
En god forbindelse

Egernsund og Kværs El-service
Nyvej 5 - 6320 Egernsund

Tlf. 20 40 75 80 · ees@egernsund-el.dk

VI RYKKER UD, 
NÅR STRØMMEN 

GÅR UD

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

BOOK EN TID
for personlig rådgivning 

i butikken eller 
hjemme hos dig.
Alle hverdage fra 

9.00–17.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

Su pe rBru gse n fe jre r fødse lsd a g

Pr. flaske kun

129,-

VORES PRIS

DANMARKS BILLIGSTE Spar 

150-,
pr. fl.

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

2015 - 
EN TOP 

ÅRGANG

Pinzale Brunello 
di Montalcino 2015
har ingen overraskelser, 
for den sidder lige i skabet!
Stilen er frugtig og feminin med 
masser af noter af tobak, krydderier, 
urter, balsamico og noter af røde 
kirsebær som den dominerende 
frugttone. Rigdom i frugten, 
fløjlsbløde tanniner og en vedvarende 
finish. Velafbalanceret og elegant 
Brunello i kæmpe stor årgang, som 
kun bliver bedre med alderen.

BRUNELLO “KUP”

Markedspris er 
mellem 279�  

til 299�  pr. flaske.

GRÅSTEN

Vores åbningstider
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

Hele familiens dyrlæge
v/ Lars Kjær og Katrine Kierulff 
Kongevej 26 , 6300 Gråsten
Tlf. 61 51 78 20 · www.HFD.dk

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen 
2916 6103

OMBYGNING 
RENOVERING 

TOTALENTERPRISE

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

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

Pæne biler til nettopriser  tlf. 7060 2033

UGENS BIL

VW Touran
1,4 TSi 
140 Highline 7prs
11/2010
Km. 138.000
Benzin
Hvid

139.400,-

UNDER 
HALV PRIS

PR. PAKKE

1500

LANGELÆNDER 
GRILL- ELLER 
WIENERPØLSER
Pakker
a' 5/6 stk

Broager

Tilbuddet gælder torsdag til lørdag

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 10 10. 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.

Sådan kan du hjælpe verdens fattigste

Ønsker du at støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde, kan du gøre det på � ere måder.

Du kan på Facebook under Gråsten og Adsbøl Sogne, give din støtte via vores indsamling.

Du kan også støtte ved at sende en SMS til nummeret 1911. 

Skriv ordet TRÆ og støt med 75 kr.

Skriv ordet VAND og støt med 150 kr.

Skriv ordet KLIMA støt med 300 kr.

Du kan også støtte med MobilePay på nummer 114400.

For 100 kroner kan vi for eksempel give en fattig familie i Nepal fem 
ællinger, som gøder rismarkerne og giver proteinrig mad.

Sneen er væk alle steder nu, 
men vi kan ikke lade være 
med at dele denne smukke 
morgenstund med jer.

Billedet er taget af én af 
vores dygtige medarbejdere 
på kirkegården!

Påskegudstjeneste for børn to go

Kunne du tænke dig at opleve påskens 
historie, gemt i påskepose? Så kom forbi 
Præstegården, Slotsbakken 1 i Gråsten, 
lørdag den 27. marts, mellem kl. 15.00 og 17.00.

Her kan du få en pose med en lille tegneserie, 
et kreativt påskeprojekt som indeholder: 
perler, perleplade perleskabelon samt 
karsefrø så du kan dyrke din egen karse.

Bestilling af poserne skal ske pr. sms til 2080 7172 
senest den. 17. marts.
Skriv i sms’en hvor mange 
børn I er i familien.

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 14. marts kl  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 14. marts kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Gør en forskel hjemmefra

Kværs ønsker 
nye byggegrunde
Af Esben Cronbach Venstres borgmester

kandidat Ellen Trane 
Nørby og byrådskandidat 
Ingrid Johannsen var 
mandag på besøg i Kværs.

Første stop på turen var 
Kværs Idrætsfriskole, 
hvor skoleleder Louise 
Jeffers Jacobsen håbede på 
en snarlig åbning for de 
større elever.

Næste stop var et møde 
med formand for Kværs
Tørsbøl Ungdoms og 
Idrætsforening, Hans 
Lenger, formand for 
KværsTørsbølSnurom 
Landsbylaug, Niels Peter 
Nielsen, og Michael Beck 
fra MB Sport og Event. 

Her slog de lokale til 
lyd for, at Kværs har et 
stort behov for nye bygge
grunde, så flere børnefa
milier kan bosætte sig i 
landsbyen. ■

Venstres borgmesterkandidat 
Ellen Trane Nørby og 
byrådskandidat Ingrid 
Johannsen lytter til skolele-
der Louise Jeffers Jacobsen 
fra Kværs Idrætsfriskole.
 Foto Jimmy Christensen
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Tilbuddene gælder torsdag den 11. marts til 

lørdag den 13. marts 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

SLAGTEREN TILBYDER
Skinkeschnitzel, skinke i tern 
eller skinkestrimler
Pakke med 1000 gram

Su pe rBru gse n fe jre r fødse lsd a g

Endelig en fødselsdag,
der ikke er aflyst

Lurpak smør eller smørbar
200 g

FRIT VALG

FRIT VALG

Pr. stk.

9,-
Ta' 3 pk.

80,-

Blå Cirkel kaffe
3 pakker a 500 g

DELIKATESSEN TILBYDER
10 stk. højtbelagt smørrebrød

FORUDBESTILLES PÅ 

TELEFON 73 65 26 09

10 stk.

179,-
Pr. pk. kun

4995

GRÅSTEN
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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. 7.25
OK-tanken, Augustenborg. . . . . kl. 7.35 
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . kl. 8.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . kl. 8.20
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . kl. 8.25
P-pladsen ved Kruså Bankocenter kl. 8.35
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved Kliplev  . kl. 9.00
Samkørselspladsen ved Rødekro kl. 9.10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.25

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,-

Det nye Rinkenæs Vandværk er snart klar til brug
Af Esben Cronbach

Efter lidt over et års 
byggeri, er det nye 
vandværk i Rinkenæs 
snart færdigbygget.
Effektivt og fremtidssikret 
er blandt ordene, man kan 
beskrive det nye Rinkenæs 
Vandværk med. 

Med digital styring, 
stor kapacitet og øje 
for detaljerne beskriver 
formanden, Peter Bo 
Christiansen, byggeriet 
som fremtidssikret.

Det nye vandværk har 
kostet 7 mio. kroner.

I følge formanden kunne 
det sagtens være gjort to 
millioner kroner billigere. 
Men det ønskede borgerne 
ikke.

“Vandværket ejes af for
brugerne, og det er dem, 
der har sagt, at det skal 
bygges ordentligt. Den 
anden ting, de sagde, var, 
at det skulle være pænt 
de næste 3040 år. Det 
skulle være ordentligt 

at se på,” siger Peter Bo 
Christiansen.

“Hvis vi bare skulle have 
haft et vandværk, der lever 
op til tingene, kunne vi 
have gjort det to millioner 
billigere. Men så havde vi 
ikke været ordentlige over 
for vores forbrugere.”

Der er stor kapacitet, 
moderne vandtanke af 

rustfrit stål og digital sty
ring af vandværket. 

Vandværket er derfor 
bygget til at holde til frem
tiden. Stor kapacitet og 
grønne tiltag er der blandt 
andet lagt vægt på i byg
geriet. Det nye vandværk 
bruger kun 1,5 kWh, mens 
det gamle bruger 5 kWh.

Corona-udskydelse
Byggeriet er planlagt til at 
blive helt færdigt i uge 22. 
Lige nu tyder alt på, at de 
vil nå det før. 

Formanden mener, at det 
kan blive færdigt 23 uger 
før det, som det ser ud nu. 

“Har det været en nem 
proces? Nej, det har det 
ikke. Der har f.eks. været 

begrænsninger på møder 
under corona.” siger Peter 
Bo Christiansen. 

På grund af forsinkelser 
– bl.a. som følge af corona 
– blev planen revideret i 
slutningen af december. 
Samlet set er byggeriet 
forsinket med ca. 12 uger i 
forhold til den oprindeligt 
plan.

Effektiv proces
I vandværkets bestyrelse 
valgte man at dele opga
verne ud. Det har, ifølge 
formanden, fungeret rig
tig godt. 

Ved at dele opgaverne op, 
har man undgået, at én 

person står med de fleste 
opgaver. 

Opgaverne har været 
delt op i fire kategorier: 
Økonomi, bygning, vand
behandlingsanlæg og IT.

Ved at dele opgaverne 
ud, har alle bidraget med 
det, de er bedst til. Det har 
også gjort koordinationen 
lettere, fordi det ikke har 
været nødvendigt at råd
føre sig ved én person, når 
beslutninger skulle tages. 

