
hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Værkstedet er åbent efter aftale

under corona-nedlukningen

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Køb din nye
PC hos os
Vi flytter
dine data Reparation af

iPhone og iPad

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig rådgivning 

i butikken eller 
hjemme hos dig.
Alle hverdage fra 

9.00–17.30

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

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

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

GRÅSTEN

Pr. 
kasse kun

299,-

Lækre italienske vine
Bland sælg din kasse 
med 6 stk.:

Pinot Grigio hvidvin 
(vejl. pris 89�  pr. flaske)

Pinot Grigio rosevin
(vejl. pris 89�  pr. flaske

Primitivo rødvin
(vejl. pris 99�  pr flaske )

Appassimento rødvin: 
(vejl. pris 110�  pr. flaske)

*Alle vine 
har rigtig 
flot score på 
vinvino m.m.

BLAND SELV

½
pris

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

Ty
pe

go
dk

endt i alle renseklasser

Se mere på:

Lille kørefast dæksel
Integreret bundfældningstank
Simpelt og billigt at installere
Markedets laveste 
energiforbrug
50.000 solgt på verdensplan

Pænt, diskret og solidt

• 
• 
• 
• 
 
• 

Kontakt din lokale
kloakmester eller ring til 

Watersystems 

Jette Pia Rasmussen
5194 4179  jpr@watersystems.dk

eller
Jesper Bruun Sørensen

8180 1831 jbs@watersystems.dk

Har du fået påbud?

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 12 24. marts 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Plantemarked
Ta’ 8 stk udendørsplanter

200,-
Frit valg

÷10%
på alt i  butikken

 undtaget er
specialiteter

og Maileg

Tilbuddet gælder fra 
onsdag 24. marts til 

lørdag 27.marts

ÅBENT mandag-fredag kl. 9.30 -17.00 og lørdage kl. 9.00-12.30
Nygade 1 · 6300 Gråsten · Tlf. 41 10 10 85

Mail: 4649@inter�ora.dk

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

Palmesøndag den 28. marts kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Påsken
Skærtorsdag den 1. april kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Langfredag den 2. april kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Påskedag den 21. april kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Påskedag den 21. april kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

2. påskedag den 22. april kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Indkøbet af cembaloet har været muligt, da følgende fonde har støttet projektet:

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Fabrikant Mads Clausens Fond.

Indvielseskoncerten gennemføres i september!

Lige nu kan du… 
Hvis du besøger vores hjemmeside eller kirkens facebookside 
kan du høre organist Rut-Elena Boyschau spille Claude-Bénigne 
Balbastre (1727 - 1799) “La Castelmore” på cembalo.

Cembaloet er bygget som en tro kopi af Henri 
Hemsch’ barokke franske model fra 1751. 

Det er Cembalobyggeriet Christian Fuchs i Frankfurt a.M. 
der har leveret instrumentet på bestilling i 2019.

Cembaloets klang henleder tankerne til renæssancen og klassisk 
musik, men kan også inddrages i moderne kompositioner.

Toyota Yaris
1,4 D-4D Luna 
10/2007
Km. 80.000
Diesel
Koksmetal

49.400,-

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

Gigthospitalet skal omdannes til seniorboliger
Af Gunnar Hat tesen

Freja Ejendomme har 
solgt det tidligere gigt-

hospital i Gråsten til et 
byggefirma i København. 
Købsprisen er ukendt, 
men den historiske ejen-

dom har tidligere været 
sat til salg for 12 mio. kr. 
Bygningen skal nu om-
dannes til seniorboliger 
med havudsigt.

Køber er bygge- og 
boligudlejningsfirmaet 
Grønnely A/S i Køben-
havn. Den imponerende 
hovedbygning med udsigt 
over vandet og lystbåde-

havnen er opført i 1883 
som kurhotel. Med årene 
er der foretaget om- og 
tilbygninger til ejendom-
men, der har en grund på 
8.700 kvadratmeter.

Ejendommen har fra 
1956 til 2019 fungeret 
som gigthospital. For to 
år siden flyttede gigtho-
spitalet til nye faciliteter 

i Sønder borg, og derfor 
overtog Freja Ejen domme 
den historiske ejendom fra 
Region Syddanmark.

Den nye ejer er meget 
begejstret for købet af 
ejendommen. Det fortæl-
ler Peder Blak, admini-
strerende direktør hos 
Grønnely:

“Vi er meget stolte over 
at være den nye ejer af den 
her smukke ejendom i 
Gråsten. For os er det helt 
særligt at overtage et sted 
med så meget historik og 
atmosfære. Vi glæder os 
til at gå i gang med pro-

jektet,” siger Peder Blak 
og løfter sløret for, hvad 
projektet går ud på:

“Vi vil omdanne de 
eksisterende bygninger 
til eksklusive og moderne 
seniorboliger med respekt 
for ejendommen og histo-
rikken. Vi bevarer natur-
ligvis alle bygninger og 
renoverer indvendigt med 
det formål at præsentere 
nogle af Gråstens bedste 
seniorboliger med den 
smukkeste placering og 
bedste udsigt i hele byen,” 
siger Peder Blak. ■

Gigthospitalet bliver omdannet til seniorboliger. Arkiv foto
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Alt det gode til 
påskebordet 

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

Tilbuddene gælder torsdag den 25. marts til 

lørdag den 27. marts 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

TIL 2 PERSONER

Aalborg taffel eller 
Brøndum snaps
70 cl.

Bakkedal
200 gram

Holm pølser
Pakke med 4 slags

SLAGTEREN TILBYDER
Hjemmelavet hamburgerryg

Pr. fl. kun

6995

Pr. pk. kun

100,-
Kun

8,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostplatte
Indeholder 5 varianter

*Maks. 5 bk. pr. 
kunde pr. dag

Pr. bk. 
kun

70,-
Pr. ½ kg

1995

GRÅSTEN
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Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

BLIV FORÅRSKLAR I BYGMABLIV FORÅRSKLAR I BYGMA

SKÆRVER
CIRKA 20 KG
grå eller sort

PR. POSEPR. POSE

14149595

OBS! NY TYKKELSE

SKALCEM 100  HVID
• Kan påføres på leca, gasbeton, beton, pudsede 
og vandskurede mure o.l. • Diffusionsåben
Nr. 010243  

HVID - 10 kg

19995

RBR HERREGÅRDSSTEN 
GRÅ
5CM 
14X21X5CM HELSTEN
34 STK/M2

PR. MPR. M22

79799595
3.1493.1490000

GROUW ROBOT-
PLÆNEKLIPPER

1.0991.0990000

RYOBI TRYKRENSER
RY18PW22A-0 
• ideel til bil - cykler eller andre over� ader
• 6 mtr sugeslange• 3-i-1 dyse (turbo - 15 gr. spray - 
brusefunktion) • 4 gange mere kraft end traditionel 
haveslange • lev. uden batteri samt lader  

Frit leveret 
ved 5 paller
Gælder kun 
brofaste øer

Plæner
op til

600 m2

• KLARER STIGNINGER
OP TIL 35%

• 28 V / 2,0 AH BATTERI 
• KULFRI MOTOR 
• 3 KNIVBLADE 
• KLIPPEHØJDE 20-60 MM
• LYDNIVEAU 66 DB
• SOFTWARE OPDATERES VIA USB STIK 

