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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

GF Grænsen
Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

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

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

Under

½
pris 

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

Why not?
Apulien, Italien. 

6 x 75 cl. 
FRIT VALG 

6 flasker

299,-

Spar

48070

GRÅSTEN

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten
 Tlf. 7465 3222 • Mail: handel@agrosam.dk

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

NPK GØDNING 14-3-15
1 ps. af 15 kg  139,-
3 ps. af 15 kg  375,-
MOSFJERNER

5 kg 80,-

*normalpris 
pr. pose 169,- Spar op til 132,-

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

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

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.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 11 17. marts 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



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 21. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

“Gør mod andre mennesker sådan, 
som I vil, at de skal gøre mod jer!”

Matthæusevangeliet 7,12, Lukasevangeliet 6,31

Husk du kan hente dit 
eksemplar af Gråsten Avis 
fra tirsdag morgen kl. 9.00 

hos SuperBrugsen i Gråsten

▶OM TIRSDAGEN

Nedlukningen er en dyr historie for Salon Sanne
Af Esben Cronbach

Udskydelsen af de 
liberale erhvervs gen-
åbning har haft konse-
kvenser for den lokale 
frisørsalon.
Nedlukningen er ifølge 
ejer af Salon Sanne, 
Susanne Vesperini, kost-
bart for salonen.

“Det er en dyr historie. 
Det lyder så fint, at man 
få hjælpepakker, men det 
dækker ikke,” siger hun. 

Salon Sanne har ikke 
haft nogen omsætning 
siden slut-december, da de 
liberale erhverv lukkede 
ned på grund af stigende 
coronasmitte i Danmark. 

Susanne Vesperini hu-
sker ikke, at der har været 
værre tider for salonen 
nogensinde før. 

For at holde sin for-
retning oven vande, har 

hun trukket af sin pri-
vatøkonomi for at dække 
underskuddet.

Kan overholde restriktioner
Én af grundene til, at 
nogle argumenterer for, at 
frisører og andre liberale 
erhverv ikke skal åbne, er 
den tætte kontakt. 

Det bliver ikke et pro-
blem, mener salonejeren. 

“Tre fjerdedele af tiden 
står vi bag kunderne, ikke 
ansigt til ansigt,” siger 
hun. 

Frisørerne bruger værne-
midler, når de står foran 
kunderne i længere tid. 
Det er bl.a. når de skal 
ordne vipper og bryn. 

Hun tilføjer, at ingen 
af hendes frisører eller 
kunder har været smittet. 
Derfor ser hun ikke, at der 
skulle være en øget risiko 
for smitte i hendes salon.

Glæder sig til genåbning
“Jeg glæder mig mest til at 
se personalet og kunderne 
igen. Og så glæder jeg 
mig til at få lov til at sætte 
fingrene i deres lange co-
ronahår,” siger hun.

Også kunderne glæder 
sig til, at de kan få nogle 
fingre i håret. De første 
14 dage er de tre frisører 
i salonen allerede fuldt 
booket.

I de godt tre måneder, 
Salon Sanne har været 
lukket, har Susanne 
Vesperini ikke kedet sig. 
Hun har brugt meget 
tid med sine børnebørn, 
som hun både har passet 
og hentet fra børnehave. 
Også i salonen har der 
været lidt arbejde. Her har 
hun haft tid til at male, 
så den står skarpt, når 
hun igen kan åbne op for 
salonen. ■

Susanne Vesperini er her 
sammen med barnebar-
net Josephine Warncke 
Matthiesen på 5 år.
 Foto Ingrid Johannsen

Forår i slotshaven ved Gråsten Slot

På solrige steder i Gråsten 
Slotshave kan publikum se 
den blå Balkan-anemone. 
Den er en af forårsbebu-
derne, der kommer lige 
efter erantis, vintergækker 
samt krokus. Den er en 
art i anemone-slægten, 
som er hjemmehørende 
i det sydøstlige Europa
 Foto Ingrid Johannsen
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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 18. marts til 

lørdag den 20. marts 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

SLAGTEREN TILBYDER
Bøf marked
Vælg mellem tykstegsbøffer, peberbøffer 
eller oksemedaljoner

4 stk. pr. pakke ca. 700 gram

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

Endelig en fødselsdag,
der ikke er aflyst

Kærgården
200 g

FRIT VALG

Pr. pk.

10,-
Ta' 4 ps.

100,-

Rød Merrild kaffe
4 poser a 400 g

DELIKATESSEN TILBYDER
Pålægs pakke fra Holm
Vælg mellem kartoffelspegepølse, 
sardel, Italiensk eller tepølse

10 stk.

179,-
Pr. pk. 

99,-

FRIT VALG

FRIT VALG

GRÅSTEN
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Förde-Schule låner shelters på Benniksgaard Hotel

Af Ingrid Johannsen

Et utraditionelt samar-
bejde mellem Förde-
Schule og Benniksgaard 
ser dagens lys.
Det sker efter det er be-
sluttet, at skoleelever fra 

5.klasse og op efter må 
vende tilbage i skole. 

Ifølge reglerne får de 
ældre elever undervisning 
en dag om ugen i det fri.

Skoleleder Niels 
Westergaard tog straks 
kontakt til hotelejer Mads 
Friis, som har opsat shel-

ters bag Benniksgaard 
Anneks. Mads Friis tilbød, 
at den tyske skole kunne 
låne dem. På spørgsmålet 
om betaling svarede hote-
lejer Mads Friis, at vi må 
alle stå sammen i denne 
tid. Så det blev gratis.

Mandag morgen gik 6. 
klasse fra Förde-Schule 
en tur på mere end 8.000 
skridt. Skolen havde forin-
den kørt kogeplade, gry-
der og madvarer til Rinke-
næs så eleverne kunne 
lave lækker grøntsagssup-
pe. Inde i de forskellige 
shelters kunne eleverne 
finde tørvejr for en byge 
og have undervisning. ■

I baggrunden ses Nanna 
Froitzheim Hundebøl og 
Jasmin Reichwald Kopp, 
mens Helena Henriksen rører 
i gryden. Foto Ingrid Johannsen

Oliver Sommerlund og Emil Andersen nyder deres lækre suppe og byder straks klasselærer 
Katrin Poppe en portion.

Sebastian Staadsen 
Petersen, Kristian Laustsen 
og Jonas Kleinschmidt 
tilbereder maden.

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,-

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
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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 21. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 21. marts
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 21. marts kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 21. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 21. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 21. marts kl. 11.00

ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE
Søndag den 21. marts
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 21. marts kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 21. marts 
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 21. März., 14 Uhr,

Gottesdienst in Bau

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt 

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.