Erfaringerne fra projek
tet er noget, bestyrelsen 
vil bruge i fremtiden. 
Opdelingen i mindre 
grupper har vist sig 
særligt gunstig under 
pandemien. 

Fordelene rækker så vidt, 
at bestyrelsen vil fortsætte 
denne tilgang til arbejdet.

“Vi kommer til at tage 
det videre. Vi behøver 
ikke være inde over 
alle tingene. Det er en 
proces, vi vil bruge frem
adrettet”, siger Peter Bo 
Christiansen. ■

Det nye vandværk i Rinkenæs 
har kostet 7 millioner kroner.
 Foto Ingrid Johannsen

Dagligvarebutik går til 
kamp mod bakterier

Af Ingrid Johannsen 

SuperBrugsen i Gråsten 
går aktivt ind i kampen 
mod bakterier.
Dagligvarebutikken har 
investeret i en ny maski
ne, som kan desinficere 
kundekurvene.

“Vi speeder op i kampen 
mod bakterierier”, siger 
uddeler Jesper Thomsen, 
som mærker tilfreds
hed hos kunderne for 
nyanskaffelsen.

Den ny maskine inde
holder desuden en sprit
dispenser til hænderne. ■

Kunderne i SuperBrugsen i 
Gråsten får nu en kurv, som 
er helt uden bakterier. 
Henriette Gørsmeyer, Emmas 
Have i Gråsten, synes, det 
er rigtig smart med kurve fri 
for COVID-19, influenza og 
colibakterier.
 Foto Ingrid Johannsen

4



Skal vi skrue op 
for fjernvarmen 
i Adsbøl?

Sønderborg Varme undersøger interessen for etablering til fjernvarme i Adsbøl. 
Dette gennemføres ved minimum 50 % tilsagn inden 1. juni 2021. 

Vi forventer opstarten med rørlægning kan påbegyndes i løbet af 
2. halvår 2021 og med de første tilslutninger til fjernvarmenettet i 2022.
Hold øje med din postkasse, hvor vi omdeler mere information.

Du kan læse mere på www.sfjv.dk og kontakte os på tlf. 7343 5000
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FÅ EN GRATIS 
KONSULTATION HOS
VORES STILEKSPERT 
KENNETH ADELHARDT

             Kom ind og bestil en tid

Bliv stylet af  
Kenneth 
     Adelhardt

DEN 30-03-2021ER KENNETH IBUTIKKEN FRA10.00-17.00

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
SLOTSGADE 4 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 25 16

WWW.PROFILOPTIK.DK

Danmark Rundt suser 
gennem Gråsten

Af Gunnar Hat tesen

Cykelentusister i 
Gråsten, Rinkenæs og 
Adsbøl bliver ikke snydt 
for at opleve Danmarks 
største cykelløb, Post 
Danmark Rundt 2021, på 
nærmeste hold.
Feltet med de inter
nationale cykelryttere 
kører nemlig igennem 
Rinkenæs, Gråsten, 
Adsbøl og Nybøl på 2. 
etape onsdag 11. august.

Det er 30. udgave af 
PostNord Danmark 
Rundt 2021, som cykler 
til Sønderborg, hvor 
cykelrytterne ender efter 
183 km.

I alt venter der rytterne 
780 kilometer fordelt på 
fem etaper, når PostNord 
Danmark Rundt 2021 

afvikles i august. Anden 
etape går fra Ribe til 
Sønderborg Opløbet bliver 
ved Dybbøl Mølle, hvor 
Magnus Cort vandt i 2016 
sidste gang cykelløbet var 
i Sønderborg. 

Anden etape køres fra 
Ribe til Sønderborg. 
Etapen starter i Ribe og 
bevæger sig sydpå mod 
Skærbæk og videre vestpå, 
hvor den følger Vadehavet 
til Højer. Derefter cyk
les der til Møgeltønder, 
Tønder, og langs den 
dansktyske grænse 
til Padborg og Kruså. 
Efter Kruså køres der 
langs Flensborg Fjord til 
Sønderhav.

Derefter når cykelryt
terne ind i Sønderborg 
Kommune og kører over 
Rinkenæs til Gråsten, 

hvor de kommer gennem 
selve byens centrum. 
Når rytterne kommer til 
Slotsbakken/Feldstedvej 
i Gråsten, så er resten af 
ruten stort den samme 
rute som Tour de France 
etapen i 2022. 

Feltet i PostNord 
Danmark Rundt 2021 
bliver på 140 ryttere fra 
20 hold med deltagelse 
af alle fire danske con
tinental hold, PostNord 
landsholdet og rigtig 
mange danske ryttere på 
World Tour holdene. Det 
betyder, at der er mange 
danske talenter og stjerner 
med i cykelløbet sammen 
med dygtige udenland
ske World Tour og Pro 
Teamsryttere, og det 
sikrer et cykelløb på aller
højste niveau. ■

Post Nord Danmark trækker landets dygtigste cykelryttere og internationale stjerner til 
Sønderjylland.

Kulturlandsbyen 6300 
udskyder årsmøde
Af Gunnar Hat tesen

Bestyrelsen i 
Kulturlandsbyen 6300 har 
på et virtuelt bestyrelses
møde besluttet at skubbe 
foreningens generalfor
samling. Den skulle have 
været afholdt i marts, men 

er udskudt til begyndelsen 
af september.

“Årsagen er indlysende 
nok de restriktioner, der 
gælder for forsamlings
forbuddet på grund af 
COVID19. Bestyrelsen 
ønsker ikke at udsætte 
nogen for smittefare og 
håber, at situationen til 

september er afklaret så 
meget, at generalforsam
lingen kan afholdes”, for
tæller formanden Hanne 
NæsborgAndersen. 

Bestyrelsen håber meget, 
at det bliver muligt at gen
nemføre aktiviteter i løbet 
af 2021. ■
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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.

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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
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Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk
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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
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 14. marts kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 14. marts kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 14. marts
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 14. marts kl. 10.30

ved Liselotte Kirkegaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 14. marts kl. 9.30

ved Marianne Østergaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 14. marts kl. 11.00

ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE
Søndag den 14. marts kl. 9.00
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 14. marts
Ingen gudstjeneste

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

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 14.März., 16 Uhr,

Gottesdienst in
der Kreuzkirche zu Rinkenis

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    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.

KULTURLANDSBYEN 6300

Generalforsamling udsat
Pga COVID-19 og forsamlingsforbudet

udsættes Kulturlandsbyen6300s

generalforsamling til september 2021.

Dato følger.

Venlig hilsen bestyrelsen.

En kromand fyldte rundt

Af Søren Thygesen Kristensen.

En af Gråstens markante 
personer, værtshushol-
der Morten Latter fra 
Den Gamle Skomager, 
rundede fredag 5. marts 
50 år.
Oprindelig havde han 
planlagt at fejre det med 
et større arrangement 
med blandt andet levende 
musik og god mad til sine 
kunder, venner og familie 
på kroen i Nygade; men 
coronaen forhindrede 
også det. I stedet blev det 
til en lille hyggelig sam
menkomst i privaten for 
de nærmeste.

Fra Sundeved til Gråsten
Oprindelig er Morten 
Latter fra Sundeved. Efter 
uddannelse som ma
skinarbejder i Sundeved 
Maskin fabrik og et sam
arbejde med sin far om 
firmaet Maskin fabrikken 
D.U.K. i Broager, havnede 
han i Gråsten. Først med 
fritidsarbejde som disc
jockey på blandt andet det 
nu hedengangne værtshus 
Magitte i Ulsnæs Centret, 
senere både som forpagter 

og ejer af samme sted 
under navnet Center 
Pubben.

Fra 2006 indtil 2018, da 
store dele af centret blev 
ombygget til sundheds
hus, gjorde han pubben til 
et legendarisk mødested 
for alverdens mennesker 
fra Gråsten og omegn. I 
2018 lejede han så skoma
ger Langendorffs tidligere 
bygning i Nygade af dens 
nuværende ejer Henning 
Kjær og omdannede det 
til værtshuset Den Gamle 
Skomager.

“Det at have to værts
huse, Tin soldaten og Den 
Gamle Skomager, så tæt 
på hinanden, var noget 
nyt for mig; men er en 
utrolig positiv oplevelse. 
Kun derne kan gå på mini 
pubcrawl, og samarbejdet 
med Tinsoldatens inde
haver Kim Stokholm er 
første klasses”, fortæller 
Morten Latter.

Corona.
Som alle andre mindre 
selvstændige er Morten 
Latter også hårdt ramt af 
coronaen. 

Som værtshusholder 

forventer han, at han er 
blandt de allersidste, der 
får lov til at genåbne fuldt 
ud. Hvornår har han in
gen anelse om; men han er 
dybt taknemmelig for de 
kunder, som støtter ham 
ved at benytte hans take 
away tilbud.