GRENSAV 18 VOLT  OPP1820
• 20 cm Oregon sværd og kæde • 
kædehastighed  5,5 m/s • justerbar op til 4 mtr. 
• hovedet er vinklet 30 gr, for sikker og nem 
skæring  • automatisk kæde og sværd smøring  
• excl batteri og lader  
Nr. 177563

RENGØRINGSMASKINE 
18 VOLT R18TPS-O
• Ideel til rengøring af havemøbler - 
brusebad - samt grill • børstehoved 
Ø15 cm • omdr min. 210• excl batteri og 
lader 
Nr. 256398

8998999595

AKKU SKRUEMASKINE 18 
VOLT  R18DD3-252 T
• inkl. 2 stk batterier • 1 stk 2,0 ah samt 1 stk 
5,0 ah • plast værktøjskasse • bitssæt samt 
lader 
Nr. 207847  

1.195,-1.195,-
FUGERENSER 18 VOLT  
RY18PCA-O
• til fjernelse af mos og græs mellem 
belægningssten • med roterende 
stålbørste som kan udskiftes  lev. med 
stålbørste • ekskl. batteri og lader 
Nr. 237093

7497499595 7997999595
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JORD  
• 40 Liter pr. pose 
Planteskolejord Nr. 199706 
Blomstermuld Nr. 199707
Plante- og krukkejord Nr. 199708
Rosenjord Nr. 199710
Såjord Nr. 199711

Tilbudene gælder til og med lørdag den 3. april 2021

KONGERSLEV 
PERLEKALK
15KG 

Frit leveret 
Gælder kun 

brofaste øer

PLANKER CP
• 8 mm • 18 x 360 cm 
• Træstruktur 

Lys grå Nr. 193904
Antrazit Nr. 193909
Sort Nr. 193910
Hvid Nr. 193911

PR. STK. PR. STK. 

69699595

PR. STK.PR. STK.

999595
PR. METERPR. METER

13139595

PR. RULLEPR. RULLE

1191199595

NETEX HOME FIBERDUG 
GRÅ 1X20M 

PROTECT 
HOME TRIM
MOD MOS
3,5KG 

1 POSE1 POSE

99999595

2.4952.4950000
7957950000

1 POSE1 POSE

29299595

DRIVHUS
VENUS 5000 DEN ORIGINALE

TA' 3 POSERTA' 3 POSER

89899595

STÅLSOKKEL TIL
VENUS 5000 

PLANTESÆK
40L 

32X125MM
(28X120)
TRYKIMPR.
100CM TERRASSEBR.

70% PEFC
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HGHG
Regnskabsservice

Regnskabsservice ApS
Sejrsvej 123,1 – Rinkenæs – 6300 Gråsten

Telefonnr. 74 65 23 18
Gynther – Mobil 30 62 62 83

Mail: gi@rs-aps.dk

Heidi – Mobil 29 67 12 25
Mail: hj@rs-aps.dk

CVR 38682318

Tilbuddet gælder ved køb af komplet brille. 
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter, herunder 

Fast Lavpris briller og Junior briller. Gælder for brillestel i butikken.
 

VI PASSER PÅ DIG 

- OGSÅ DE KENDTE MÆRKEVARER

ALLE 
BRILLESTEL

FRA BL.A.   

GUCCI   ARMANI   RAY-BAN®  

DIOR   OAKLEY   BOSS   

ESCADA   TOM FORD

NINA RICCI   MULBERRY   

SAINT LAURENT   CHOPARD   

ZADIG&VOLTAIRE   PERSOL® 

DAVID BECKHAM   

POLICE X LEWIS HAMILTON

ALLE SOLBRILLER 
25% OP TIL 50%

DUGGER BRILLERNE 
VED BRUG AF MUNDBIND?ANTI-DUG KLUDE TIL

 FLERGANGSBRUG KR. 29Så længe lager haves

SIDSTE DAG 
LØRDAG 3. APRIL

Socialdemokraterne 
opstiller 29 kandidater

Af Gunnar Hat tesen

Socialdemokratiet i 
Sønderborg Kommune 
er klar til valgkamp.
Partiet har netop overstået 
en urafstemning blandt 
medlemmerne, som er 
afgørende for placeringen 
af de 29 kandidater, som 
opstilles til valget 16. 
november.

Og da borgmester Erik 
Lauritzen (S) for længst er 
udråbt som spidskandidat, 
blev det ikke overraskende 
datteren, Didde Lauritzen, 
Nybøl, der opnåede flest 
stemmer og besætter 2. 
pladsen.

Socialdemokratiet op-
nåede ved valget i 2017 
41,5% af stemmerne og 
har 15 medlemmer ud af 
31 medlemmer i byrådet, 
og samtlige af de nuvæ-
rende byrådsmedlemmer 
genopstiller.

Det drejer sig blandt 
andet om Charlotte 
Engelbrecht, Adsbøl, 
og Preben Storm, 
Rinkenæs. ■

Her er kandidaterne:
1. Erik Lauritzen, Blanskov
2. Didde Lauritzen, Nybøl
3. Jan Prokopek Jensen, Guderup
4. Charlotte Riis Engelbrecht, Adsbøl
5. Preben Storm Rinkenæs
6. Jesper Smaling, Dybbøl
7. Niels Ole Bennedsen, Nordborg
8. Rikke Lock Harvig, Holm
9. Bjørn Allerelli Andersen, Sønderborg

10. Tom Hartvig Nielsen, Fynshav
11. Erik Lorenzen, Iller
12. Charlotte Grau Sjellerup
13. Kristian Beuschau, Kegnæs
14. Mette Brudvig, Høruphav
15. Jesper Burhøj Kock, Sønderborg
16. Ganeswaran Shonmugaratnam Dybbøl
17. Jesper Larsen, Nordborg
18. Morten Hansen, Nordborg
19. Hanne Kliver Anker, Stevning
20. Henrik SohI, Broager
21. Karen Mølbæk, Augustenborg
22. Svend Erik Petersen, Vollerup
23. Erling Taul Jensen, Augustenborg
24. Karsten Wohlgemuth, Asserballe Skov
25. Ulrick Christiansen, Sønderborg
26. Hans Jørgen Albrechtsen Kværs
27. Orla Skovlund Hansen, Gråsten
28. Poul Peter Thygesen, Hørup
29. Klaus Petersen, Ulkebøl

Borgmester Erik Lauritzen (S) 
genopstiller til byrådsvalget. 
I 2017 fik han 8.024 personli-
ge stemmer. Arkiv foto
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Gisselmann  
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Kjeld Faaborg

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen

Gråsten

Gråsten

TRAPPENS
HJEMMESERVICE
& SKORSTENSMONTØR

Når du handler lokalt i Gråsten får du:

• En særlig god service ✓
• En nem vej til gavebytning ✓
• Et lokalt smil med på vejen ✓
• En chance for at møde nogen, du kender ✓
• Gratis p-pladser lige ved butikkerne ✓

Når du handler lokalt i Gråsten sørger du for:

• At byens butikker overlever ✓
• At byens butikker kan være med til

at sponsorere det lokale foreningsliv ✓
• At skabe en by der blomster ✓
• At der er fritidsjob til dit barn eller barnebarn ✓
• At vi undgår butiksdød pga. nethandel ✓
• At bevare de lokale arbejdspladser ✓
• En attraktiv by at flytte til ✓

Vi glæder os til at se jer
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Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Reststativer

÷50% Nye farver i 
Line og 

Tynde Line

119,-

69,-
Lana Grossa strømpegarn
100 gr

Multi silk mohair 
3 lækre farver 
70 % kid mohair 
30 % silke

Forårsnyheder

Alsgades Køreskole 
renoverer lokaler
Af Esben Cronbach

Efter længe at have 
ønsket at renovere 
teorilokalerne i Gråsten, 
har Alsgades Køreskole 
nu endelig tid.