LÆGE ANNEMETTE ALS
har ferie i uge 12

fra mandag 22. marts til 
og med fredag 26. marts 2021

Ved akut eller uopsætteligt behov for lægehjælp 
på lukkedage 

kontakt kl. 8.00 – 9.00 
Lægerne i Broager 

Vestergade 21, 6310 Broager 
på tlf. 7344 2080

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig

ved medicinbestilling

Husk medicinbestilling senest fredag den 19. marts

✁

✁

Euforiske spillere vender 
tilbage til Årsbjerg

Af Esben Cronbach

Efter godt to måneders 
nedlukning er spillere 
og trænere i Gråsten 
Boldklub glade for 
at vende tilbage til 
Årsbjerg.

“Det er ligesom, når 
køerne skal på græs,” 
siger Mogens Hansen, 
der er formand for 
Gråsten Boldklub, om 
genåbningen. 

I over to måneder 
har spillerne ikke haft 
mulighed for at træne. 
Genåbningen har bragt 
stor glæde til Gråsten 
Boldklub.

Sulten på det sociale
“Det er lige før, stemnin-
gen er euforisk. Spillerne 
er rigtig glade for at 
komme op og snakke med 
nogle andre. Den halvan-
den time de er på banen, 
mærker de ikke restrik-
tionerne,” siger Mogens 
Hansen. 

Nogle af spillerne har 
holdt sig i gang med løb 
og cykelture. Det har 
bare ikke givet dem det 
sociale, de normalt får på 
Årsbjergs baner. 

Derfor mener Mogens 
Hansen, at sociale kan 
være det, de er gladest for, 
igen er blevet muligt.

Klar på bold
Efter en længere pause, 
som spillerne ikke er vant 
til, er de nu ekstra klar på 
igen at komme ud på ba-
nen, mener formanden.

“Jeg tror faktisk, spil-
lerne er mere sultne efter 
fodbold nu,” siger han.

Trænerne er også mere 
motiveret, end de plejer at 
være. Det kan samlet set 
have en positiv indflydelse 
på kampene. 

Spillerne er dog ikke i 
samme form, som de er 
normalt. Det er ens for 
alle, og Mogens Hansen 
mener derfor ikke, at det 
vil betyde noget for forårs-
sæsonens udfald. 

Til gengæld kan den 
manglende fodbold de 
seneste måneder betyde, at 
de vil spille bedre. ■

Formand for Gråsten 
Boldklub Mogens Hansen.
 Arkiv foto

Læserbrev
Ved en fejl var skribentens 
navn glemt på læserbre-
vet “Frontpersonalet i 
SuperBrugsen”.

Læserbrevet var skre-
vet af Hans Cronbach, 
Harevej 5, Gråsten. ■

En snak med Ældre Sagen Gråsten
Det er vigtigt, borgerne 
kommer med i beslut-
ningerne i Sønderborg 
Kommune. De skal være 
med i første parket. 

Byrådskandidat Ingrid 
Johannsen var forleden 
på gåtur med formand for 
Ældre Sagen i Gråsten, Ebbe 
Johansen, for at få input til 
Venstres ældrepolitik. ■
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Taksigelser

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

Alice Maag, Gråsten, er død, 96 år. ■

Asmus Clausen, Egernsund, er død, 95 år. ■

Erling Clausen, Nybøl, er død, 85 år. ■

Helene Marie Nielsen, Rendbjerg, er død, 88 år. ■

Vores kære

Rigmor Gunhild Mink
* 23. februar 1929    † 19. december 2020

er stille sovet ind 

På familiens vegne

Orla og Henning med familie

Højtideligheden finder sted ved Rinkenæs Korskirke
onsdag den 24. marts kl. 13.00

Min elskede hustru
vor højtelskede mor, svigermor, mormor og oldemor

Jonna Birrit Jensen
* 12. marts 1950

har vi mistet alt for tidligt

Gråsten, den 12. marts 2021

På familiens vegne

Jørn
Vibeke og Jeanet

Bisættelsen finder sted lørdag den 20. marts
kl. 10.30 fra Rinkenæs Korskirke
Højtideligheden slutter ved kirken

P.g.a. Covid-19 er højtideligheden kun for indbudte

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kræftens Bekæmpelse, reg. 3001 konto 0001155

mrk. Jonna Birrit Jensen

Vores livsglade venindeVores livsglade veninde

Jonna Birrit JensenJonna Birrit Jensen
Er alt for tidligt stille sovet indEr alt for tidligt stille sovet ind

Rinkenæs den 12. martsRinkenæs den 12. marts
Søren og EllaSøren og Ella

Ajse og MaibrittAjse og Maibritt
Leo og IreneLeo og Irene

Laurits og BirgitLaurits og Birgit
Poul og MajbrittPoul og Majbritt

KristianKristian
PederPederGensynsglæde 

hos FDF’ere
Af Marie Christensen

FDF’erne i Gråsten er 
vendt tilbage.
Efter ikke at have set hin-
anden siden sidst i novem-
ber, var gensynsglæden 
blandt de unge stor og 
smilene mange. 

Forleden kunne Piltene 
(3. - 4. klasse) samles til 
et møde om bålaktiviteter 
og den samlede gruppe af 
Væbnere, Seniorvæbnere 
og Seniorer (5. klasse og 
opefter) legede og lavede 
snobrød, for at blive ry-
stet lidt sammen efter 
mere end tre måneders 
adskillelse.

Der har også været møde 
for Tumlingerne  (0. - 2. 
klasse). Tumlingerne la-
vede forskellige aktiviteter 
om harer, og indimellem 

var der også god tid til leg 
i skoven ved kredshuset. ■

Tumlingerne skulle lære at 
sætte hale på haren med 
bind for øjnene.

Tak
til alle der fulgte min kære mand

Christian Dippel Rasmussen
til hans sidste hvilested

Tak for blomster, hilsner og trøstende ord
Tak til alle naboer på Nørretoft for alt!

Tak til Karen Møldrup Rasmussen for smukke og
mindeværdige ord i kirken

Tak til Anne og Claus for smuk solosang
Tak til Christian Bruun og Anette Alnor

Tak til bedemand Bent Petersen (Helmich)
Tak til læge Marion Sass Homann for den store støtte til

Christian
Sidst men ikke mindst, tak til Hjemmeplejen Fjord for

uvurderlig hjælp

Kærlig hilsen

Karen

Landbrugsskole 
genåbnet
Gråsten Landbrugsskole 
har brugt nedlukningen 
til at give skolen, der er fra 
1924 en opfriskning. 

Der er blevet gjort ho-
vedrent, malet i kælderen, 
sat nye vinduer i, møde-
lokale 1 er næsten blevet 

færdigrenoveret, der er 
ved at blive lavet et ekstra 
elevværelse, facaden er 
blevet vasket og udendørs-
bænkene er blevet sat i 
stand.