“Det er med til at holde 
kontakten til kunderne 
ved lige”, siger Morten 
Latter, som håber, at det 
i den kommende turist
sæson bliver muligt i det 
mindste at have åbent på 
samme måde som sidste 
sommer.

Levende musik.
I årene 2010 til 2012 
afholdt Morten Latter 
for helt egen regning 
Gråsten Musikfestival på 
ringriderpladsen.

“Jeg brænder for levende 
musik, og kunne virkelig 
godt tænke mig at gøre det 
igen, hvis tiderne bliver 
gunstige til det. Derfor 
har jeg under normale 
omstændigheder også 
levende musik så tit som 
muligt på Den Gamle 
Skomager; men foreløbig 

gælder det om at komme 
godt over coronaen”.

Weekendåbent
Fra 2011 til 2019 sad 
Morten Latter i bestyrel
sen for Gråsten Handel. 
De to første år som 
formand, og senere som 
næstformand.

“Jeg er blevet en rigtig 
gråstener og ønsker vir
kelig en god fremtid for 
byens handelsliv. Vi så 
sidste sommer, hvilken 
positiv indflydelse Den 
Kongelige Køkken have 
havde på tiltrækningen af 
turister, og forhåbentlig 
bliver det lige sådan i år. 
Det bør vi i den lokale 
handel udnytte ved for 
eksempel at holde butik
kerne åbne alle ugens dage 
i turistsæsonen kombine
ret med underholdning i 
midtbyen. Weekend åbent 
til ud på eftermiddagen 
vil være med til at skabe 
liv i midtbyen og gøre den 
endnu mere attraktiv for 
turisterne. Heldigvis er 
adskillige lokalpolitikere 
blevet opmærksomme på 
de udfordringer Gråsten 
midtby har, så forhåbent
lig bliver de mange pæne 
ord også fulgt op af hand
ling efter kommunalvalget 
til november”, fremhæver 
Morten Latter.

Om fremtiden siger han:
“Mit mål er at opnå 

mindst 25års jubilæum i 
værtshusbranchen, så jeg 
mangler stadig 10 ½ år, og 
de må meget gerne blive 
uden Corona. Jeg nyder 
virkelig at gøre det, jeg 
gør, og jeg kan ikke ud
trykke nok, hvor meget jeg 
værdsætter mine kunders 
trofasthed”, lyder det fra 
fødselaren. ■

Morten Latter er en hjørnesten i bylivet i Gråsten. Han driver til daglig Den Gamle Skomager. 
 Foto Søren Thygesen Kristensen

Flere bliver 
testet i Gråsten

Ahlmannsparken danner rammen om et nyt testcenter, hvor 
borgere kan blive testet for covid-19. Og det benytter mange 
sig af. Foto Ingrid Johannsen
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Frontpersonalet i SuperBrugsen
På min indkøbstur i 
Superbrugsen i Gråsten 
oplevede jeg, at en ansat 
blev kraftigt bebrejdet 
af en kunde, at de tilbud, 
hun havde på sin app, 
var udsolgt. 
Jeg stod og lyttede, mens 
den ansatte forklarede, at 
der faktisk er forbehold 
for udsolgte varer. Det 
var bestemt ikke nok for 
kunden, der brugte rigtig 
mange ord og grimas
ser til at understrege sin 
utilfredshed.

Da kunden harmdirren
de var gået videre, spurgte 
jeg den ansatte, om det 
var noget, de tit oplevede, 
og at det da bestemt ikke 
var nogen god atmosfære 
at skulle arbejde i hver 
eneste dag. 

Hun trak på skuldrene 
og sagde: “Det er fordi 
folk er coronatrætte, så 
er lunten meget kortere. 
og det er ikke ualmin
deligt, at personalet må 
stå på mål for uforskam
mede bemærkninger og 
mishagsytringer, at vi 

kort sagt bliver skældt 
ud af kunder uden noget 
egentligt grundlag – men 
kunden har jo altid ret – 
ik’ ”, tilføjede hun med et 
skævt smil, der tydede på 
et dejligt overskud trods 
kritikken.

Giv et smil
Da jeg kom hjem, tænkte 
jeg lidt mere og blev fak
tisk skidt tilpas på de an
sattes vegne. For mig at se, 
er de lige så meget front
personale som sygeplejer
sker og plejepersonale. De 
skal møde rigtig mange 
mennesker hver dag. 

De er i direkte kontakt 
med smittefare hvert 
eneste minut, de er på 
arbejde. De risikerer at 
hjembringe smitte til deres 
børn, familie og venner. 
Alligevel bliver vi service
rede med smil og hjælp
somhed, de træder til side, 
når vi skal hente varer på 
en hylde eller i et skab. Det 
er deres arbejde, og de har 
ikke mulighed for hverken 
betalt løn på grund af 

nedlukning eller hjemme
arbejde ved computeren. 
De SKAL møde fysisk på 
arbejde hver dag med de 
psykiske udfordringer, der 
naturligt følger med ved at 
være frontpersonale.

Min opfattelse er, at det 
ikke er personalet, man 
kan skyde på. Derimod 
møder jeg desværre med
handlende, der tydeligt 
ikke har tålmodighed og 
kan vente på, at en anden 
kunde bliver færdig ved 
grøntvareafdelingen eller 
overholder afstandskrav.

Så jeg synes, at vi skal 
respektere og værdsætte, 
at der er mennesker, der 
dagligt risikerer deres 
helbred for at vi andre kan 
få handlet, så hverdagen 
kan fungere hjemme hos 
os selv.

Giv dem i stedet et smil 
og lidt tålmodighed – det 
fortjener de. 

Hvis det er helt umuligt 
– ja, så bliv hjemme og 
bestil varerne på nettet 
– det er faktisk en fysisk 
mulighed.

Det er selvfølgelig 
gældende for alle fødeva
rebutikker, men nu var 
det lige i Super Brugsen i 
Gråsten, at jeg oplevede 
situationen, så en stor tak 
fra mig for at I gør det 
muligt, at jeg kan handle 
på en måde, hvor jeg 
føler mig både sikker og 
velkommen.

Tusind tak og venlig hil
sen fra en meget taknem
melig kunde.

Dødsfald

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid 

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælpuvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

ISO9001-certificeret

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

Gråsten&Omegns

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning 
har vi gennem tre generationer bistået ved 

planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os 
for en uforpligtende personlig samtale eller find 
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

Vi træffes hele døgnet.

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich 

Sønderborg 
Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg

Tlf: 74 42 36 81

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Tlf.: 70 12 20 12 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

www.als-begravelse.dk

Vi holder
Traditionen tro
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelses- 
forretning sætter vi en stor ære i at holde 
traditionerne i hævd.

Vi har mange års erfaring og vores forretning  
er tilpasset tiden, så vi på den bedst 
mulige måde får taget en smuk afsked.
 

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

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

Kørte forkert i tæt tåge
Politiet ledte forleden 
efter en 64årig mand, 
som i den tætte tåge kørte 
forkert på sin knallert i 
området omkring Gråsten 
Landbrugsskole.

Manden var på vej hjem, 
og i den tætte tåge kom 
han til at dreje forkert, 
hvor han kørte ned ad 

en markvej, og nu var 
endt på en mark i om
rådet omkring Gråsten 
Landbrugsskole

Politiet ledte efter ham, 
hvor de brugte lys, og så 
forsøgte de at få ham til at 
fortælle, om han kunne se 
det, og i hvilken retning 
det kom fra.

Manden havde en meget 
gammel mobiltelefon, 
hvor der ikke var nogen 
GPS i, så den kunne poli
tiet ikke bruge til at spore 
ham. Manden blev fundet 
i løbet af 20 minutter, og 
politiet sørgede for, at han 
kom hjem i varmen. ■

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlige ord og blomster ved

Karen Rosenkilde Lunds
bisættelse

En særlig tak til Hjemmeplejen Gråsten for kærlig omsorg
og pleje, Celina, Familielægerne Gråsten, sognepræst

Helle Domino Asmussen og Helmich & Søn

Susie, Bente og Gitte

Læserbrev

Preben Friis Madsen, 
Egernsund, er død, 76 år. ■

Christian Dippel Rasmussen, 
Vester Sottrup, er død, 
90 år. ■

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

Grete Kaja Hansen, 
Dalsmark Plejecenter, 
Rinkenæs, tidligere 
Asserballeskov, er død, 
90 år. ■

Asta Grethe Gedbjerg, 
Gråsten, er død, 94 år. ■

Karen Rosenkilde Lund, 
Gråsten, er død, 91 år. ■
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B R O A G E R

Information til 
vores forbruger

Ifølge vores vedtægter skal der afholdes 
generalforsamling hver år i marts måned.

Idet forsamlingsforbuddet foreløbig gælder til og 
med den 5. april 2021, udsættes generalforsamling 

til det tidspunkt hvor forbuddet er ophævet.