Siden de overtog lokaler-
ne i 2013, har Alsgades 
Køreskole ønsket at 
renovere deres lokaler i 
Gråsten. 

Det siger kørelærer 

Ronnie Rasmussen, der er 
medejer af køreskolen. 

De har nu endelig fået tid 
til det, fordi de, sammen 
med andre liberale er-
hverv, er lukket ned. 

Renoveringen har været 
i gang i halvanden måned, 
og bliver færdig i denne 
uge. 

Det er alt, der er blevet 
renoveret: Gulvene, lof-
terne, badeværelset og 
køkkenet. 

Også indretningen er 
skiftet ud med orange 
møbler, der matcher 
Alsgades Køreskoles oran-
ge farve. ■

Der er kommet nyt inventar i 
teorilokalet.

Kørelærer Ronnie Rasmussen er i gang med at renovere teorilokalerne. Foto Ingrid Johannsen
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UDSALGSSLUTSPURT

SPAR 50-70%
PÅ DE SIDSTE UDSALGSVARER
ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ............ 9.30-17.30
Fredag .............................. 9.30-18.00
Lørdag .............................. 9.00-13.00

Slotsgade 7 • 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31

Ti
lb

ud
de

ne
 g

æ
ld

er
 s

å 
læ

ng
e 

la
ge

r 
ha

ve
s.

Kildemoes 

Street Limited

3.999,-
SPAR 1000,-

Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31 · www.fribikeshop.dk 

KILDEMOES STREET LIMITED

NU KUN 3.999,-
Kildemoes Street Limited
200,- pr. md. i 20 mdr. 
Samlet kredit- og tilbagebetalings-
beløb 3.999 kr. Finansiering tilbydes 
i samarbejde med Nordea Finans med 14 
dages fortrydelsesret. Samlede kreditomk. 
0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,0%
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Windfield og Ze-Ze 
overgangsjakker

Str. 36-58 fra 450,-
Mandag–fredag kl. 10.00–17.30  •  Lørdag kl. 9.30–13.00

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

ÅbningtiderÅbningtider

T-shirts 
fra Ze-Ze

fra 130,-
 - i et hav af 

farver og 
dessins

Tim&Simonsen 
Sandaler i flere farver

599,-

Konkurrence

Vind et par sandaler 
fra Tim og Simonsen

Handler du hos 2dreams 
i uge 12 så har du 
chancen for at vinde

wForåret er kommetForåret er kommet

Ze-Ze sæt 1000,-

Tilbuddene gælder fra mandag den 22. marts til og med søndag den 11. april 2021. *Gælder IKKE i forvejen nedsatte varer, 2. sorteringsvarer, bestillingsvarer, 
særpriser, varer med mængderabatter. Der tages forbehold for  pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. 

Borggade 2
6300 Gråsten

   Lav lækker påske 
lammekølle i denne

 stegeso       SPAR 50%
 PÅ COOK & BAKER 3-PLY PANDER 

 299 95

 SPAR 300 ,- 

Pande 28  cm 

3-lags konstruktionen af rust frit stål , aluminium 
og rust frit stål samt pandens Super-Slip Guld 

non-stick belægning, sikrer en god og ensar tet 
stegning samt en nem rengøring.

19995

 SPAR 400,- 

Grand Cru 
stegeso med låg

89995

 SPAR 1600,- 

Pro grydesæt 
12 dele

SPAR SPAR 
 PÅ COOK & BAKER 3-PLY PANDER  PÅ COOK & BAKER 3-PLY PANDER 

1 0



Nordals Fjernvarme A/S køber halm
Nordals Fjernvarme A/S udbyder hermed aftaler om levering af 9.500 
ton halm pr. år til Nordals Fjernvarmeværk beliggende Lundenvej 7, 
6430 Nordborg. 

Udbuddet omfatter levering an værk.

Aftalerne vil træde i kraft til august 2021 og være af 1 års varighed. 
Tilbudsgiver bestemmer størrelsen på den tilbudte mængde halm, dog 
således at hvert tilbud skal omfatte mindst 500 ton halm totalt for alle 
typer og maks. 2.500 ton halm.

Udbudsmaterialet findes på Sønderborg Forsynings hjemmeside: 
www.sonfor.dk/udbud.

Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med laveste pris. 

Tilbud kan sendes på mail til tomc@sonfor.dk, skriv ’Halmtilbud’ i 
emnefeltet.

Tilbuddet skal være Nordals Fjernvarme A/S i hænde 
senest onsdag den 14. april 2021.
Nordals Fjernvarme A/S planlægger at kunne fremsende kontrakter 
eller meddele afslag på tilbud senest onsdag den 5. maj 2021.

Nordals Fjernvarme A/S ser frem til et godt samarbejde med dansk 
landbrug og øvrige aktører på markedet.

sonfor.dk

Udbud:
Halm til Nordals Fjernvarme

GUDSTJENESTER
Skærtorsdag den 1. april kl. 19.30
Aft engudstjeneste 
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 4. april kl. 9.30
Påskedag
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 18. april kl. 9.30
2. søndag eft er Påske
ved Helle D. Asmussen

AFTENGUDSTJENESTE 
SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag den 1.april kl. 19.30 holder 
vi aft engudstjeneste, normalt er der særlig 
koncentration omkring nadverfejringen, men dette 
kan ikke gennemføres pga. Corona-restriktioner, 
men de bibelske tekster til skærtorsdag fortæller 
også om fornægtelse og forræderi og om Jesus 
angst forud for hans lidelse og død langfredag.

Vi afslutter med at kirkegængerne får en 
lille kage med hjem til aft enkaff en. 

KONFIRMATIONEN ER FLYTTET
Eft er planen skulle sognets 8 konfi rmander konfi rmeres den 1. maj 2021. Menig-
heds rådet har, ved mødet i februar, enstemmigt besluttet at fl ytte konfi rmationen. 

Med et forsamlingsforbud på maks. 5 personer, et maks. antal personer i kirken 
på 21 samt en gudstjenestelængde på højst 30 minutter og med en foreløbig 
forlængelse af alle restriktioner til eft er påske, så ville menighedsrådet ikke risikere, 
at restriktionerne ville gøre, at der ikke kunne holdes konfi rmation i Kværs kirke i 
begyndelsen af maj.