Og mandag vendte ele-
verne tilbage på skolen. ■

Buskmosevej genåbnet 
for tung trafik
Af Esben Cronbach

Efter længere tids luk-
ning af tung trafik på 
Buskmosevej, har Teknik- 
og Miljøudvalget beslut-

tet, at vejen snart kan 
genåbne.

På Buskmosevej går der 
ikke længe, før tung trafik 
igen kan færdes af vejen. 

Der åbnes for tung 

trafik, når cykelstien på 
strækningen fra Kværs op 
til Ravnsbjergvej er taget 
i brug. 

Aase Nyegaard, der er 
formand for Teknik- og 

Miljø udvalget i Sønder-
borg Kommune, kan ikke 
helt bestemt sige, hvornår 
det sker. 

Hun håber dog, at det vil 
lykkes indenfor det næste 
halve år.

Den tunge trafik, der 
primært vil ledes af 
Buskmosevej, er transpor-
ter til et biogasanlæg på en 
gård, der ligger på vejen. ■
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Broue kirketidende

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil: 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen 
varetages af medarbejdere på 
kirkegården: Lars Hvedemose 
og Birthe Jensen, afløserne 
Helle Jacobsen og Lene Berthing, 
samt kirkegårdslederen.

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Søndag den 21. marts kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag. Luk 1,26-38
Englen besøger Maria  S.K.S.

Søndag den 28. marts kl. 10.30
Palmesøndag. Joh 12,1-16
Indtoget i Jerusalem L.K.

Torsdag den 1. april kl. 10:30
Skærtorsdag. Joh 13,1-15
Den sidste nadver S.K.S.

Fredag den 2. april kl. 14:00
Langfredag. Luk 23,26-49
Jesus korsfæstes E.G.V.

Søndag den 4. april kl. 10:30
Påskedag. Matt 28,1-8
Englens budskab S.K.S.

Mandag den 5. april kl. 10:30
2. påskedag. Joh 20,1-18
Den tomme grav og 
Maria genkender Jesus L.K.

Søndag den 11. april kl. 10.30
1. s.e. påske. Joh 20,19-31
Den tvivlende Thomas S.K.S.

Søndag den 18. april kl. 10.30
2. s.e. påske. Joh 10,11-16
“Jeg er den gode hyrde” S.K.S.

Søndag den 25. april kl. 10.00
3. s.e. påske. Joh 16,16-22
Jesus taler om en kort tid  M.F.

Fredag den 30. april kl. 10.30
Store Bededag. Matt 3,1-10
Johannes Døber prædiker i ørkenen
 S.K.S.

Søndag den 2. maj kl. 10.30
4. s.e. påske. Joh 16,5-15
Om Talsmanden, sandhedens ånd
 S.K.S.

Søndag den 9. maj kl. 10.30
5. s.e. påske. Joh 16,23b-28
Bed, og I skal få  S.K.S.

Torsdag den 13. maj kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag. Mark 16,14-20
Missionsbefaling og himmelfart S.K.S.

Søndag den 16. maj kl. 9.00
6. s.e. påske. Joh 15,26-16,4
Jesus taler om Talsmanden M.F.

Søndag den 23. maj kl. 10.30
Pinsedag. Joh 14,22-31
Jesus giver os sin fred  S.K.S.

Mandag den 24. maj kl. 9.00
2. pinsedag. Joh 3,16-21
Således elskede Gud verden M.F.

Søndag den 30. maj kl. 10.30
Trinitatis søndag. Joh 3,1-15
Nikodemus kommer til Jesus S.K.S.

Søndag den 6. juni kl. 10.30
1. s.e. trinitatis. Luk 16, 19-31
Lazarus i Abrahams skød S.K.S.

Søndag den 13. juni kl. 10.30
2. s.e. trinitatis. Luk 14, 16-24
Det store gæstebud S.K.S.

Søndag den 20. juni kl. 9.00
3. s.e. trinitatis. Luk 15, 1-10
Det fortabte får og 
den mistede mønt M.F.

Søndag den 27. juni kl. 10.30
4. s.e. trinitatis. Luk 6, 36-42
Kan en blind lede en blind  S.K.S.

Søndag den 4. juli kl. 9.00
5. s.e. trinitatis. Luk 5, 1-11
Simon Peter bliver menneskefisker
 S.K.S.

Søndag den 11. juli kl. 10.30
6. s.e. trinitatis. Matt 5, 20-26:
Forlig dig, før du går til alteret S.K.S.

Søndag den 18. juli kl. 9.00
7. s.e. trinitatis. Luk 19, 1-10
Zakæus betaler tilbage E.G.V.

Søndag den 25. juli kl. 10.30
8. s.e. trinitatis. Matt 7, 15-21
Gode og dårlige frugter E.G.V.

GUDSTJENESTER

Diamantbryllup i coronaens skygge i Broager
Af Gunnar Hat tesen

Sonja og Helmuth 
Hansen passer godt sig 
selv og hinanden.
Det afholdte ægtepar, 
der bor på Bakkevænget 
5 i Broager kan man-
dag den 29. marts fejre 
diamantbryllup.

Det var pigen fra 
Pandrup i Vend syssel, 
som faldt for den flotte 
fyr fra Broager land, der 
aftjente sin værnepligt på 
Nr. Uttrup Kaserne nord 
for Aalborg.

“Det var lidt af en om-
vendelse at komme til 
Sønder jylland, men jeg 
har aldrig fortrudt det”, 
siger Sonja Hansen.

Efter giftermålet flyttede 
de hjem til hans forældre 
på fødegården i Dynt, 
men købte senere hus på 
Øster marken i Broager. 
Siden 1974 har de boet i en 
stor villa på Bakke vænget.

Sonja Hansen, der er 
81 år, havde først sit do-

mæne i hjemmet, gjorde 
senere rent på Broager 
Skole og var i over 
30 år ansat i cafeteriet i 
Broager Hallen, hvor hun 
var værdsat af hallens 
idrætsudøvere.

“Jeg nød samværet med 
de unge mennesker. Der 
var aldrig noget i vejen 
med dem. De unge opfør-
te sig ordentligt. Og jeg 
havde et godt samarbejde 
med den daværende ha-
linspektør Willy Møller”, 
husker Sonja Hansen. 

Helmuth Hansen, der 
er 83 år, er født og op-
vokset i Dynt. Han er 
udlært maskinmekaniker 
hos Frederik Petersens 
Maskin fabrik i Smøl. 

“Det var en god arbejds-
plads”, erindrer Helmuth 
Hansen, som i en lang 
årrække arbejdede som 
rejsemontør, og var et par 
gange udstationeret til 
Irak.

Senere blev det til nogle 

år på slagteriet i Blans, før 
han gik på efterløn.

Ritmester
Helmuth Hansen sad i 
33 år i bestyrelsen for 

Broager og Omegns 
Brugs forening og var seks 
år formand for den store 
dagligvarebutik. Han har 
haft et fortrinligt sam-
arbejde med de tidligere 

uddelere Peter Wollesen 
og Bent Moldt. 