Broager Vandværk
Vand er livets kilde / skån miljøet
Klik ind på vandværkets hjemmeside

www.broager-vandvaerk.dk

25 år med skatkort på bordet
Af Gunnar Hat tesen

Annas Minde Skatklub 
i Broager kan den 
16. marts fejre 25 års 
jubilæum.
Foreningen består af 12 
medlemmer og 2 reserver.

Skatklubben blev stiftet 
af Chresten Krogh, der var 
klubbens første formand.

Tilbage i 1996 spille
de man i kælderen på 
Annas Minde, Storegade, 
Broager.

Spillestedet gav navnet til 
klubben.

Gunnar Gottschalk aflø
ste i 2005 Chresten Krogh 
på formandsposten. 
Han var formand indtil 
2018, hvor Tage Bruun 
Jørgensen tog over.

Skatklubben har i dag 
lokaler på Broagerhus.

“På grund af regeringens 
forsamlingsregler må vi 
desværre ikke samles i 
offentlige rum, så jubilæet 
fejres senere”, fortæller 
Tage Jørgensen. ■

70 år med samme postnummer:

Broagerland har været 
Valdemar Moldts centrum

Af Gunnar Hat tesen

Hans Valdemar Moldt 
har boet hele sit liv på 
Rødegade i Rendbjerg 
på Broagerland, 
hvor han har taget 
del i en bred vifte af 
foreningsarbejde. 
Torsdag den 18. marts 
fylder han 70 år. 

Han har aldrig haft an
dre postnumre end 6320 
Egernsund. For Broager
land er der, han er født, 
der han har gået i skole, 
arbejdet, opdraget sin 
datter og været involveret 
i talrige foreninger.

For Hans Valdemar 
Moldt kan godt lide at 
engagere sig.

“Det er rart at være ori
enteret”, siger Valdemar 
Moldt, der i 40 år var 
spejder.

“Jeg begyndte som 
10årig med at blive 
drengespejder i Broager. 
Den gang var vi omkring 

100 spejdere i Broager. Vi 
var opdelt i fem patruljer. 
Vi var dygtige, og der stod 
respekt om os i distriktet”, 
husker Valdemar Moldt. 

Det blev til 40 år som 
spejder, hvor han opnåe
de at blive tropsleder og 
gruppeleder.

“Det var en utrolig spæn
dende tid. Jeg tænker med 
glæde tilbage på hyggelige 
sommerlejre. Det blev til 
fire sommerlejre i Norge. 
Særligt husker jeg, at vi i 
1991 var på sommerlejr 
med 30 spejdere til Nord
kap”, erindrer Valdemar 
Moldt, som under den 
6.150 km lange køretur 
sad ved rattet i bussen.

“Det var fantastisk at se 
midnatssolen deroppe. 
Der var havblik ud over 
Is havet. Vi blev der tre 
dage. Det var en ople
velse for livet”, mindes 
Valdemar Moldt, som 
arbejdsmæssigt i 5 år gra
vede ler for Peter Matzen. 

Dernæst kørte han i 19 år 
med lastbil hos sin bror, 
Erik Moldt. Siden blev det 
til 26 år, hvor han kørte 
med gummiged og grave
de ler for Petersen Tegl.

Politisk interesseret
Politisk har han været en
gageret i Venstre. Han har 
siden 2005 været formand 
for Broagerlands Venstre, 
og sad i en halv periode 
som medlem af Broager 
byråd.

Sidste år blev han for
mand for Lokalhistorisk 
Forening for Broagerland.

Valdemar har stadig ap
petit på tilværelsens glade 
stunder  og engagementet 
i foreningslivet fortsætter 
han med.

Han er gift med Trine, 
der er sygeplejerske. I 
ægteskabet er der opvok
set en pige, Marie, der 
er uddannet økonom, 
ansat i Sydbank og bor i 
Odense. ■

Hans Valdemar Moldt fylder 70 år. Han har taget del i en bred vifte af foreningsarbejde på 
Broagerland.

Sparekasse får 
overskud på 14 mio. kr.
Af Gunnar Hat tesen

Den lokale sparekasse i 
Broager fik et overskud 
på 14,3 mio. kr. før skat 
i fjor.
Det er en nedgang i 
forhold til 2019, hvor 
overskuddet var på 
29,9 mio. kr.

Sparekassens direktør 
Lars Christensen betegner 
årsregnskabet som et 
tilfredsstillende resultat 
trods Covid19

“2020 vil uundgåeligt bli
ve husket for coronakrisen 
og de påvirkninger dette 
har haft, og stadig har, på 
samfundet”, nævner Lars 
Christensen.

“Basisindtjeningen er 
dog fortsat under pres, 
dels på grund af generelt 
stigende omkostninger 
samt det lave renteniveau”, 
siger Broager Sparekasses 
direktør Lars Christensen.

I forhold til 2019 kan 
forskellen i resultatet ho
vedsageligt forklares med 
faldende kursreguleringer. 

I 2019 havde sparekassen 
en ekstraordinær kurs
gevinst ved salg af 75% af 
aktierne i Sparinvest til 
Nykredit på ca. kr. 14 mio. 

Nedskrivninger
Grundet situationen 
omkring Covid19 og de 
usikkerheder det med
fører, har sparekassen 
udgiftsført nedskrivninger 
for alt kr. 8,9 mio., som 
et ledelsesmæssigt skøn. 
Til trods for dette ledel
sesmæssige skøn, kan 
sparekassen samlet set 
indtægtsføre kr. 2,7 mio. 
på nedskrivningerne. 

Dette viser at sparekas
sen har en solid bonitet på 
kundebasen. 

Sparekassens samlede 
udlån falder 7,4%. År
sa gen hertil kan blandt 
andet forklares med de 
hjælpepakker og momslån 
staten har tilbudt under 
coronakrisen. 

Dette har medført lavere 
træk på kundernes kredit
ter. Sparekassens samlede 

kreditformidling beståen
de af eget udlån, formidlet 
lån til DLRKredit og 
Total kredit, viser dog en 
samlet stigning på 176 
mio. kr. eller 4,4%, hvilket 
er meget tilfredsstillende. 

Det samlede indlån er 
steget med 8,6% og udgør 
nu for første gang mere 
end kr. 2 mia. 

Sparekassens kapitalsitu
ation er også tilfredsstil
lende. Kapital procenten 
er steget fra 20,9 til 21,5%. 
Det betyder, at sparekas
sen er godt polstret til at 
modstå kommende krav 
og samfundsøkonomiske 
udsving.

Forventninger
I budgettet for 2021 
forventes stigende netto
rente og gebyrindtægter i 
forhold til 2020. Stigende 
nettorenteindtægter, 
grundet indførelse af ne
gativ indlånsrente for pri
vate, samt stigende gebyr
indtægter grundet forøget 
forretningsomfang med 
samarbejdspartnere, her
under bl.a. DLR Kredit, 
Total kredit og Nær
pension. Med de nævnte 
forudsætninger forventer 
sparekassen et resultat før 
skat i størrelsesordenen 
1418 mio. kr. ■

Fakta: Broager 
Sparekasse

16.935 kunder
5630 garanter
60 medarbejdere

Tak fordi du handler lokalt 

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
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S U N D E V E D

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

Mindeord

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

LIVET FORANDRER SIG 

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

.

Måske har I lige købt nyt hus med plads til nye 
køkkendrømme? Måske er familien blevet større 
eller børnene er flyttet hjemmefra? Livet forandrer 
sig og det samme gør jeres behov.

Velkommen til åbent hus, hvor du i fred og ro 
kan udforske vores mange løsningsmuligheder. 
Mød vores designrådgiver, få hjælp og gode råd 
med på vejen, så du trygt kan tage det næste 
skridt til din boligdrøm.

Vi glæder os til at se dig.

inspiration
Bolig

ÅBENT HUS
SØNDAG 14. MARTS KL . 10 -15

Blans Vandværk

Udskydelse
Pga. coronasituationen bliver 

generalforsamling i Blans Vandværk 
udskudt til senere på året.

Regnskab og formandens beretning for 
2020 kan ses på https://blans.infoland.dk/

blans-vandvaerk/generalforsamling-21/

I dette år sættes vandprisen op med 
19 øre/m3 grundet et øget bidrag til 

vandsamarbejdet i Sønderborg.
Bestyrelsen

Mindeord over Christian Dippel
Den 3. marts døde 
Christian Dippel 
Rasmussen i en alder 
af 89 å efter en langt 
og aktivt liv i Vester 
Sottrup. 
Dippel, som vi kaldte 
ham, var i mange år 
viceskoleinspektør på 
Nydamskolen i Vester 
Sottrup, og han var i 
meget høj grad med til at 
gøre skolen til et sted med 
stor arbejdsglæde, omsorg 
for medarbejderne og 
humor.

Ofte var det ham, der 
tog imod de nye kolleger 
og viste dem til rette. Han 
havde blik for kollegerne 

og kom tit med en frisk 
bemærkning, der endte i 
et godt grin. 