Derfor er i Kværs kirke den 5. juni 2021 kl. 10.00. Vi holder en fælles 
konfi rmation for alle konfi rmander i kirken kl. 10.00, sådan som vi har tradition 
for. Kon fi r ma tionen afh oldes med de restriktioner, der måtte gælde til den tid og 
vi har en plan B parat, hvis det er nødvendigt. Festligt bliver det også, vi kan bare 
ikke helt sige endnu, hvordan.

Fra kirkens side takker vi konfi rmander og forældre for opbakning, sparring, gode 
ideer og tålmodigheden i denne proces. I fællesskab fi nder vi den bedste løsning.

FORÅR PÅ 
KIRKEGÅRDEN
Året starter i det tidlige forår, hvor gran 
og mospuder er fj ernet fra gravsteder, 
som kirkegården vedligeholder. 
Vi er nu ved at gøre kirkegården 
forårsklar og klar til påske. Der er 
plantet smukke og dejlige forårsfriske 

stedmoderblomster, så vi håber ikke, de tager 
skade af nattefrosten.Vi er nu ved at gøre kirke-
gården forårsklar og klar til påske. Der er plantet 
smukke og dejlige forårsfriske stedmoderblomster, 
så vi håber ikke de tager skade af nattefrosten.

KVÆRS KIRKE I 
EN CORONATID
Følg Corona-restriktionerne, som er 
skiltet i kirken og på kirkegården.

NYT FRA FORMANDEN
Det nye menighedsråd er begyndt deres funk-
tionsperiode, dette også på lidt anden vis end 
vanligt. Menig heds rådet har afh oldt deres første 
virtuelle møde, hvor vi havde opdelt os i på to 
steder – for at støtte hinanden i denne nye måde 
at holde møde på - og hvert MR-medlem havde 
deres computer og deltog virtuelt i mødet.

Menighedsrådet er endnu ikke begyndt at plan-
lægge aktiviteter, pga. de fortsatte restriktioner. Vi 
forventer og håber, at vi midt i juni kan afh olde 
en kirkegårdsvandring med eft erfølgende samling 
i kirken, hvor der vil være oplæg om ”renovering 
af kirken og nytænkning til anvendelse af 
 kirkerummet”. Det hører I nærmere om.

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

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

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

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

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

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk

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

Kværs Idrætsfriskole får 
nye stole og borde

Eleverne i indskolingen 
på Kværs Idrætsfriskole 
har fået nye borde og 
stole.
Det er Støtteforeningen, 
som har betalt halvdelen 

af møblerne, så projektet 
kunne lykkes.

“Vores glade og stolte 
børn føler sig nu meget 
store og tjekkede”, for-
tæller skoleleder Louise 
Jeffers Jacobsen. ■

Eleverne i indskolingen på 
Kværs Idrætsfriskole har fået 
nye og gode borde og stole.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 28. marts

Ingen gudstjeneste

ADSBØL KIRKE
Søndag den 28. marts kl. 9.30

Palmesøndag ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 28. marts

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 28. marts kl. 10.30

ved Liselotte Kirkegaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 28. marts kl. 11.00

Palmesøndag ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 28. marts kl. 9.30

Palmesøndag ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 28. marts kl. 10.30

Palmesøndag-familiegudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 28. marts

Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 28. marts kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 28. März

Abgesagt: Konfirmation in Gravenstein, 
wird verschoben auf den 28. August

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.

PÅSKE 2021 
I RINKENÆS

Vi glæder os til at fejre påsken så godt, som det kan 
lade sig gøre under de nuværende omstændigheder.

Skærtorsdag
kl. 11.00 Gudstjeneste i Korskirken

Langfredag
kl. 19.30 Liturgisk gudstjeneste i Korskirken med 

Frank Laue og kor

Påskedag
10.30 – 10.45 Vi synger påskesang på 
kirkegårdsskråningen ved Korskirken

kl. 11.00 Gudstjeneste i Korskirken

2. påskedag
10.30 – 10.45 Vi synger påskesang 

på kirkegården ved 
Rinkenæs gamle Kirke

kl. 11.00 Gudstjeneste i 
Rinkenæs gamle Kirke

Vel mødt!
Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Kære mor og farKære mor og far
I ønskes I ønskes 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med jeres Diamantbryllup med jeres Diamantbryllup 

mandag den 29. marts,mandag den 29. marts,
med håbet om at I vil nyde dagenmed håbet om at I vil nyde dagen

Kærlig hilsen fraKærlig hilsen fra
Evy og Roy samt familieEvy og Roy samt familie

Er lykken med mig?Er lykken med mig?
Jeg søger en ærlig, kærlig og oprigtig kvinde på Jeg søger en ærlig, kærlig og oprigtig kvinde på 

60-75 år, ikke ryger til et godt venskab.60-75 år, ikke ryger til et godt venskab.
Ensomheden er svær, men ved godt mod, har et kristen Ensomheden er svær, men ved godt mod, har et kristen 
livssyn indenfor Folkekirken. Jeg er en mand på 77 år, livssyn indenfor Folkekirken. Jeg er en mand på 77 år, 
røgfri, og nyder kun et glas vin ved festlige lejligheder.røgfri, og nyder kun et glas vin ved festlige lejligheder.

Jeg klaret alt selv; med hus og have, holder mit hjem, og laver Jeg klaret alt selv; med hus og have, holder mit hjem, og laver 
min varme mad. Jeg holder meget af naturen, og at se god min varme mad. Jeg holder meget af naturen, og at se god 

underholdning i TV fra Tyskland. Jeg bor ved Kruså, har ingen bil.underholdning i TV fra Tyskland. Jeg bor ved Kruså, har ingen bil.
Det jeg savner i livet er et godt venskab sammen med digDet jeg savner i livet er et godt venskab sammen med dig

Bliver glad for at høre fra dig.Bliver glad for at høre fra dig.
Skriv gerne navn, adresse og telefonnr.Skriv gerne navn, adresse og telefonnr.

På genhørPå genhør
Billetmrk. 2196Billetmrk. 2196

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

meddeler hermed at

generalforsamlingen
udskydes pga. Covid 19 restriktioner.

Dato følger.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Forstander på Rinkenæs Efterskole 
udgiver sine erindringer

Af Gunnar Hat tesen

Det er næsten seks 
år siden, Rinkenæs 
Efterskole lukkede. 
Skolen fyldte meget i 
Rinkenæs i de 63 år, den 
eksisterede.
En af efterskolens mar-
kante forstandere var Erik 
Back Pedersen, som i 2002 
valgte at stoppe efter 10 år 
som forstander. 

Jobbet som forstander 
på en ny efterskole kaldte. 
Det blev til 10 givende år i 
Rinkenæs med mange nye 
tiltag for skolens fremti-
dige virke, som dog måtte 
lukke som efterskole i juni 
2015. 

Tiden i Rinkenæs er en 
af de store begivenheder, 
som Erik Back Pedersen 
fortæller om i sine erin-
dringer “At sætte spor”. 

Bogen udkommer den 
25. marts. 

Fra smed til skoleverdenen 
Det blev skoleverdenen, 
som kom til at fylde mest 
i Erik Back Pedersens liv, 
men han begyndte sit ar-
bejdsliv som håndværker.

Han var i mere end 35 år 
i skoleverdenen. 

