede mandag med 
mennesker i Padborg 
Torvecenter, da butikkerne 
igen kunne åbne.
Butikkerne har været lukket i 
mere end to måneder, 
men nu kan de igen lukke 
kunder ind ad dørene.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 

Fjerner japansk pileurt i Bov
Aabenraa Kommune er gået i 
gang med at bekæmpe 
japansk pileurt, som gror 
flere steder i lokalområdet. 
Her er en medarbejder i gang 
med at save pileurten ned 
på Rådhusstien i Padborg. 
Herefter påsmører han en 
olie, som efterfølgende skal 
dræbe den innovative art.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Garant er klar med nye tiltag

Af Ingrid Johannsen 

Garantbutikken i 
Padborg er blevet 
moderniseret og har fået 
nye åbningstider.
Den flere måneder lange 
nedlukning har Louise 
Øland og Claus Sisseck 
brugt på, at få det sidste 
på plads af en større mo-
dernisering af den kendte 
butik i Nørregade.

“Nu er vi helt klar til 
at tage imod kunderne i 
butikken, der har fået en 

ny og meget inspirerende 
gardinafdeling”, fortæller 
Claus Sisseck.

Kunderne kan i butikken 
bestille tid til gennem-
gang af gulv og gardin 
muligheder.

“Det har haft en utrolig 
god effekt på kundernes 
købsoplevelse. Her har jeg 
oplevet, at ved at kunne 
være nærværende, ved at 
kunne have fuld fokus på 
den enkelte kundes behov, 
har jeg oplevet en større 
glæde hos kunderne, når 

jeg kom ud i hjemmet til 
opmåling af det bestilte”, 
siger Claus Sisseck.

Nye åbningstider
Ifølge Louise Øland er 
købsprocessen anderledes 
i dag end tidligere. Hun 

mærker på kunderne, at 
de gerne vil høre om far-
ver og trends.

De opfordrer kunderne 
til at booke en personlig 
tid, og Claus Sisseck vil stå 
til rådighed både i folks 
eget i hjem og i butikken. 
Det er baggrunden for, at 
der er ændret på åbnings-
tiden i butikken, hvor 
Louise Øland vil betjene 
kunderne alle hverdage 
indtil kl.16.00. Lørdagens 
åbningstid er bibeholdt 
samt en fast lang åbning 
om torsdagen. ■

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
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Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

…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

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

• 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

Jernbanegade 11
6330 Padborg

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Louise Øland og Claus 
Sisseck har modernise-
ret Garantbutikken på 
Nørregade i Padborg.
 Foto Ingrid Johannsen

Claus Sisseck i et nyt afsnit i butikken med akustikpaneller i 
baggrunden fra det danske firma I-wood.

Gavmilde med 
flaskepant
Af Gunnar Hat tesen

I SuperBrugsen i 
Gråsten, Padborg, 
Broager, Rødekro, 
Skærbæk, Løjt Kirkeby 
og Tinglev kan man 
donere sin flaskepant 
til Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund.
Kunderne er blevet mere 
gavmilde med pantdo-
nationer. Det har i år ud-
møntet sig i en rekordstor 
donation på 101.463,25 
kroner. Sidste år var det 
68.000 kroner.

Alle syv supermarke-
der har installeret en 
pantknap ved siden af 
den normale, og trykker 
man på den, når man 

har afleveret sine flasker, 
går beløbet ubeskåret 
til Julemærkehjemmet 
Fjordmark

Ifølge forstanderen 
for Julemærkehjemmet 
Fjordmark, hvor mobning, 
ensomhed og lavt selv-
værd er det, størsteparten 
af børnene har med i ba-
gagen, når de kommer, er 
der to forklaringer på den 
store stigning.

“Det tyder på, at mange 
borgere ikke har været 
så meget syd for grænsen 
på grund af corona i det 
forgangne år, men i stedet 
har købt øl og sodavand 
i Danmark, hvor der 
er pant på”, siger Lasse 
Balsgaard. ■
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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

Til alle tider. Til alle hjem.

Luksuriøs, velbeliggende og i særklasse rummelig ejendom

Villa, 1 fam.Rinkenæs - Hvedemarken 105

Kontantpris: 4.999.000
Ejerudgift pr. md: 3.426
Udbetaling: 250.000
Brt/nt excl. ejerudg: 20.306/17.715
Sag: 205302

473 m2 2/5

1.717 m2 C 1990

Vær forberedt på at møde en ejendom,
der sprænger rammerne hvad angår ind-
retning, materialevalg og plads. Dette er
ganske enkelt en unik villa, som nu kan
blive jeres..

NYHED

Bov - Hærvejen 15D

Kontantpris: 375.000
Ejerudgift pr. md: 1.787
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 1.560/1.360
Villa, 1 fam. Sag: 14002

121 m2 1/3 2 769 m2 1785

NY PRIS

Padborg - Fornbyvej 6

Kontantpris: 750.000
Ejerudgift pr. md: 1.769
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.107/2.708
Villa, 1 fam. Sag: 09902

158 m2 1/4 1 905 m2 D 1969/76

NYHED

Fårhus - Frydendalvej 41B

Kontantpris: 1.375.000
Ejerudgift pr. md: 1.560
Udbetaling: 70.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.680/4.955
Villa, 1 fam. Sag: 01121

185 m2 2/3 2 2.555 m2 C 2006

NYHED

Kragelund - Skyttehusvej 12

Kontantpris: 2.099.000
Ejerudgift pr. md: 2.877
Udbetaling: 105.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.566/7.473
Lystejendom Sag: 00921

233/10 m2 2/5 3 26.000 m2 F 1914/63

Der er forår på boligmarkedet
- sæt din bolig til salg nu...
2020 var et godt år for boligsælgerne
og det er fortsat her i 2021. Vi mang-
ler derfor flere gode huse til salg, så

kontakt os for en vurdering af dit hus
og uforpligtigende snak om dine mulig-
heder.

Kontakt Nybolig Padborg/Gråsten
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