Dippel ydede en meget 
stor arbejdsindsats på 
skolen, og han satte en ære 
i, at der var orden i tin
gene. Dippel var qua sin 
opvækst uhyre retlinet, 
og man viste, at han som 
leder stod for hjælpsom
hed og ordentlighed.

I lokalsamfundet var han 
vellidt og respekteret, og 
det var derfor også natur
ligt, at han i en årrække 
sad i Sundeved kommu
nalbestyrelse og var med 
til at præge kommunen i 
en tid med stor udvikling.

Dippel var et varmt og 
socialt menneske med en 
enorm berøringsflade i 
form af venner og kolleger, 
og vi, der haft fornøjelsen 
af at kende ham i begge 
sammenhænge, har nydt 
hans selskab og sat stor 
pris på hans venskab. 

Måske uden selv at ville 
det, blev han ofte et slags 
samlingspunkt og medvir
kede i høj grad til, at vore 

sociale sammenkomster 
blev mindeværdige.

Han vil blive savnet og 
husket. 

Ære være hans minde.
På kollegers og venners 

vegne. ■

Esben Jensen

Ny havnebygning 
i Ballebro
LAG Sønderborg-
Aabenraa sender en 
økonomisk støtte på 
400.000 kroner til en ny 
havnebygning i Ballebro.
Den nye bygning vil inde
holde omklædningsfacili
teter med toilet og bade

faciliteter, opholdslokale 
med tekøkken og Ballebro 
kiosken. Udendørs vil der 
være borde og bænkesæt, 
en grill og en udendørs 
bruser. Byggeriet begyn
der her i foråret. ■

Der bliver i foråret opført en ny havnebygning i Ballebro som 
erstaning for en tidligere. Foto Ingrid Johannsen
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Hørt i byen
Sønderborgmotorvejen 
var mandag morgen 
kortvarigt spærret i 
vestgående retning, 
mens der blev ryddet 
op efter et uheld. 
Årsagen var et uheld 
øst for afkørsel 14 
Gråsten kort før klok
ken 8.00. Motorvejen 
måtte spærres, for at 
politiet kunne rydde 
op. Omkring klokken 
8.10 var motorvejen 
atter åben.

Politiet lavede mandag 
formiddag hastigheds
kontrol, på Kongevejen 
i Gråsten.

Mogens Mau i 
Egernsund kunne 
forleden fejre 20års 
jubilæum med sit firma 
Sundhed og velvære.

Husets frisør fejrede 3. 
marts 8 års fødselsdag. 
Karina Hansen giver 
for tiden salonen en 
ordentlig makeover. 

Når restauranter og 
cafeer må åbne, tiltræ
der der en ny forpagter 
af Restaurant Fiskenæs 
i Gråsten.

Inden påske bliver 
der hængt nye flag 
op i Gråstens gader 
for at byde slotsbyens 
tusindvis af turister 
velkomne.

Jonna Seemann fra 
2dreams er gået i gang 
med at tænke på nye 
tiltag, når Gråsten 
mærket igen uddeles 
til efteråret. I de sidste 
fire måneder af 2020 
blev der uddelt mærker 
for næsten 9 mio. kr. 
i omsætning i byens 
butikker.

Frieda Josephsen 
Knudsen, Nybøl, har 
fejret 75 års fødselsdag. 

Wael Majed, 
CaFeodora, benytter 
nedlukningen til at 
male naturbilleder. ■

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,-

Deadlines omkring påske
Kære annoncør, i forbindelse med 

helligdagene omkring påsken udkommer 
Gråsten Avis | Bov Avis anderledes med 
deraf ændrede indleveringstidspunkter. 

Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender:

Uge 13:
Avisen udkommer tirsdag den 30. marts 

og onsdag den 31. marts

DEADLINES FOR UGE 13:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 23. marts kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Torsdag den 25. marts kl. 12.00 
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 23. marts kl. 12.00

Uge 14:
Avisen udkommer som normalt onsdag - torsdag

DEADLINES FOR UGE 14:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 23. marts kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Torsdag den 25. marts kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 23. marts kl. 12.00

Gråsten Rideklub klarer 
generalforsamling online
Af Esben Cronbach

Det fortsatte forsam-
lingsforbud har fået 
Gråsten Rideklub til at 
tage kreative midler 
i brug for at afvikle 
generalforsamlingen.
Faren for coronasmitte 
har fået mange forenin
ger til at udskyde deres 
årlige generalforsamling. 
I Gråsten Rideklub valgte 
man at lade generalfor
samlingen være online. 
Det har fungeret godt, 
siger formand for forenin
gen, Maria Eskesen.

Kamera, lys, action
Med stort kamera og til
kobling til Facebook blev 
generalforsamlingen sendt 
live.

40 medlemmer tilslut
tede sig den virtuelle ge
neralforsamling, hvor kun 

bestyrelsen og dirigenten 
var fysisk til stede. 

Mange foreninger har 
valgt at udskyde gene
ralforsamlingen, men 
Gråsten Rideklub valgte at 
bruge onlinemuligheden. 

Ifølge formanden 
fungerede mødet godt, 
selvom medlemmerne 
ikke var fysisk til stede. 
Medlemmerne kunne 
løbende kommentere gen
nem Facebook. Gennem 
samme platform var der 
mulighed for indvendin
ger, hvis de var uenige i 
beslutningerne, der alle 
blev godkendt.

Håber på afholdelse
I 2021 har foreningen 
planlagt flere arrange
menter, som de håber at 
kunne stable på benene. 
Et landsstævne for ponyer, 
der skal afholdes den 18
21 juni samt klubmester

skabet, der endnu ikke har 
en fastlagt dato, er blandt 
arrangementerne. 

Sidste år måtte Gråsten 
Rideklub aflyse arran
gementerne, der ifølge 
formanden fungerede 
“super godt”. Derfor håber 
foreningen, at det i år vil 
være muligt at afholde 
dem.

Nye ansigter
I bestyrelsen er Anne 
Mette Rossen og Lars 
Langendorff trådt ind i 
bestyrelsen som supple
anter. De poster overtager 
de fra Marianne Skaarup 
Marker og Caroline 
Skaarup Marker. Asker 
Jacobsen tiltræder som 
revisor. ■

Gang i salget hos 
genbrugsbutik
Kunderne stod i kø, da 
Folkekirkens Nødhjælps 
genbrugsbutik i Gråsten 
åbnede igen efter 
Corona-nedlukning.
Inden for var butikkens 
frivillige klar til endelig at 
kunne åbne og tage imod 
kunder igen.

“Vi glæder os rigtig me
get til at genoptage vores 
fællesskab. Vi har savnet 
hinanden og vores kunder 
og give dem mulighed for 
at støtte vores gode formål 
til fordel for verdens fat
tigste,” siger Renate Røhl, 
der er butiksleder. 

Genbrugsbutikken i 
Gråsten er et samlingssted 
for både frivillige kræfter 
og for kunderne. Derfor 

har nedlukningen taget 
hårdt på mange, som har 
følt sig mere ensomme og 
alene. 

“Derfor betyder det 
rigtig meget for os, at vi 
igen kan være lidt sam
men. Vi skal selvfølgelig 
fortsætte med at passe på 
hinanden og vores kunder, 
så alle kan være trygge 
ved genåbningen. Der vil 
være masser af håndsprit, 
afstand og masker,” siger 
Renate Røhl. 

Åbningstiderne kan 
variere i de første uger og 
måske måneder. Det skyl
des, at der er en gruppe 
frivillige, der gerne vil 
vente lidt med at vende 
tilbage til arbejdet. ■

Tvivl om fodbold
Sønderjyllands Cup 
2021 er et trækplaster for 
Gråsten Boldklub. 

Cuppen plejer at samle 
over 800 fodboldspillere 
fra det meste af Jylland og 
Fyn og giver traditionelt 

et pænt overskud til klub
bens arbejde.

GB håber inderligt, 
at cuppen kan løbe af 
stablen. Forberedelserne 
er i gang, mens man 
venter på grønt lys fra 
myndighederne. ■

1 2



Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Motor-optimering
fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

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

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

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 10. Skipperlabsskovs med rødbeder

TORSDAG den 11. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 12. Rullesteg med rødkål

LØRDAG den 13. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 14. Burger med pommes frites

MANDAG den 15. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 16. Svensk pølseret med rødbeder

Kun 69,-

Lærer og altmuligmand 
starter firma i Padborg
Af Esben Cronbach

Thomas Nielsen sagde 
sit job op for at starte 
som selvstændig. En 
beslutning han er rigtig 
glad for.
Blandt håndværkerfirma
er kan man nogle gange 
høre, at ingen opgave 
er for stor. For 53årige 
Thomas Nielsen i Padborg 
er det omvendt.