Senest som højskole-
forstander på Børkop 
Højskole ved Vejle. Hjerte 
for de unge har altid haft 
en særlig plads i Erik Back 
Pedersens hjerte.

“Jeg tror på, at alle men-
nesker er værdifulde og 
elsket af Gud. Det har jeg 

lært i mit barndomshjem, 
og det har fulgt mig siden 
min tid som leder i FDF. 
Derfor har det også været 
vigtigt for mig I min tid 
som lærer og forstander 
at se og værdsætte den 
enkelte elev, som dem de 
er. De skulle opleve, at de 
betyder noget.” 

Stiller man spørgsmålet, 
hvad han gerne vil huskes 
for, svarer han: 

“Jeg håber først og frem-
mest, at jeg bliver husket 
for at være et menneske, 
som med mit liv har pe-
get hen på Jesus og hans 
kærlighed til hvert enkelt 
menneske.” ■

Ved Rinkenæs Ungdomsskoles 
50-års jubilæum – som også 
blev en del af afskedsfesten for 
Margit og Erik Back Pedersen – 
lavede eleverne under ledelse 
af lærer Tove Hansen et helt 
fantastisk show for en stopfyldt 
idrætshal. Foto: Tove Hansen
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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,-

Taksigelser

ISO9001-certificeret

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

Gråsten&Omegns

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet.

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich 

Sønderborg 
Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg

Tlf: 74 42 36 81

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

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

Hjertelig takHjertelig tak
for kranse og blomster til vor kære søsterfor kranse og blomster til vor kære søster

Alice L. MaagsAlice L. Maags
bisættelse fra Kværs kirke.bisættelse fra Kværs kirke.

Tak til bedemand Vivi fra Helmichs begravelsesforretning.Tak til bedemand Vivi fra Helmichs begravelsesforretning.
Tak til sognepræst Helle Asmussen for de personlige ord i kirken.Tak til sognepræst Helle Asmussen for de personlige ord i kirken.
En særlig stor tak til Gråsten Plejecenter for god og kærlig pleje.En særlig stor tak til Gråsten Plejecenter for god og kærlig pleje.

På familiens vegnePå familiens vegne
SøskendeSøskende

Vores kære far, farfar og svigerfar

Anker L. Hansen
* 21. maj 1936

er stille sovet ind

Gråsten, den 14. marts 2021

Nu borte er al nød og savn,
og glemt er livets strid og møje.
Nu er han kommet vel i havn,  
og han sit skib med fryd fortøje.

På familiens vegne

Jesper og Søren

Begravelsen har fundet sted

Sten Kjærsgaard, Filippinerne, 
tidligere Rinkenæs, er 
død, 57 år.

Han voksede 
op i Rinkenæs på 
Andelstværvej. Han gik 
i skole i Rinkenæs og 
Gråsten. 
I sit voksne liv boede han 
i Danmark, Kina og på 
Filippinerne, hvor han var 
bosat ved sin død. ■ 

Jonna Birrit Jensen,  
Gråsten, er død, 71 år. ■

Aase Nielsen, Vester 
Sottrup, er død, 84 år. ■

Krokus forår i 
Ulsnæs

De storblomstrede krokus pryder indkørslen til Ulsnæs 
Centret. Krokus er en påskeblomst, der spirer, når vinter bliver 
til forår. Foto Ingrid Johannsen 

Årsmøde bliver udsat
Af Hanne Næsborg-Andersen

De mange planlagte ar-
rangementer i Historisk 
Forening for Graasten 
By og Egn i forbin-
delse med 100 året for 
Genforeningen kunne 
stort set ikke gennem-
føres. Det eneste, 
foreningen fik afholdt, 
var generalforsamlingen 
i 2020.
Medlemmerne fik dog 
stadig noget for deres kon-
tingent, idet de sammen 
med årsskriftet fik bogen 
“Det bedste, vi stemte os 

hjem til, var skolen og 
flaget”, som handler om ti-
den lige før, under og efter 
Genforeningen i Gråsten 
området. 

I bogen får mange af de, 
der levede dengang, stem-
me og fortæller, hvordan 
de oplevede tiden. 

Bogen har fået en rig-
tig god modtagelse, og 
flere medlemmer har 
skrevet til bestyrelsen 
med ros og tak. Bogen 
kan stadig købes, såvel 
i Rådhuskiosken, i Bog 
& Idé på Perlegade i 

Sønderborg samt ved hen-
vendelse til arkivet.

I 2021 havde bestyrelsen 
planlagt at genbruge ar-
rangementerne, der var 
planlagt for 2020, men 
må nu se i øjnene, at gene-
ralforsamlingen, som var 
planlagt til den 13. april på 
Benniksgaard, må udsky-
des. En ny dato er endnu 
ikke fastsat, da alt afhæn-
ger af restriktionerne i 
forbindelse med coronaen 
og vaccinationerne.

Bustur
Det er også meget usik-

kert, om turen til den 
gamle Gråsten Kommunes 
Genforeningssten, som 
var planlagt til maj, kan 
afholdes. 

Bustur til efteråret til 
Skibelund krat og Askov 
Højskole er bestyrelsen 
afventende overfor. Til 
efterårsmødet kommer hi-
storiker Lars Henningsen 
og fortæller om tiden fra 
1918-20, men der er endnu 
ikke fastsat en dato.

Så snart bestyrelsen kan 
melde ud med nogenlunde 
sikkerhed, vil der komme 
information om datoer og 
tilmelding. ■
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B R O A G E R

Broager

UDENDØRSAKTIVITETER MED START FORÅR 2021 
Myndighederne har nu lempet Corona restriktionerne og der er åbnet 
op for udendørs aktiviteter. Dog skal de til enhver tid gældende 
restriktioner overholdes af deltagerne i de forskellige aktiviteter. 

Petanque 
Petanquebanen, Ringriderpladsen i Broager i perioden 7/4 – 29/9. Pris kr. 150,- 
Onsdag formiddag kl. 09.30 og onsdag aften kl. 18.00. 
For nye spillere er de 2 første gange gratis, derefter betales 150,- 
Formiddag: Bent Lauridsen tlf. 2258 1058 og Thim Poulsen tlf. 3020 7386 
Aften: Bruno Jørgensen tlf. 6167 9395 og Flemming Æbelø tlf. 2142 9099

Minigolf 
Minigolfbanen, Ringriderpladsen i Broager i perioden 8/4 – 30/9. Pris kr. 250,- 
Torsdag kl. 14.00. Erik Ballesgaard tlf. 2337 5230 

Krolf 
Krolfbanen, Ringriderpladsen i Broager i perioden 6/4 – 28/9. Pris kr. 150,- 
Vi spiller tirsdag kl. 09.30 og torsdag kl. 14.30. Bare mød op på banen. 
For nye spillere er de 2 første gange gratis, derefter betales 150,- 
Anne Kath. Nygaard tlf. 4255 9099 og Grete Zachariassen tlf. 7444 1136

Gåture ud i det blå
Mødested, Broager Kirke. Tirsdage kl. 09.30 – 11.00. Turene er begyndt. Gratis
Jytte Æbelø Iversen tlf. 6092 4187

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

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

Corona giver ensomhed

Af Marie Christensen

Corona varer ikke evigt, 
og kærligheden og 
ønsket om at komme 
hinanden ved, vil komme 
tilbage.
Det mener sogne-
præst Mette Carlsen i 
Egernsund. Hun mærker, 
som så mange andre, at 
hverdagen ikke er som 
den plejer. Hun synes dog 
alligevel at hendes hverdag 
er tættere på normen end 
mange andres, da hun 
stadig får lov at gå på 
arbejde.