Siden han var 11 år, 
har han været en ivrig 
ringrider. Han har været 
ritmester i Broager og 

deltog i mange år hen 
over sommeren i 25-30 
ringridninger. Han er 
æresmedlem af Broager 
og Om egns Ring rider-
for ening. Han har også 
været en dygtig jæger og 
er stadig aktiv i Broager 
Jagt for ening og Dynt 
Jagt sam men slutning.

Desuden er han en 
værdsat rundviser 
på Cathrines minde 
Tegl værks museum. 

Blandt naboerne er der et 
stærkt sammenhold. Siden 
1974 har man mødtes hver 
14. dag til gåture, kortspil 
og spisning.

“Vi har det ualmindelig 
godt i vores kvarter”, 
lyder det fra Sonja og 
Helmuth Hansen, som har 
to børn. Roy bor i Skelde, 
mens Evy bor på gården i 
Dynt. ■

Sonja og Helmuth Hansen 
har været kone og mand i 
60 år.
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Vi sælger utroligt godt i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698

HOME SØNDERBORG
v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Møllebakken 7
6400 Sønderborg
soenderborg@home.dk
Tlf. 74426575

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Gråsten
Dyrkobbel 146

Velholdt villa i eftertragtet boligkvarter!
Villaen er beliggende på en blind villa-
vej, med gode stiforbindelser til børne-
haven Vindsuset og Gråsten skole. Dyr-
kobbel er nabo til et af områdets bed-
ste skove "Gråsten skov", som byder

på mange løbe-, vandre- eller cykeltu-
re. Tæt på Dyrkobbel har vi Gråsten
centrum og Ulsnæs centeret, som beg-
ge byder på gode indkøbsmuligheder
mm.

NYHED

K
137

f
1090

n
5

d
1979

i
2200

C
Energi

VILLA

Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.979
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.924/5.114
Sag: 7030000301 Tlf: 74441698

Gråsten
Bryggen 17, st.. mf.

Veldisponeret andelsbolig på super beliggenhed ved Gråsten havnefront
Her er en andelsbolig, der er lige til at
flytte ind i. Boligen er beliggende i de
skønne omgivelser ved Gråsten Havne-
front, der byder på skønne gåture i na-
turskønne omgivelser.

Alt dette meget centralt i Gråsten. Her
er en perfekt bolig til de ældre, der vil i
noget mindre og vedligeholdelsesfrit
til en fornuftig "husleje".

NYHED

K
66

f
1357

n
2

F
1

d
2001

C
Energi

ANDELSBOLIG

Købspris 295.000
Mdl. boligydelse 3.528

Sag: 7030000304 Tlf: 74441698

Broager
Østermarken 8

Velbeliggende 1-plans villa centralt i Broager
Huset ligger på attraktive Østermar-
ken, som er en herlig villavej med godt
naboskab og gode vilkår for de mind-
ste. For enden af vejen (ved Østerled),
går der en sti direkte til Broager Cen-

trum og der er derfor direkte adgang
til indkøbsmuligheder, skole og børne-
have. Huset ligger tæt på Vemming-
bund, som er en af de bedste bade-
strande i Sønderborg Kommune.

NYHED

K
135

f
1199

n
5

d
1964

i
700

D
Energi

VILLA

Kontantpris 1.175.000
Ejerudgifter pr. md. 1.972
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.642/4.006
Sag: 7030000288 Tlf: 74441698

Lige nu er et godt tidspunkt at sælge din bolig, 
hvis du gerne vil lave om på noget i dit liv. For selv
om hele verden står på hovedet, er der meget stor
efterspørgsel på din bolig. Det eneste, du skal gøre,

er at bestemme dig for, at der skal ske noget nyt.

Så tager vi os af resten.

Er der noget, 
du kunne tænke dig 

at lave om på?

Bestil en vurdering hos din 
lokale home-mægler eller på home.dk

K
91

n
3

F
1

d
2008

i
600

C
Energi

LEJLIGHED

Kontantpris 2.195.000
Ejerudgifter pr. md. 1.981
Udbetaling 110.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.585/7.411
Sag: 7030000199 Tlf: 74441698

Gråsten
Bellevue 1 7.

Skøn udsigtslejlighed i Bellevue!
En velindrettet lejlighed med udsigten i
fokus. Lejligheden er en del af det ikoni-
ske Bellevue-byggeri, der er beliggende
langs den flotte Gråsten Havnefront helt
ud til Nybøl Nor.

MULIGHED
FOR

FLEXBOLIG
MULIGHED

FOR
FLEXBOLIG

K
95

n
3

F
1

d
1963

i
450

D
Energi

LEJLIGHED

Kontantpris 845.000
Ejerudgifter pr. md. 2.260
Udbetaling 45.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.361/2.900
Sag: 7030000282 Tlf: 74441698

Gråsten
Elleygade 27, 1. th.

Mulighed for 4 soveværelser + stor stue
Centralt i Gråsten finder du ejerforenin-
gen "Solvænget". Her udbydes nu en af
de attraktive lejligheder på hele 95 m2.
Lejligheden har i dag 2 soveværelser,
men lejligheden ligger op til at lave det 3.

CENTRAL
BELIGGENHED

I GRÅSTEN
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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

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

Cykelfærgen dropper rutesejllads
Som sidste år indleder 
cykelfærgen Danmark-
Tyskland billetsalget un-
der corona-restriktioner. 
Det betyder, at det er hele 
cykelfærgen med plads 
til 12 passagerer, der kan 
bookes til en tre timers 
sejlads på Flensborg Fjord 
på alle hverdage fra fredag 
den 25. juni.

“Vi kan ikke åbne for 
rutesejlads, som situatio-
nen er nu. Søgrænsen er 
lukket. Men vi kan sejle 
på den danske side med 
event-sejlads”, oplyser 

cykelfærgens tovholder 
Gerhard Jacobsen

Fartplanen byder på 
afgange kl. 16-19 mandag-
torsdag og kl. 18-21 på 
fredage.

“Vi kom rigtig godt fra 
land med disse event-
sejladser sidste år og havde 
25 bookinger. Foreninger, 
firmaer og i særdeleshed 
familier, hvor bedstefor-
ældre gerne vil have hele 
familien med, bookede. 
Og af de 25 har 10 allerede 
henvendt sig for at booke 

hele færgen tre timer til 
sommer”. 

Turen går fra Egernsund 
mod Okseøerne, sætter 
retning mod Wassersleben 

og går mod Holnis og 
Brunsnæs retur. 

“Og så kan man selv 
medbringe maden eller 
lægge ind i Rendbjerg og 

få et stjerneskud med på 
turen. Borde og bænke 
står på stævnen. Og er 
vejret ikke til at spise 
udendørs, er der plads 
indendørs”, fortæller 
Gerhard Jacobsen. 