“Andre siger, at ingen 
opgave er for stor. Her 
er ingen opgave for lille. 
Fru Jensen kan komme 
med en lysestage med 
en knækket hank eller 
der kan komme en stor 
traktor. Det er lige meget. 
Vi laver det hele,” siger 
Thomas Nielsen.

Thomas Nielsen har alle 
dage haft hænderne skruet 
ordentligt på. I oktober 
sidste år sagde han sit 

job som lærer op, og er 
nu blevet selvstændig. 
Han driver firmaet TBN 
Service Padborg, der ord
ner alt fra stort til småt. 
Inden han kastede sig ud 
i det nye eventyr, var han 
lærer på FGU Rødekro. 
“Jeg syntes arbejdet blev 
for meget skolepræget og 
for lidt fagundervisning 
på værkstederne i forhold 
til tidligere”, fortæller 
Thomas Nielsen. Pludselig 
skulle han undervise i 
dansk, matematik og sam
fundsfag, og det kunne 
han ikke se sig selv i.

Hjælpe de unge
Selvom han ikke længere 
arbejder med unge men
nesker på skolen, ønsker 
han fortsat at hjælpe dem 
videre.

“Hvis jeg får nok at lave, 
vil jeg gerne ansætte nogle 

af de unge mennesker, jeg 
har haft på produktions
skolen,” siger han. 

Han mener, at de, der er 
bedre til det praktiske end 
det boglige, bliver glemt af 
skolesystemet.

“Det synes jeg er synd. 
Selvom man ikke kan 
læse, kan man sagtens 
have hænderne godt 
skruet på,” siger han, og 
vil derfor gerne hjælpe de 
unge, der har boglige pro
blemer, videre i livet.

Foråret bringer nye opgaver
Lige nu er der mange 

græsslåmaskiner og andet 
maskineri, der skal ser
viceres og repareres. 

"Jeg får dagligt henven
delser fra folk, der skal 
have deres maskineri klar
gjort til den kommende 
havesæson, og her ligger 

min spidskompence", for
tæller Thomas Nielsen.

Ved siden af passer han 
flere udendørsarealer for 
forskellige firmaer. Det 
er et job, der passer ham 
godt, for han har stor 
erfaring med at betjene 
og køre både store og små 
maskiner.

Jobbet som selvstændig 
har skabt stor fleksibilitet i 
Thomas Nielsens hverdag. 
Han er glad for selv at 
kunne bestemme, hvordan 
tiden skal administreres. 

Ved siden af det prakti
ske, kommer også det ad
ministrative. "Min bedre 
halvdel står for al kontor
arbejdet. Jeg laver det, jeg 
er god til med hænderne, 
og så passer min kone det 
administrative", slutter 
Thomas Nielsen af. ■

53-årige Thomas Nielsen har startet eget firma, som hedder TBN Service Padborg. Han reparerer blandt andet 
græsslåmaskiner.

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 

Tak fordi du handler lokalt

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



Taksigelser

Dødsfald

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
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KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 14. marts kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 14. marts kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Søndag den 14. 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.

Kirken er åben for dåb

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Folkekirken Bov Sogn

Bov & Kollund kirker

Er I blevet forældre i 2020 eller 2021 og har Corona været årsag til at 
I endnu ikke har fået jeres barn døbt, så vil vi gøre jer opmærksom 

på at vores kirker i Bov og Kollund er åbne for dåb, hvor børn 
(og voksne) i alle aldre har mulighed for at blive døbt.

Tøv derfor ikke med at ringe til vores Kirkekontor 
for en nærmere snak om mulighederne.

Kirkekontoret kan kontaktes på tlf. 7467 0917 
tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.30-12.00 og torsdag kl. 12.30-15.30.

På nuværende tidspunkt er det muligt at være 31 personer 
i Bov kirke og 18 personer i Kollund kirke. 

Med venlig hilsen
Sognepræsterne fra Bov og Kollund kirker

Min kære mand
vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Leo Rasmus Henriksen
* 1. april 1926    †  1. marts 2021

er stille sovet ind den første forårsdag 

På familiens vegne

Misse Henriksen

Mindehøjtideligheden har fundet sted

Hjertelig tak

for blomster, deltagelse og flagning ved

Renate Hansens
bisættelse

Med venlig hilsen

Helmut og Brita

Anne Marie Soll,  
Padborg, er død, 80 år. ■

Renate Hansen,  
Bov, er død, 80 år. ■

Min elskede mand
vor kære far

Hans-Jürgen Schröder
* 23. juni 1958

er alt for tidligt blevet taget fra os

Bov, den 3. marts 2021

På familiens vegne

Britta
Martin, Mathias og Jasmin

Bisættelsen finder sted i stilhed

10 års 
jubilæum
Daginstitutionsleder for 
Børnehaven Sønderskov 
i Tinglev Jeanette Greve, 
Uffesvej 10, Padborg, 
fejrede forleden 10 års 
jubilæum. ■

Højskole 
fylder 100 år
Rønshoved Højskole ved 
Flensborg Fjord fyldte 
tirsdag den 9. marts 
100 år.
Højskolen var den ene af 
tre højskoler, som efter 
Genforeningen blev opret
tet i Sønderjylland.

Højskolens første for
stander fra 192141 var 
Aage Møller, der var 
fynbo.

Derefter fulgte den 
navnkundige Hans 
Haarder, der var forstan
der indtil 1979. Han var 
vestjyde, højskolelærer fra 
Askov og højskolens første 
forstander med en akade
misk uddannelse.

Hans Haarder var 
forstander indtil 1979, 
hvor han blev afløst af 
sønnen, Oscar Haarder, 
der blev højskolens store 
bygmester. 

I 1987 blev Laurids Kjær 
Nielsen forstander og han 
fungerede indtil 1996, 
hvor Erik Lindsø overtog 
roret.

Siden 2001 har 
Thue Kjærhus været 
forstander.  ■
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Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Telefon: 74 67 66 44
Email: post@fl e-skole.dk

Gå på hjemmesiden www.fl e-skole.dk 
og læs om muligheden for at deltage 
i vores virtuelle åbent hus den 
24. marts eller ring og book et 
besøg på tlf.: 74 67 66 44

Føler du, at du har mistet noget 
af din ungdom under corona?

Stadig 
ledige 

pladser

På Frøslevlejrens Efterskoles 
prøvefri 10. årgang FLE X 
kan du indhente 
det forsømte.

Her er nærvær, fællesskab
og fordybelse
Opnå personlig udvikling og
få individuel studievejledning
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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

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, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

Den kan også a� everes i postkassen på:
Bovvej 45 i Padborg.

Kollund Tennisklub inviterer til 

generalforsamling
Onsdag, den 24. marts 2021 kl. 17.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Det er tid til at planlægge aktiviteterne for den kommende sæson. 
Alle medlemmer, børnenes forældre samt eventuelle kommende 

medlemmer kan deltage i mødet.
Forslag til generalforsamlingen bedes sendt til 

kollund.tennis@gmail.com senest 19. marts 2021.
På grund af COVID-19 restriktioner holdes generalforsamlingen 

udendørs ved klubben på Kalveknækket 55, 6340 Kruså, Kollund.
Tag varmt tøj og fodtøj på.

Deadlines omkring påske
Kære annoncør, i forbindelse med 

helligdagene omkring påsken udkommer 
Gråsten Avis | Bov Avis anderledes med 
deraf ændrede indleveringstidspunkter. 

Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender:

Uge 13:
Avisen udkommer tirsdag den 30. marts 

og onsdag den 31. marts

DEADLINES FOR UGE 13:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 23. marts kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Torsdag den 25. marts kl. 12.00 
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 23. marts kl. 12.00

Uge 14:
Avisen udkommer som normalt onsdag - torsdag

DEADLINES FOR UGE 14:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 23. marts kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Torsdag den 25. marts kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 23. marts kl. 12.00

Frihed og fællesskab

BOV
afholder

VIRTUEL 
GENERALFORSAMLING 

OG 
OPSTILLINGSMØDE TIL 
KOMMUNEVALG 2021

Torsdag den 25. marts 2021
kl. 20.00

Tilmelding til formanden 
Leif Andersen på mail: 

leifcandersen@outlook.dk senest 
mandag den 22. marts, hvor der 

også kan fås nærmere info.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Venstre Bov

Letkøb i Holbøl sælger mere øl 
og sodavand
Af Dit te Vennits Nielsen

Flere og flere handler 
hos Letkøb i Holbøl. 
Omsætningen stiger 
efter at grænsen er 
lukket.
Det har købmand Bjarne 
Vinther Nissen erfaret.

“Vi sælger helt vildt godt 
af øl og sodavand. Så godt 
at jeg får flere paller hjem 
om ugen”, fortæller Bjarne 
Vinther Nissen.

Blandt de nye tiltag i 
dagligvarebutikken er, 
at slagteren fra Ravsted 
dagligt leverer frisk kød. 
Desuden sælges der pålæg 
fra Worthmann i Rødekro 

og friske æg fra Jacobsen 
Friland. 