“Jeg synes faktisk, at vi 
i Folkekirken har været 

meget heldige, fordi vi får 
lov at holde åbent,” lyder 
det fra hende.

“Gudstjenesterne er 
naturligvis anderledes. 
De må maksimalt vare 
en halv time, der må ikke 
være fællessang, og vi har 
også valgt at lade være 
med at holde nadver.”, 
fortæller Mette Carlsen.

Kirkegængere
Egernsund Kirke er for-
holdsvis lille, så der må 
kun være 11 kirkegængere 
ad gangen, og de få plad-
ser der er, plejer også at 
være optagede.

Mette Carlsen har dog 

opdaget, at flere faste kir-
kegængere bliver væk fra 
gudstjenesterne, hvis de 
for eksempel er i en særlig 
risikogruppe og gerne 
vil passe lidt på. Derfor 
kan sognepræsten også 
godt mærke ensomheden. 
Normalt er der mange, 
der ses i kirken eller 
sognegården. 

Konfirmation
Det samme mærker hun 
på sine konfirmander. 

“Jeg underviser special-
klasser på Hørup Skole 
og Nydamskolen i Vester 
Sottrup, og selvom de 
gerne må være i skole, går 
de jo stadig glip af alle 
fritidsaktiviteter” siger 
Mette Carlsen. 

“Man mærker virkelig, 
hvor vigtig hverdagen og 
normaliteten er, når man 
ikke længere har den”, 
siger sognepræsten.

Fordi hendes konfirman-
der går i specialklasser, 

må hun også gerne under-
vise dem fysisk.

Påske
En af kirkens store 
højtider, påsken, er lige 
rundt om hjørnet, og i 
Egernsund vil der være 
gudstjeneste alle påskens 
dage, og påskedag, vil 
der enten inden eller efter 
gudstjenesten blive afholdt 
et lille udendørs sang-ar-
rangement med maks. 25 
mennesker. Det må man 
nemlig gerne. 

Menigheden savner at 
synge sammen, og det kan 
de herved få mulighed 
for. ■

Sognepræst Mette Carlsen.
 Arkiv foto

Broagerland er blevet 
syltet af byrådet
I september 2017 kom 
borgmesteren med 
sit følge til en fyldt 
Broagerhal og fortalte 
glædeligt om den nye 
bystrategi, som skulle 
foregå i Broager.
Alle der var med til mødet 
havde forventninger til, at 
nu sker der noget uden for 
Sønderborg.

Fra september 2017 til 
april 2018 kunne borgerne 
i Broager komme med 
input til, hvordan de 
ønskede, Broager skulle 
udvikle sig. 

Alle forslag og ønsker 
blev samlet i oplæg og 
sendt til kommunen. 

Byrådet vedtog d. 30. 
maj 2018 en 15 sider flot 
bystrategi for Broager, 
som skulle igangsættes fra 
2019.

Jeg finder det uforstå-
eligt, at man ikke har 
indtænkt bystrategier i 
kommuneplanen for 2019-
2023, som er vedtaget d. 
18. december 2019, snart 

2 år efter den vedtagne 
bystrategi.

I bystrategien er der 
fokus på, at det skal være 
“dejligt at bo i Broager 
og opleve det gode 
hver-dagsliv”. 

Dette er valgt for styrke 
Broager bys position, som 
den attraktive og gode bo-
sætnings by. I bystrategien 

står der endvidere, at by-
ens fremtidige udvikling 
skal sikres, “som et godt 
sted at bo for alle alders-
grupper og faser i livet”.

Vi skriver 2021 og flere 
aktører presser nu på for 
at få gang i udviklingen af 
bystrategien. “Vi vil ikke 
fortsat syltes af byrådet”, 
lyder det og det kan jeg 
kun støtte op om. 

Nu skal den vedtagne 
bystrategi i Broager blive 
til virkelighed hører jeg 
samstemmende.

Erik Krogh,  

Sletmarken 10, Broager 

Byrådskandidat for Venstre

Læserbrev

Konfirmation er 
udsat
Vi skal helt frem til slut-
ningen af august, før der 
er konfirmation i Broager.

Konfirmationen holdes 
28. august ved sognepræst 
Stefan Klit Søndergaard. ■

Konfirmation
I Egernsund Kirke er der 
konfirmation den 27. 

marts ved sognepræst 
Mette Carlsen. ■
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B R O A G E R

TILBUDDENE GÆLDER 
TORSDAG - FREDAG - LØRDAG 

2 KG

8900

ODENSE PILSNER
33 stk. pr. ks.

PR. KS.

7900
+pant.

Maks. 3 ks. pr. kunde

Maks. 3 stk. pr. kunde

Maks. 5 pk. pr. kunde

5 STK.

9500

PR. STK.

700

AQUA D'OR KLAR
Flere varianter

1 LTR

500
+pant.

COOP 
FLØDEKARTOFLER

FRISKHAKKET OKSEKØD 
Dansk 8-12%

PETER LARSEN KAFFE
GRÅ
5 x 400 g

HØRUP KARTOFFEL-
SPEGEPØLSE

1 STK.

5900

800 G

1500

PR. PS.

1000
Maks. 3 fl . pr. kunde

PR. FL.

1000

GRAASTEN KETCHUP, 
SENNEP ELLER REMOULADE
800 g

KIM'S CHIPS
Mange varianter 

130-170 g

GRAASTEN SALATER, 
ITALIENSK ELLER KARRY
300 g

RIBERHUS OST
Mellemlagret 45%

MIN. 1050 G

4900

NORDTHY MANDLER 
400 g

PR. PK.

2000

JORDBÆR
Spanien

kl. 1

900 G

3900

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 25. februar til lørdag den 27. februar. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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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

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i Fodboldklubben BNS
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, 
mandag den 3. maj 2021 kl. 19 i BNS’ klubhus, 
Skolevej 21C i Vester Sottrup.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter, som kan ses 
på www.BNS-fodbold.dk under ”Om BNS”.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Fodboldklubben BNS
Bestyrelsen

www.BNS-fodbold.dk

Uden kørekort
En 43-årig mand fra 
Sønder borg blev forleden 
rutinemæssigt standset 
af politiet på Amts vejen 

ved Nybøl. Det viste sig, at 
manden ikke havde køre-
kort til varebilen. ■

Konfirmation
Af Marie Christensen

De kommende konfir-
mander og deres forældre 
kan godt finde kalenderen 
frem.