Sammen med skip-

peren på Rødsand har 
Gerhard Jacobsen i år i 
cykelfærgens tredje sæson, 
overtaget det juridiske og 
økonomiske ansvar for 
sejladsen.

“Brunsnæs-Iller-
Busholm Landsbylaug er 
løftet ud af ansvaret og 
har selvfølgelig beholdt 
den oparbejdede kapital 
op knap 50.000 kr.”, 
understreger Gerhard 
Jacobsen, som glæder 
sig over, at Cykelfærgens 
Venner fortsat er med i 
arbejdet og bliver inviteret 
til opstartsmøde, når 
cykelfærgen får lov til at 
igangsætte rutesejladsen. ■

Cykelfærge satser i år på 
event-sejllladser. Arkiv foto

Uddeler er faldet godt til i Nybøl
Af Esben Cronbach

Selv om corona 
pandemien har gjort 
starten i nyt job ander-
ledes, synes uddeler i 
Dagli’Brugsen Nybøl, 
Søren Hansen, at han er 
faldet godt til.
Søren Hansen kunne 
mærke, at han havde brug 
for nye udfordringer. 
Derfor skiftede han sidste 
år jobbet som uddeler i 

Dagli’Brugsen Fynshav ud 
med et nyt job. 

“Kunderne er venlige og 
har budt mig velkommen. 
De er positive og velstil-
lede, og melder tilbage 
med ting, som kan gavne 
området og butikken,” 
siger han. 

Også medarbejderne har 
taget godt imod den nye 
uddeler. Uddeleren synes, 
at alle medarbejderne i 
butikken er indstillet på at 
samarbejde.

“Rejsen tegner rigtig 
godt. Det er et godt 
personale.”

På grund af coronap-
andemien har det ikke 
været muligt at af-
holde de arrangementer, 
Dagli’Brugsen normalt 
står for. 

Søren Hansen mener, at 
det havde fungeret bedre, 
hvis det var muligt at 
afholde arrangementerne. 
På trods af manglen på 
begivenheder, synes han 
dog, at kunderne har taget 
godt imod ham.

Det lokale er bedst
Dagli’Brugsen i Fynshav, 
som Søren Hansen før var 
uddeler syv år i, er noget 
større end den i Nybøl. 
Det giver andre udfor-
dringer og nye spilleregler 
i hans arbejde.

“Kæden er den samme, 
men rammerne er noget 
mindre. Man har lidt min-
dre plads at arbejde med 
her i Nybøl, men det er en 
spændende udfordring.” 

Det er især butikkens 
areal og omsætning, der 

gør udfordringen ander-
ledes. Det mindre areal 
betyder, at han skal være 
nøje med, hvor meget der 
bestilles hjem til butikken.

Søren Hansen er nu 
47 år, og har arbejdet 
i COOP’s butikker i 
26 år. Det meste af tiden i 
Dagli’Brugsen.

Det er ikke tilfældigt, at 
det netop er her, han har 
valgt at arbejde. Han sy-
nes, at kundekontakten er 
særlig i de mindre brugser, 
der samtidigt har et tæt 
forhold til kunderne, 
fordi de er forankret i det 
lokale.

Netop det lokale er 
noget, han værdsætter. 
Derfor har han allerede nu 
tænkt over arrangemen-
ter, der kan afholdes når 
Danmark åbner lidt mere 
op.

“Vi kan lave vinsmag-
ninger, høstmarked og 

mange andre aktiviteter, 
der kan laves udenfor. Når 
vi nærmer os normale 

tilstande, kan det dyrkes 
lidt mere,” siger Søren 
Hansen. ■

Faktaboks
• 1994 Gik i lære i Lokalbrugsen Bolbro
• 1996 Souschef i Dagli’Brugsen Årslev
• 1999 Souschef i SuperBrugsen Ullerslev
• 2002 Uddeler i Lokalbrugsen Dalby
• 2005 Uddeler i Dagli’Brugsen Vester Åby
• 2013 Uddeler i Dagli’Brugsen Fynshav
• 2020 Uddeler i Dagli'Brugsen Nybøl

Søren Hansen foran 
DagliBrugsen i Nybøl. 
 Foto af Af Esben Cronbach
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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

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

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

• Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge deres 
fusser når de kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel
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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

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

139.400,-

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

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
En 19-årig bilist blev 
forleden standset i Grå-
sten af politiet ved en 
rutinemæssig kontrol. 
Man den blev testet, 
og den viste udslag for 
både kokain og can-
nabis i blodet.

Benniksgaard Hotel er 
for tiden ved at bygge 
om. Re cep tionen flyt-
tes ind i butikken. I 
steder kommer der en 
hyggelig lounge, hvor 
receptionen var førhen.

Politiet standsede for-
leden en 20-årig mand, 
som kørte i bil på 
Eng par ken i Gråsten. 
Manden blev testet 
positiv for både kokain 
og hash. Bi listen blev 
sigtet og anholdt. En 
blodprøve afgør sagens 
videre forløb.

Ulla og Leif Larsen i 
Rinkenæs har været 
nogle dage i deres 
elskede sommerhus 
på Fanø.

Butiksindehaver Jonna 
Seemann fra 2dreams 
foreslår, at kunderne 
giver 100 kr. i drik-
kepenge, når de hårdt 
pressede frisører, 
restauranter og cafeer 
genåbner.

Kommunaldirektør 
Tim Hansen, der bor 
i Fisk bæk, er blevet 
udnævnt til kaptajn af 
reserven i Sles vigske 
Fod regiment. Han har 
er godt kendskab til det 
sønderjyske, og har en 
baggrund som linjeof-
ficer ved regimentet.  

Beboerne på Dalsmark 
Plejehjem tager hver 
fredag ud i det fri på 
trods af regn og rusk. 
Duften og rygtet om 
friskbagte fredagspan-
dekager i Dalskrogen, 
lokkede næsten alle af 
huse. 

Helle Gyrn i Gråsten 
fejrede søndag sin 
60 års fødselsdag. ■

Boliger

 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

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

Brand i hus i Kværs

Der var forleden brand 
i et hus i Kværs, som er 
under renovering.
Både Gråsten Frivillige 
Brand værn, Rinkenæs 
Fri villige Brand værn, 
Holbøl Fri villige Brand-
værn og Ullerup Fri villige 
Brand værn rykkede hur-
tigt ud.

Huset var overtændt 
og det tog flere timer 
for brandmændene at få 
slukket branden. 