De nye tiltag gør, at 
kunderne ikke kun kom
mer fra Holbøl, men fra 
omegnen.

“Jeg har lavet nogle gode 
tilbud i samarbejde med 
Ravsted Slagteren. Han 
leverer nu 34 gange mere 
kød hver dag end førhen. 
Det er virkelig en succes. 
Folk har jo også handlet 
meget på nettet i den se
nere tid, og når de henter 
pakkerne i postudleve
ringen køber de ofte noget 
i butikken samtidigt”, 
fortæller Bjarne Vinther 
Nissen, der nu kan se 
overskud i regnskabet. “Vi satser på lokale le

verandører, og det sælger 
godt”, siger Bjarne Vinther 
Nissen. ■

Købmanden fra Letkøb i 
Holbøl, Bjarne Vinther 
Nissen, glæder sig over, at 
butikken nu giver overskud.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

BESTILLING AF ÅL
Bestilling af røget ål, stegeål, 
fjordskrubber, torsk og laks.

Afhentning i Kruså og Gråsten.

Leveres tirsdag den 16. martsLeveres tirsdag den 16. marts

TLF. 51 49 12 34
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Møllegade 3 • 6330 Padborg 
Tlf. 74 37 60 90  • sydbank.dk2
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Der er mange gode grunde til at energioptimere din 
bolig – både for din egen skyld, for din pengepungs 
skyld og vigtigst af alt; for miljøets skyld. 

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

Vil du gøre 
noget godt 
for din bolig 
og miljøet?

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

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

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

Guldbrudepar med hang til 
transport, sommerhus og kulturliv

Af Dit te Vennits Nielsen

Lørdag den 6. marts 
kunne Helen og Mogens 
Therkelsen, Kruså fejre 
guldbryllup.
De blev viet i Bov Kirke 
for 50 år siden og dagen 
blev markeret med en 
lille fest for den helt 
nære familie hjemme på 
Udsigten 10. 

“Vi ville gerne have 
fejret det med en stor fest 
med 90 gæster, men det 
kan vi jo ikke på grund 
af corona”, siger Mogens 
Therkelsen.

Guldbrudeparret har 
kendt hinanden siden 
Helen var 8 år og Mogens 
10 år.

“Vi gik til folkedans 
sammen og fulgtes ad op 
igennem teenageårene. 
Årets højdepunkt var, når 
der var Bov Ringridning 
og vi kørte i radiobil sam
men”, mindes det charme
rende guldbrudepar.

Helen er født Petersen 
og hendes forældre ejede 
Byens Pølsevogn. Hun 
er født og opvokset på 
Frøslevvej, mens Mogens 
stammer fra Kruså, søn af 

det kendte vognmandspar 
Petra og H.P. Therkelsen.

Speditør
Helen kom efter fol
keskolen i lære som 
teknisk assistent ved 
Bov Kommune. Efter 
læretiden flyttede hun til 
Lille Værløse, hvor hun 
arbejdede nogle år. Hun 
vendte imidlertid hjem 
til Pad borg og blev ansat 
under Jeppe Jørgensen ved 
Teknisk Forvaltning i Bov 
Kommune.

Mogens er uddannet 
speditør hos Danexim. 

Efter uddannelsen rejste 
han udenlands for at få 
mere erfaring. Han arbej
dede i Tyskland, Schweiz 
og England, hvorefter han 
i 1970 atter vendte tilbage 
til Danexim. 

Den 1. marts 1971 trådte 
han så ind i transport
firmaet H.P. Therkelsen, 
hvor han netop har fejret 
50 års jubilæum. Sønnen 
Peter Therkelsen ville 
gerne have holdt en stor 
reception for sin far, men 
det kunne desværre ikke 
lade sig gøre på grund af 
corona. 

Efter giftermålet i 1971 
købte parret huset på 
Udsigten i Kruså, hvor de 
stadig bor. 

Huset er af flere om
gange blevet bygget om 
og står i dag som en stor 
flot villa med udsigt over 
mark og skov. 

Desuden har de sommer
hus i Rønshoved og og på 
Fanø.

Veninder
Helen stod i mange år for 
opdragelsen af parrets tre 
børn. Desuden var hun 
aktiv i skolebestyrelsen på 
Kruså Skole. Hun var en
gageret i Ladies Circle og 
er stadig aktiv i en såkaldt 
“exer” klub med gamle 
veninder. Da børnene 
blev større, hjalp hun også 
sin søster og svoger med 
bogføring hos Lunddal 
El. Helen er bestyrel
sesmedlem i Padborg 
Friluftsscene. Desuden er 
hun vinterbader.

Helen og Mogens har 
gennem deres aktiviteter 
blandt andet i Round 
Table og forskellige orga

nisationer rejst over det 
meste af verden og har 
haft mange fantastiske 
oplevelser. Mogens er 
stadig aktiv i Padborg
Kruså Rotary Klub, 
bestyrelsesformand i 
H.P. Therkelsen, medlem 
af forskellige udvalg i 
Dansk Industri, medlem 
af Udviklings rådet for 
Sønderjylland og er for
mand i Lokalforeningen 
Bov, Smedeby, Kruså. 

Parret er meget interes
serede i det grænseover
skridende samarbejde. De 
er aktive i Sydslesvigsk 
Forening, medlemmer af 
Teater foreningen i Flens
borg og deltager aktivt i 
kulturlivet i både Sønder
borg, Aabenraa samt 
Kruså og Padborg. 

Guldbrudeparret har 
tre børn. Det er Thomas, 
Peter og Anne. De har 
skænket deres forældre 10 
børnebørn.

Mogens Therkelsen 
havde den ære i 2017 at 
få tildelt Ridderkorset 
af Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe. ■

Helen og Mogens Therkelsen 
foran æresporten på 
Udsigten 10 i Kruså.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Folkekær sognepræst 
fylder 80 år
Af Dit te Vennits Nielsen

Pastor emeritus, 
Paul Møller, Kollund 
Østerskov, fyldte man-
dag den 8. marts 80 år.
Han har stadig stor sam
fundsinteresse, følger 
levende med i lokalsam
fundet og holder sig i form 
med gåture.

Paul Møller opnåede i sit 
15 årige virke at blive en 
særdeles værdsat og meget 
afholdt præst i Bov Sogn. 

Han tog sig af sine 
sognebørn og holdt 
inspirerende og varme 
prædikener. 

Paul Møller er født og 
opvokset på en gård i 

Rinkenæs. Han har stadig 
billeder, der står kniv

skarpt i hans erindring 
fra ungdomsårene, hvor 
han tog realeksamen fra 
Gråsten Skole.

Efter sin pension som 
70årig vikarierede han et 
års tid i Den Danske Kirke 
i Sydslesvig. Han har 
arrangeret flere studieture 
sammen med menig
hedsrådet til blandt andet 
Rügen, Israel, Rüdesheim 
og Armenien.

Desuden er han en popu
lær foredragsholder.  

Paul Møller flyttede 
efter sin pensionering til 
Kollund Østerskov, hvor 
han sammen med sin 
kone Lone nyder sit otium 
i dejlige omgivelser. ■

Gennem 15 år var Paul Møller 
en populær og værdsat 
sognepræst i Bov Sogn. 
 Arkiv foto
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Hørt ved Lyren
Det nye testcenter 
i Padborg er flyttet 
til Merittens tidli
gere lokaler, som 
ligger ved siden af 
Genbrugspladsen på 
Visherredsvej. Man 
skal ikke bestille tid i 
forvejen  blot møde 
op. Svaret på lynte
sten er klar efter 15 
minutter.

På Padborg Park var 
der forleden en spæn
dende dyst. Her kørte 
Tom Pedersen mod sin 
11årige søn, Mikkel, 
i en Super GT racer. 
Det blev far, som vandt 
dysten.

Træidé i Holbøl har 
taget mål til nye pro
jekter, som skal pryde 
Padborg Torvecenter.

Fuldmægtig Henrik 
B. Christoffersen 
kunne forleden fejre 
20års jubilæum hos 
Toldstyrelsen.

Bov Ringriderforening 
aflyser deres årlige ge
neralforsamling. Inden 
for den nærmeste tid 
beslutter bestyrelsen, 
om de endnu engang 
skal udskyde deres 
100 års jubilæumsfest.

Bov Venstre har siden 
årsskiftet oplevet 
medlemsfremgang.

Apṕ en Giv Et Tip fra 
Aabenraa Kommune 
virker rigtigt godt. 
En borger indgav et 
tip om, at broen på 
Gendarmstien ved 
Rønsdam var i stykker. 
To dage efter var broen 
repareret.