I Sottrup Kirke kan 
konfirmanderne vælge at 
holde konfirmation 30. 
april eller 4. september

I Nybøl Kirke er det op 
til konfirmanderne, om de 
vil konfirmeres den 9. maj 
eller den 5. september

I Ullerup Kirke kan 
konfirmanderne vælge 
mellem de oprindelige 
datoer 25. april og 2. maj 
eller nye datoer 25. og 26. 
september ■

Genbrugskunder strømmer til Røde Kors Sundeved
Af Esben Cronbach

Siden genåbningen 
af genbrugsbutikken 
i Vester Sottrup, som 
Røde Kors i Sundeved 
driver, har kasseap-
paratet ikke fået megen 
hvile.
Røde Kors-genbrugs-
butikken har siden 1. 
marts haft travlt.

“Der har været mange 
flere kunder, end der plejer 
at være. Vi synes, de har 
købt meget, og man har 
fornemmet, at der har 

været et behov,” siger bu-
tiksleder Margit Schlosser.

Især ved genåbningen 
var der fart over feltet i 
de 2,5 time, butikken har 
åbent.

“Der var folk hele tiden. 
De stod klar i kø udenfor 
butikken fra starten.”

Regler kan overholdes
“Der er mange kunder, 
men butikken er stor, og 
de frivillige opmærksom-
me,” siger butikslederen. 

De frivillige i butikken 
holder øje med, hvor man-
ge der er i butikken, så 

det ikke bliver for trængt. 
Hun påpeger, at der er 
flere døre og afdelinger i 
butikken. Dét kan gøre 
det svært at holde øje med, 
hvor mange der er på et 
givent tidspunkt.

“Der har ikke været de 
store problemer med at 
håndtere antallet af kun-
der. Folk har været gode 
til at vise hensyn,” siger 
butikslederen.

Travlt trods nedlukning
Butikken har været luk-
ket, men det betyder ikke, 
at de frivillige har siddet 

stille. I tøjcontainerne, der 
er opstillet i området, har 
der været mere tøj, end 
der plejer at være.

“Vi har løbende arbejdet 
med sortering og tømning 
af containerne. Der er 
fyldt rigtig meget tøj i. 
Man har indtryk af, at folk 
har haft tid til at rydde 
op. I nedlukningsperio-
den har der været en del 
at hente,” siger Margit 
Schlosser. ■

Butikschef Margit Schlosser 
. Foto Ingrid Johannsen

På���� st�� f�� d���� …

Tilbuddene gælder fra 23.03.- 05.04.
Altid søde værtindegaver/ kirkegårdspynt

ÅBNINGSTIDER: 
Mandag - lørdag 9-17 | Søndag 10-15

Så din egen blomstereng 
– vi har fl ere smukke 
frøblandinger. 
f.eks. ’Blomstereng’

Buske som 
’forårsbebudere’
f.eks. Forsythia og 
blodribs

300 L Rhododendron 
Spagnum fra Weibulls

Friske 
forårsdekorationer og 
værtindegaver

Stort udvalg af 
Kirsebærlaurbær.
f.eks. ’Etna’, kraftige 
planter

FRA KR.

79,

Tlf. 74 61 35 06
Sdr. Hostrup Toftevej 28
6200 Aabenraa

planter@havekompagniet.dk
www.havekompagniet.dk

KR.

199,

KR.

199,

Hornvioler i 10 
cm potte.

HUSK VI HAR 
ÅBENT HELE 

PÅSKEN
Tors-lør kl. 9.00-17.00

Søn-man kl. 10.00-15.00

TA 3 FOR KR.

400,

Vi glæder os til en ny sæson! 
HUSK vi har åbent alle ugens dage

6 STK. 
KR. 50,

18 STK. KR.

125,

Kr.
19995

pr stk.

Hjælp havens 
insekter og 

sommerfugle!
Rækker til 

50 m

Dyrket med biologisk
plantebeskyttelse!

Mange flotte 
farver

tåler let frost

KR. 10, 
PR. STK.

OMRÅDETS STØRSTE UDVALG
FRUGTTRÆER/BUSKE 
OG POTTEROSER

STORT UDVALG AF KVALITETS
HÆKPLANTER PÅ LAGER.

FRA KR.

14995

Husk 

vi sælger gerne

gavekort
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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

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

Reporter
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

1 7



Hørt i byen
Gråsten Bridgeklub har 
udsat deres generalfor-
samling til september. 
I samme måned kan 
de markere klubbens 
75 års fødselsdag med 
en stor turnering i 
Ahlmannsparken.

Kræftens Bekæmpelse 
har Landsindsamling 
den 11. april.

Planlægning af 
årets Torvedage i 
Gråsten er gået i gang. 
Torvedagene holdes 
30.-31. juli.

Sidste frist for at ind-
sende høringssvar til 
den nye lokalplan for 
Sundsnæs er 31. marts. 

Maria Eline Jørgensen 
og Kristian Bonefeld, 
der bor i Øster Sottrup, 
blev lørdag gift og 
deres lille søn blev døbt 
Svend.

Bente Kragh, 
Rinkenæs, fyldte 
fredag 19. marts 75 år. 
Sammen med sin mand 
drev hun i mange 
år campingpladsen 
Lærkelunden. Hun 
sidder i bestyrelsen for 
Ældre Sagen i Gråsten.

Klaus Blaske Nielsen, 
Gråsten, har solgt en 
del af anparterne i ma-
lerfirmaet Klaus Blaske 
Nielsen ApS, Gråsten, 
til Susanne Nordahl 
Hansen, Bovrup. Hun 
er samtidig indtrådt 
som meddirektør i 
firmaet.

En 44-årig mand fra 
Gråsten har fået en 
bøde på 10.000 kr., 
fordi en staldbygning 
var fyldt med afføring. 
Her gik 17 hobbykvæg. 
Manden får lov til at 
beholde sine dyr, men 
at det ved gentagelses-
tilfælde kan komme 
på tale at tage dem fra 
ham. ■

Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Forår 2021
Fodbold for alle
Årgang/køn Trænere Telefon Tidspunkt Start

U-5/6 og 7 drenge
årg. 2016/15 og 14 Mads Elkjær Höck m. � . 23309517 Onsdag 17.00 – 17.50 Onsdag

7. april

U 5/ 6 og 7 piger
årg. 2016,15 og 2014 Stine Eilersen m.� 20159507 Onsdag 17.00 – 17.50 Onsdag

7. april

U8 og U9 drenge
årg. 2012 og 2013

Michael Jessen, 
Luke og Daniel

22524610 Onsdag 17.00 – 18.00 Onsdag
7. april

U8, U9 og U10 piger
årg. 2013,12 og 11

Thomas Hallund Christensen
Carsten Nielsen
Thomas Jørgensen
Caroline Nielsen
Ida Jørgensen