Politiets brandteknikere 
har været i gang med at 
undersøge, hvorfor bran-
den opstod. ■

Et hus i Kværs blev svært beskadiget efter en voldsom brand. Foto Jimmy Christensen 
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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 17. Farserede porrer med grøntsager

TORSDAG den 18. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 19. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 20. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 21. Burger med pommes frites

MANDAG den 22. Kødsovs med pasta

TIRSDAG den 23. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

Kun 69,-

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

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dkwww.padborg-dækcenter.dk

DÆK TIL ALLE BEHOV

VI SØGER EN FULDTIDS DÆKMONTØR 
SAMT RENGØRINGSHJÆLP 

4-5 TIMER UGENTLIGT

Efterskoleelever jubler over genåbning
Af Dit te Vennits Nielsen

Normalt er det høje hvin, 
glæde og liv på gan-
gene på Frøslevlejrens 
Efterskole. Men i tre 
måneder har efterskolen 
stået gabende tom.
Eleverne har været hjem-
me på deres værelser.

Men mandag blev efter-
skolen igen en travl færd-

selsåre fyldt med aktivitet 
og liv.

Det var en glad eftersko-
leforstander, Annemette 
Hess, som kunne byde 
velkommen tilbage til 
eleverne.

Siden årsskiftet har læ-
rerne været hjemsendt. Og 
derfra er eleverne blevet 
fjernundervist 

“Vi har oplevet, at elever-

ne spurgte, hvad de kunne 
lave, når de kedede sig. 
Normalt ville de sætte sig 
hen til computeren, men 
det blev for kedeligt, når 
de sad der mange timer 
i forvejen. Vi gav dem 
derfor en goodie bag med 
bøger, puslespil og bage-
opskrift samt ingredienser 
til fastelavnsboller”, for-
tæller Annemette Hess.

Postkort
Efterskolen har desuden 
sendt et frankeret postkort 
hjem til eleverne, så de så 
kunne fortælle, hvad de 
lavede og herefter sende 
det til skolen. 

“Vi har virkelig prø-
vet at fylde hverdagen 
med de vante ting fra 
efterskolen. Vi har holdt 
morgensamling en gang 

om ugen og lavet kontakt-
gruppemøder”, fortsætter 
Annemette Hess.

Under nedlukningen er 
der blevet renoveret og 
gjort grundigt hovedrent 
på efterskolen. 

Da eleverne vendte tilba-
ge, skulle de fremvise en 
coronatest. Fremover skal 
eleverne testes to gange 
om ugen.

“Både lærere og elever 
glæder os helt vildt til, at 
nyde fællesskabet med 
hinanden. Vi går straks i 
gang med at øve vores nye 
musical ‘De forbudte trin’, 
og så håber vi på en super 
god afslutning for vores 
elever”, siger Annemette 
Hess.

Forældrene får kom-
pensation fra eftersko-
len for den tvungne 
hjemsendelse. ■

Det var glade elever, som 
vendte tilbage til 
Frøslevlejrens Efterskole 
efter næsten tre må-
neders hjemsendelse.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 11 17. marts 2021 13. årgang



Dødsfald

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 21. marts kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 21. marts kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 21. marts kl. 9.30
ved Karsten Nissen

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.

Hans-Jürgen Schröder, Bov, 
er død, 62 år. ■

Anna Ingeborg Nielsen, 
Padborg, er død, 79 år. ■

Min kære hustru
vor mor, svigermor og mormor

Anna Ingeborg Nielsen
* 9. januar 1942

er stille sovet ind

Padborg, den 11. marts 2021

Tak for alt

Werner
Ulla og Bo

Jonas og Jeppe
Nikoline

Bisættelsen finder sted fredag den 19. marts
kl. 12.30 fra Bov Kirke

P.g.a. Covid-19 er der begrænset adgang og 
efterfølgende derfor ingen mindesamvær

Kendt erhvervskvinde med gang i

Af Dit te Vennits Nielsen

Vivi Mammen i Kruså 
er en stærk person 
og meget initiativrig, 
både privat og som 
erhvervskvinde.
Forleden kunne hun fejre 
sin 60 års fødselsdag.

Dagen igennem kom de 
ansatte forbi firmaet for 
at gratulere, og der blev 
serveret smørrebrød og 
lagkage.

Vivi er født og opvokset 
i Hokkerup. Hun trådte 
sine første skoleår i lands-
byskolen og kom senere 
til Kruså Skole. Efter endt 
skolegang tog hun uddan-
nelse som bogholder i sin 
fars speditionsfirma Pony 
Trans. Her mødte hun sin 
kommende mand Harm.

I 1976 startede Harm 
Mammen sit eget firma 
op, og Vivi begyndte at 
tage sig af bogholderiet.

“I starten var det jo ikke 
så meget, for vi havde kun 
en bil. Men i 1981 kom re-
novationen til, og herefter 

begyndte det at gå stærkt”, 
fortæller Vivi Mammen.

Firmaet er vokset støt og 
beskæftiger i dag 33 ansat-
te og der er to på kontoret.

Gåture
De første 25 år lå firmaet 
på Savværksvej i Kruså, 
hvor også familien boede. 
Senere flyttede firmaet til 
Spølbækvej i Padborg, og 
Vivi og Harm købte hus i 
Kruså.

Udover sit arbejde elsker 
Vivi at gå lange ture og 
hun læser mange gode 
bøger. Hun ejer to heste 

sammen med datteren 
Tanja og svigerdatteren 
Sanne.

Ud af de i alt 13 børne-
børn er flere af dem også 
hesteinteresserede.

Vivi sidder i bestyrelsen 
for Erhvervskvinder, 
som er en forening 
med 63 medlemmer fra 
Sønderjylland, som mødes 
og udveksler erfaringer, 
hører foredrag og tager på 
virksomhedsbesøg.

Siden 2005 har sønnerne 
været medejere af firmaet, 
der blev omdøbt til Harm 
Mammen & Sønner. 
Familien har et godt sam-
menhold og har mange 
hyggelige timer sammen. 

Fødselsdagen blev 
markeret med den nær-
meste familie i villaen i 
Kruså med udsigt over 
Møllesøen. ■

Vivi Mammen passer 
kontoret for Harm 
Mammen & Sønner, der 
beskæftiger 33 ansatte.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Min elskede mand,
vores elskede far, svigerfar, bror, jordens bedste farfar

Walter Hinz
* 13. oktober 1947    †  14. marts 2021

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

På familiens vegne

Anne Grethe
Henrik & Helene, Jesper, Ute

Bisættelsen finder sted fra Kollund Kirke
lørdag den 20. marts kl. 10.00

Grundet omstændighederne afholdes 
højtideligheden kun for familien

60 år
Lørdag den 20. marts 
fylder Lone Petersen, 
Centrumsgaden 26, Bov, 
60 år.

Lone har gennem en år-
række arbejdet hos Abena 
i Aabenraa. ■
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Påsken står for
døren. Det samme

gør køberne
Der er et historisk lavt udbud
af boliger samtidig med, at

efterspørgslen er høj. Det er derfor
en attraktiv tid at sætte til salg.

Ta’ fat i os og få en gratis
og uforpligtende salgsvurdering

af din bolig.