De frivillige i 
Torvecentret i Padborg 
har skiftet hjerterne ud. 
I stedet er der hængt 
forskelligt farvede på
skeæg op i træerne. ■

Boliger

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

BLIV MEDLEM AF
SOCIALDEMOKRATIET I BOV

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

Frøslev Træ går til kamp mod materialespild

Af Gunnar Hat tesen

Den store lokale træleve-
randør, Frøslev Træ, har 
taget endnu et vigtigt 
skridt i kampen for en 
grønnere verden. 
Som led i en grøn gen
anvendelsesstrategi har 
Frøslev Træ nemlig sikret 
sig, at virksomhedens 
restprodukter fremover 
bliver sat til salg i et ma
terialebibliotek, hvorfra 
andre virksomheder kan 
genanvende produkterne.

48 trucks, der kører på 
grøn strøm, en co2neu
tral hjemmeside, salg af 
certificeret træ og et stort 
fokus på præfabrikation, 
der minimerer materiale
spil og tung transport. Det 
er blot nogle af de bære
dygtige tiltag, som Frøslev 
Træ har iværksat.

Og nu er virksomheden 
gået endnu en mil i kam
pen for en mere klimaven
lig verden.

Frøslev Træ har nemlig 
indgået et tæt samarbejde 
med den århusianske 

virksomhed The Upcycl. 
The Upcycl forbinder 
restmaterialer fra produk
tioner landet over med 
andre virksomheders 
forsyningskæder. Det 
foregår ved, at virksom
heden uploader billeder 
af restmaterialerne i et 

digitalt og fysisk mate
rialebibliotek, hvorfra 
andre virksomheder for 
symbolske beløb kan købe 
produkterne. På den måde 
reduceres produktionen af 
nye varer, og det har posi

tiv betydning for klima og 
miljø.

“Det betyder rigtig meget 
for os i Frøslev Træ, at 
vi sætter så lille et aftryk 
på naturen som muligt. 
Derfor har vi hele tiden 
fokus på at minimere ma
terialespild og på at sikre, 

at det materialespild, som 
vi ikke kan undgå, bliver 
genanvendt og udnyttet 
fuldt ud. Når vi har indgå
et et samarbejde med The 
Upcycl, så er det fordi, at 
der kan sidde en virksom
hed, som vi aldrig har hørt 

om, et sted i Danmark, 
og som har brug for lige 
præcis vores restmateri
aler. Forbindelsen til den 
virksomhed hjælper The 
Upcycl med at skabe,” 
fortæller Brian Nissen, der 
er salgschef i Frøslev Træ.

Genbrugstræ
Og virksomheder, som 
kan bruge resterne fra 
Frøslev Træs produktion 
af certificeret træ, er der 
masser af.

Det fortæller Rikke 
Ullersted, der er grund
lægger af The Upcycl.

“Det var os, som hen
vendte os til Frøslev 
Træ for at høre, om de 
ikke kunne tænke sig 
at bidrage til vores ma
terialebibliotek. Vi har 
rigtig mange kunder, som 
ønsker at genanvende 
certificeret træ,” siger hun 
og forklarer, at det for 
eksempel er arkitekter, der 
arbejder med bæredygtige 
projekter, hvor det er en 
del af projektet, at byg
gematerialerne skal være 
genanvendt.

Genanvendelse er dog 
langtfra et nyt begreb hos 
Frøslev Træ. I årevis har 
virksomheden sørget for, 
at spildproduktionen blev 
genanvendt ved blandt 
andet at spørge ud i virk
somhedens eget netværk, 
om nogle kunne bruge 
restprodukterne.

“Vi har aldrig bare smidt 
træ ud. Vi har altid sørget 
for, at det blev genbrugt 
af nogle i vores netværk. I 
yderste konsekvens har vi 
selv genbrugt det til vores 
fabrik. Men nu får vi sat 

genanvendelsen i system, 
og vi når ud til virksom
heder, som vi ellers ikke 
ville være nået ud til,” 
forklarer Brian Nissen.

Andelen af spildmateri
ale fra Frøslev Træ, som 
andre virksomheder i 
fremtiden kan få gavn af, 
vil dog med tiden blive 
mindre og mindre.

Det skyldes, at Frøslev 
Træ har et enormt fo
kus på at undgå unødig 
overproduktion og hele 
tiden optimerer og effek
tiviserer virksomhedens 
materialeforbrug.

“Vi bliver heldigvis hele 
tiden bedre og bedre til 
at undgå unødig produk
tion. Vi præfabrikerer 
for eksempel langt flere 
løsninger nu hos os i 
Frøslev end tidligere, og 
det reducerer spildpro
duktionen væsentligt. Vi 
vil dog altid have rester fra 
udskæringer og eventuel 
fejlproduktion, og det er 
de materialerester, som 
nu bliver en del af The 
Upcycls materialebiblio
tek,” siger Brian Nissen og 

fortæller, at Frøslev Træ 
netop har afsendt sin før
ste palle med resttræ.

“Om det bliver brugt til 
skærebrætter, yogahaller 
eller mobile kontorer, må 
tiden vise. Vi er bare glade 
for, at det bliver genan
vendt,” siger han. ■

Som led i en grøn genanven-
delsesstrategi har træl-
everandøren Frøslev Træ 
sikret sig, at virksomhedens 
restmaterialer fremover 
bliver sat til salg i et 
materialebibliotek, hvorfra 
andre virksomheder kan 
genanvende det.

”Det betyder rigtig meget for os i Frøslev Træ, at vi sætter så 
lille et aftryk på naturen som muligt,” siger Brian Nissen, der 
er salgschef i Frøslev Træ.

Frøslev Træ har netop 
afsendt sin første palle med 
resttræ. Der er tale om 53 
kubikmeter tørret fyrretræ.
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Venstre holder virtuel 
generalforsamling

Venstre i Bov skal for 
første gang nogenside 
afholde deres general-
forsamling virtuelt. 

Det er blevet nød
vendigt på grund af 
coronarestriktionerne.

Formandn for Venstre
vælgerforeningen, Leif 
Andersen, er spændt 
på, hvordan aftenen vil 
forløbe.

“Der er nok ikke ret 
mange af vores medlem
mer, der har prøvet at 
deltage i et virtuelt møde. 
Men vi kan ikke gøre det 

på anden vis i år”, fastslår 
Leif Andersen.

I forbindelse med ge
neralforsamlingen er 
der også opstilling af 
kandidater til efterårets 
kommunalvalg.

Leif Andersen peger på, 
at medlemmer er velkom
ne til at henvende sig, hvis 
man ønsker forklaring 
på, hvordan det praktisk 
kommer til at foregå. 

Nye medlemmer er også 
velkomne til at melde sig 
ind, for at få indflydelse 
på opstilling af de lokale 
kandidater. ■

Formand for Bov Venstre, Leif 
Andersen. Arkiv foto

Travlhed på test center i Kruså
Af Gunnar Hat tesen

Der har de seneste 14 
dage været travlhed på 
det nye pop-up-teststed 
i Grænsehallerne i Kruså.
Teststedet er åbnet af 

Aabenraa Kommune i 
samarbejde med Region 
Syddanmark og Carelink.

På teststedet anvendes 
de nye korte podepinde til 
hurtigtest.

“Vi er rigtig glade for, at 
vi sammen med regionen 
kan give borgerne mulig
hederne for at lade sig te
ste flere steder i Aabenraa 
Kommune, så vi hurtigere 

kan bryde smittekæder. 
Dermed kommer vi 
sammen et skridt tættere 
på, at flere aktiviteter kan 
genåbne til gavn for alle”, 

siger borgmester Thomas 
Andresen (V).

Borgere, der ønsker at 
lade sig teste, behøver 
ingen forudgående tids
bestilling, men behøver 
blot at møde op i dets 
åbningstid. 

COVID19testen, der 

bliver foretaget, er en så
kaldt hurtigtest, og det er 
alle, der kan lade sig teste 
fra 12 år eller derover.

Teststedet i 
Grænsehallerne i Kruså 
har åbent onsdag klokken 
812 og søndag klokken 
1016. ■

Nye coronatilfælde
Af Gunnar Hat tesen

Corona-virusset er på 
Lyreskovskolen i Bov. 
Som konsekvens hjem-
sendes to ansatte og 
15 elever på grund af to 
positive COVID-19 test.

To børn på Lyreskov
skolens 3. årgang er testet 
positiv for COVID19, 
hvorfor yderligere 15 
elever og to ansatte er 
hjemsendt. De er defineret 
som nære kontakter, og 
de skal testes efter gæl

dende retningslinjer fra 
sundhedsmyndighederne.

“De relevante forældre er 
orienteret, og vi har fulgt 
de retningslinjer, der er 
gældende for at opspore og 
inddæmme COVID19
smitten. Som altid i de her 
situationer vil jeg gerne 
opfordre til, at vi alle fort
sat følger myndighedernes 
retningslinjer, så vi kan få 
bugt med smitten”, siger 
Rasmus Andreassen, der 
er skolechef i Aabenraa 
Kommune. ■  
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