Til alle tider. Til alle hjem.

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

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

Kværs - Kværsgade 22

Kontantpris: 495.000
Ejerudgift pr. md: 1.181
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.080/1.809
Villa, 1 fam. Sag: 208391

130/12 m2 1/2 955 m2 D 1944/95

Tørsbøl - Søndertoft 64

Kontantpris: 525.000
Ejerudgift pr. md: 1.179
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.179/1.898
Villa, 1 fam. Sag: 200881

96/7 m2 1/3 1.384 m2 F 1939

NY PRIS

Smedeby - Grønningen 13

Kontantpris: 695.000
Ejerudgift pr. md: 1.287
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.893/2.520
Villa, 1 fam. Sag: 13602

120 m2 1/3 1 966 m2 E 1979

NY PRIS

Bov - Valsbølgade 28

Kontantpris: 1.575.000
Ejerudgift pr. md: 2.062
Udbetaling: 80.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.539/5.706
Villa, 1 fam. Sag: 13502

189 m2 1/4 1 884 m2 C 1977/95

NYHED

Villa, 1 fam.Smedeby - Glimtet 1
Kontantpris: 1.348.000
Ejerudgift pr. md: 1.533
Udbetaling: 70.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.552/4.844
Sag: 06402

132/41 m2 1/3 2 1.511 m2 D 1968/97

NYHED

Villa, 1 fam.Smedeby - Granvænget 8
Kontantpris: 1.595.000
Ejerudgift pr. md: 1.855
Udbetaling: 80.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.592/5.751
Sag: 02121

218 m2 1/5 2 1.210 m2 C 1981/00

NYHED

Villa, 1 fam.Frøslev - Kådnermarksvej 14
Kontantpris: 825.000
Ejerudgift pr. md: 1.331
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.421/2.983
Sag: 00121

149 m2 1/5 1 803 m2 D 1877/75

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Drosselvej 23
Kontantpris: 1.850.000
Ejerudgift pr. md: 1.800
Udbetaling: 95.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.617/6.648
Sag: 16502

246/123 m2 1/5 2 1.200 m2 C 1977
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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.

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

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

Lyreskovkrolf 
Sommersæsonen starter op 
tirsdag den 13. april 2021

Grundet coronarestriktionerne kan der maks. deltage 
25 medlemmer pr. spil inkl. aktivitetsmedhjælperne. 

Vi tilbyder derfor indtil videre mulighed for at spille alle 
tirsdage fra enten kl. 9.30 - 11.30 eller fra kl. 13.30 - 15.30. 

Det bemærkes at der er afstandskrav på 2 meter mellem 
deltagerne. Der skal benyttes egen kølle og kugle.

Tilmelding den 6. april. 2021 fra kl. 9.30 til 11.30, 
ved personlig fremmøde på krolfbanen. Ved tilmelding skal 

du oplyse om du ønsker at spille formiddag eller eftermiddag.
Ved for mange deltagere vil der blive oprettet en venteliste.

Deltagergebyr er 150 kr. for hele sommersæsonen. 
Beløbet indbetales via mobilePay ved tilmelding. 

Der kan undtagelsesvis betales kontant.

Såfremt der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
aktivitetsleder Willi Kammeyer på mobilnr. 21566280 

eller email willikammeyer@gmail.com.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til den nye sæson.

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 

Saksen er fremme og frisør er klar
Af Dit te Vennits Nielsen

Hos Salon Skrænten i 
Kruså ærgrer ejer Mette 
Perlewitz sig over, at de 
liberale erhverv fortsat 
ikke må åbne.
Hun kan snart ikke holde 
ud at vente meget længere 
med at åbne.

“Jeg har fået en hel del 
henvendelser fra folk på 
facebook og messenger, 
om jeg ville klippe dem. 
Det har jeg sagt nej til”, 
fortæller Mette Perlewitz, 
som slet ikke forstår, 
hvorfor frisører ikke har 
fået lov til at åbne deres 
saloner. 

Ifølge hende er der meget 
mindre smitterisiko under 
ordnede forhold med af-
spritning og afstandskrav, 

end hvis man kører rundt 
til folk i deres private 
hjem.

Ingen kompensation
Under sidste nedlukning 
fik Mette Perlewitz tid 
til at renovere salonen. 

Denne gang har hun opsat 
nogle nye reoler. Desuden 
har hun brugt tiden på at 
renovere sit eget hjem. Og 
så har hun gået nogle dej-
lige lange ture i naturen.

“Vores 16-årige søn har 
været tilmeldt en eftersko-
le i Juelsminde. Han har 
været hjemsendt og har 
haft hjemmeundervisning. 
Jeg har lokket ham med 
ud på mine gåture, for det 
synes jeg han har haft godt 
af. Han er begyndt på ef-

terskole igen, og det er han 
superglad for”, siger Mette 
Perlewitz, som håber, at 
når datoen for genåbnin-
gen bliver meddelt, bliver 
der god tid til at forberede 
sig. Hun forventer, at tele-
fonen bliver rødglødende.

“Jeg skal gerne have tid 
til at klippe kunderne, og 
jeg kommer til at arbejde 
benhårdt for at indhente 
det forsømte. Tre måne-
ders nedlukning er meget 
hårdt økonomisk, og jeg 
har stadig ingen kompen-
sation modtaget. Jeg åbner 
min telefon lige så snart, 
der er en dato for åbnin-
gen. Så kan folk ringe og 
booke tider, og så kan jeg 
komme i gang i salonen 
igen”, siger en håbefuld 
Mette Perlewitz. ■

Frisørfaget er presset. Mette 
Perlewitz glæder sig til snart 
at åbne sin salon i Kruså 
igen. Arkiv foto
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Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Telefon: 74 67 66 44 • Email: post@fl e-skole.dk

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

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

“Fænomenal service” 

“Super butik”

“Rigtig � n webshop og butik”

Trustpilot

Har du spørgsmål til el-cykler? 
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
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Hørt ved Lyren
Forleden opstod der 
brand på et toilet i en 
lejlighed på Nørregade 
i Padborg. Både politi 
og brandvæsen mødte 
talrigt op. Branden 
kom hurtigt under 
kontrol uden de store 
skader. 

Der er opsat små plader 
på frugttræerne i frugt-
plantagen på Frøslevvej 
i Padborg. Pladerne har 
en QR kode, så man 
kan se, hvilken sort 
det er og hvem der har 
sponsoreret træet. 

Ældre Sagen i Bov 
samlede 17 el-cyklister, 
da sæsonen gik i gang. 
Fremover bliver der 
arrangeret både en kort 
og en længere tur, for 
at få folk ud i den friske 
luft.

Der kan testes 10 
mennesker i timen i 
Padborg ved hurtigtest 
for corona. Det tager 
nemlig ca. 6 min. pr. 
person med skift af 
engangshandsker.

Bov IF Petanque har 
holdt deres første 
præmiespil. Der var 20 
deltagere, som kæmpe-
de om 9 præmier.

Lokalforeningen 
Frøslev Padborg har 
planer om at etablere 
en Multigolf park i 
Fritids parken. Derfor 
havde de bestilt en 
repræsentant, som 
skulle finde den rig-
tige løsning. Besøget 
blev sponsoreret af 
Byggemester Padborg 
v/ HH Hesse. 

Aktiv Spot inviterer 
ældre til at deltage i 
træning hver mandag 
mellem kl. 11 og 12 i 
Kollund. ■

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

Boliger
RÆKKEHUS TIL LEJE

Toften, Padborg
Ny renoveret 70 kvm. rækkehus med køkken og stue i et, 
og med stort soveværelse. Ikke rygere og ingen husdyr

4800,- pr.måned + forbrug
Depositum 3.mrds. husleje

HENVENDELSE 4078 7887

Butikkerne jubler over, at hverdagen er tilbage

Af Dit te Vennits Nielsen

Hverdagens tilbageven-
den hilser de handlende 
i Padborg Torvecenter 
mere end velkommen. 
Det har været helt uvant 
for dem at gå hjemme i 
flere måneder.
Hos herretøjs- og sports-
butikken Palle bliver der 
lagt nye forårsvarer på 
hylderne og personalet 

udstråler energi og glæde 
over at være tilbage.

“Selv om der er mange 
folk i butikken, så er 
kunderne rigtig gode til 
at holde afstand og tage 
hensyn. Vi kan godt mær-
ke på folk, at der skal ske 
noget, og at de vil have nyt 
tøj. Der har naturligvis 
også været lidt bytning af 
julegaver”, fortæller Palle 
Hansen, som stadig holder 
udsalg. 

I butikken vælter det ind 
med nye varer hver dag.

“Det har fået købelysten 
frem i kunderne”, fastslår 
Palle Hansen. 

God handel
Hos Jensen Ure-Guld-
Sølv glæder indehaver 
Bitten Haase sig over, at 
kunderne har været gode 
til at bakke op, siden 
genåbningen.

“Folk har ikke vidst, at 
de kunne komme ind i 
butikken og få repareret 
deres ting. Lige nu har vi 
forrygende travlt med re-
parationer og udskiftning 
af batterier i folks ure. 
Men vi har også solgt rig-
tigt godt, og vi kan mærke 
folk har manglet os”, siger 
Bitten Haase.

Bente Smedegaard fra 
Bentes Shop kan tydeligt 
mærke interesse for, at 
folk kan komme ind og 
prøve tøjet. For selv om 
hun kører med online 
handel, så har butikken 
stort set ikke haft et øje-
blik uden kunder siden 
åbningen.

“Det er så vigtigt, at 

man kan røre ved tøjet 
og prøve det”, fortæller 
Anja Bindzus, som er en 
taknemmelig stamkunde 
hos Bentes Shop. Hun er 
meget glad for den store 
ekspertise, man får af 
Bente Smedegaard og hen-
des medarbejdere.

“Jeg har også handlet 

online i de lokale butikker 
under nedlukningen, for 
det er vigtigt, at vi har 
vores butikker her i byen”, 
siger Anja Bindzus.

Bente Smedegaard er 

spændt på at se årets 
resultat, for to måneders 
nedlukning er svære at 
hente, også på trods af 
nethandlen. 

“Lige nu kommer alle 
de nye lækre forårsva-
rer. Vi skal nu sælge tre 
gange så mange varer på 
kortere tid”, siger Bente 

Smedegaard, der retter 
stor tak for opbakningen 
til lokalbefolkningen 
under coronakrisen. Hun 
håber den fortsætter.

Kundekontakt
Guldsmed Rie Meyer har 
brugt nedlukningen til 
at istandsætte butikken. 
Desuden har hun arbejdet 
på sit værksted hver eneste 
dag. Hun har haft sine to 
drenge med, så det har da 
givet lidt udfordringer. 

“Jeg har alligevel haft tid 
til at nå i bund med alle 
julebestillinger, og kun-
derne har kunnet afhente 
varerne ved bagdøren. 
Men nøj hvor har jeg 
savnet den daglige kun-
dekreds”,  fortæller Rie 
Meyer.

Hos kunderne spores der 
glæde over, at butikkerne 
er i gang igen. Det sociale 
i at handle i fysiske butik-
ker vægter højt, og at der 
atter er liv i Padborg, gør 
en kæmpe forskel. ■

Hos Palle er førstemand, Jan 
Espensen Koch, og inde-
haver, Palle Hansen, ved at 
fylde op med nye forårsvarer
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Carsten Festersen fra Hokkerup har savnet at kunne handle i 
Padborgs butikker. Foto Dit te Vennits Nielsen

Anja Bindzus fra Kollund er meget glad for, at der er åbent op 
hos Bentes Shop igen. Foto Dit te Vennits Nielsen
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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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tlf. 20 47 85 63
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…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

 PH 5 Monochrome 
 New colours
 
 Design by Poul Henningsen

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

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

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

4. klasse på Lyreskovskolen vandt konkurrence
Af Dit te Vennits Nielsen

De er nogle kreative 
elever i 4. klasse på 
Lyreskovskolen i Bov.
Siden begyndelsen af 
februar har der kørt en 
konkurrence på BookBites 
- som er et læseprogram 
- hvor skoleelever ud over 
landet skulle bygge den 
vildeste læsesnemand ud 
af papir. 

Fra Lyreskovskolen 
deltog 2. B og 4. A i kon-
kurrencen, som havde 
deltagelse af 120 klasser 
rundt i Danmark. 

Det var nogle stolte ele-
ver i 4. klasse, som vandt 
konkurrencen med en flot 
og kreativ snemand, der 
havde en spejling.

“Vi havde simpelthen 
ikke plads nok på den 
væg, hvor snemanden blev 
lavet af papirsnebolde med 
elevernes navne på. Derfor 
fik vores matematiklærer 
den gode idé at lave en 
spejling på gulvet”, for-

tæller klasselærer Rikke 
Vilhelmsen, som også 
havde lavet en læsekon-
kurrence til eleverne.

Det var kun tilladt at 
læse i BookBites, for så 
kunne klasselæreren holde 
øje med, hvor meget ele-
verne læste. 

“Der gik sport i at læse 
for eleverne. Lidt overra-
skende var det de elever, 
som plejer at læse mindst, 
der fik læst mest”, fortæl-
ler Rikke Wilhelmsen, 
som begyndte hver dag 
med at skrive de tre elever, 
som havde læst mest op på 
tavlen. ■

Eleverne i 4. klasse er meget kreative. De har vundet en landsdækkende konkurrence, hvor de skulle bygge den vildeste 
læsesnemand.
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