51271050
40870681
21771966 Mandag og onsdag 

17.00 – 18.15
Mandag

29. marts

U10, U11 og U12 
drenge
årg. 2009, 2010 og 
2011

Thomas Kleinschmidt
Christoffer Mortensen
Keno Lange
Jakob Lauritzen

21686067
26784600
53219700
24240601

Tirsdag og torsdag
17.00 - 18.30 Er startet

U11 og  U12 piger 
årg. 2009 og 2010 

Claus K. Hansen
Svend Erik Jørgensen 

23261986
31251630

Mandag og onsdag
17.00 – 18.30 Er startet

U13, U14 og U15 
drenge
årg. 2006, 2007 og 
2008

Allan Hollænder
Steen Zanchetta
Kenneth Hansen
Henrik E. Olesen

29997741

26142204
25698016

Tirsdag 17.30 – 19.00
Torsdag 17.00 – 18.30 Er startet

U13, U14 og U15 piger
årg.2006, 2007 og 
2008
sammen med BUI

Martin Tambor
Kim Steg( BUI)
Isabell Jacobsen

51513789
20867831 Mandag og onsdag

17.00 – 18.30 Er startet

U 16 - U19 drenge
årg. 2002, 03, 04 og 
2005

Henrik E. Olsen 25698016 Mandag 18.30 – 20.00
Torsdag 19.00 – 20.30 Er i gang

U 16- U 18 piger
årg. 2003, 04 og 2005 Mogens Hansen 61316142 Tirsdag og torsdag 

kl. 17.00 – 18.30 Er i gang

Seniordamer
årg. 2002 og ældre
7- mands

Mogens Hansen 61316142 Mandag 19.15– 20.45 Er i gang

Seniorherrer
årg. 2001 og ældre

Serie 2 - Elmedin Kasumovic
Serie 2 -Torben Petersen
Serie 3 - Bo Hagge
7- mands – Anders Mortensen
7- mands – Mikkel Hansen

73997373
22922897

42455822

Tirsdag og torsdag
19.00 – 20.45 Er i gang

Old boys +32 år
11- mands
Superveteraner + 40 år
7- mands

Steffan Matthiesen

Thomas T. Jørgensen

20424670

21771966

Søndag 10.00 – 11.15

Kamp onsdag og 
torsdag

Træner 
hele året

Herrer + 60 år Mogens Hansen 61316142 Onsdag 10.15 - 11.30 Er i gang

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2, Gråsten 

Til nye medlemmer:
Det er gratis at træne med i 14 dage for at se, om klubben/holdet er 

noget for dig. Ring til en af årgangens trænere og aftal 1. besøg.
På klubbens vegne 

Mogens Hansen
formand
61316142 

Henrik Ege Olesen
ungdomskonsulent

25698016

>>>HSV fodboldskole igen i år. Uge 31<<<

Nedlukning slår Husets 
Frisør tilbage til start
Af Esben Cronbach

Efter mere end tre 
måneders nedlukning 
er Husets Frisør hårdt 
presset på økonomien. 
Indehaveren, Karina 
Hansen, forsikrer, at 

salonen ikke er ved at gå 
konkurs.

Det er hårde tider for 
byens frisører. Hos Husets 
Frisør er meget af forret-
ningens opsparing brugt 
til at finansiere lønninger 

og faste omkostninger 
under nedlukningen. 

“Det har smidt forret-
ningen tilbage til start”, 
lyder det fra indehaveren, 
Karina Hansen.

“Nedlukningen har store 
konsekvenser for os. Alt 

det, man har bygget op, 
ryger væk. Det kommer til 
at betyde, at vi skal starte 
forfra. Det hele skal byg-
ges op igen,” siger hun.

Hun sammenligner 
frisørsalonens nuværende 
situation med en nystartet 
virksomhed. Det økono-
miske fundament, der før 
var på plads, er der ikke 
længere.

“Når man er nystartet, 
skal hele økonomien byg-
ges ordentligt op. Det er 
klart, at der nu er et hul i 
økonomien, når man ikke 
dækkes 100 % af kompen-
sationen. Det, man har 
bygget op og arbejdet for 
igennem otte år, ser man 
lige så stille svinde mellem 
hænderne på én,” siger 
Karina Hansen.

Udgifter til især løn-
ninger har stor indflydelse 
på økonomien. Karina 
Hansen kommer ikke 
nærmere ind på et konkret 
beløb, men oplyser, at det 
er hårde tider. 

Endelig tid til renovation
Selvom meget kan se 
sort ud, er der også lys i 
mørket. Der er endelig 
kommet tid til at renovere 
salonen. Spejle, der har 
ligget i baglokalerne i 
halvandet år, hænger nu 
ude i salonen. Der er også 
blevet malet, og venteplad-
serne er fornyet. Kort sagt 

har salonen fået sig en 
tiltrængt make-over. Sidst, 
salonen blev renoveret, 
er 6,5 år siden, da Karina 
Hansen overtog salonen.

“I og med at vi selv har 
lavet det hele med venner, 
familie og mig selv, har 
vi kunnet nå det hele og 
samtidigt holde budget-
tet nede,” siger Karina 
Hansen.

Mere tid i hjemmet
Mens de fleste opgaver i 
salonen er sat på pause, 
har Karina Hansen fået 
tid til andre ting. Hun 
har brugt tiden på at være 
sammen med sine børn og 
sin kæreste, trænet, løbet 
og gået ture, både med og 
uden hunden.

“Det har bestemt været 
rart, at man kunne bruge 
tiden på at være mere på 
i hjemmet, men jeg vil 
også sige, at jeg er frisør 
med hjertet, så jeg savner 
virkelig mit arbejde. Jeg 
har aldrig før prøvet at gå 
hjemme så længe.”

Karina Hansen blev 
udlært i 2004, hvorefter 
hun har haft flere frisør-
jobs rundt om i området. 
Siden 2013 har hun 
drevet Husets Frisør. I 
2014 overtog hun loka-
lerne på Jernbanegade fra 
den tidligere ejer, Peter 
Christensen, der drev 
Peters Modesalon. ■

Karina Hansen er frisør med hjertet, og glæder sig til at gense 
kunderne efter påske. Foto Ingrid Johannsen
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

STENSLAGS-, UNDERVOGNS- 
ELLER HULRUMSBESKYTTELSE

Industrivej 1, 6330 Padborg · Tlf. 73 70 25 75 · kjautoparts@kj-autoparts.dk
Åbningstider Mandag til torsdag 8-16.30 • Fredag 8-15.30 • Lørdag 9-12

Dåse, 1 l Spray, 500 ml 

60,- 50,-

Motor-optimering
fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

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 24. Svinekotelet med rødkål

TORSDAG den 25. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 26. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den 27. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 28. Burger med pommes frites

MANDAG den 29. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

TIRSDAG den 30. Frikadeller med stuvede hvidkål

Kun 69,-

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

Ny butikschef i Matas i Padborg

Af Dit te Vennits Nielsen

25-årige Sofie Petersen 
begynder 1. april som 
ny butikschef i Matas i 
Padborg.
Hun afløser Kirsten 
Nielsen, som efter næsten 

27 år i branchen og 15 år 
som butikschef har valgt 
at træde et skridt tilbage. 

Kirsten Nielsen har 
valgt at gå på efterløn, 
da hendes mand Preben 
for nogle år siden gik på 
tjenestemandspension.

“Jeg vil gerne bruge mere 
tid på vores snart 6 bør-
nebørn, og så har jeg også 
mine forældre i Holbøl. 
De er begge 85 år, og jeg 
hjælper dem og besøger 
dem så tit jeg kan”, fortæl-
ler Kirsten Nielsen, som 

har valgt at blive i butik-
ken 15 timer om ugen.

Sofie Petersen er udlært 
i Vojens og kom for 5 år 
siden til Matas i Padborg. 

Hun glæder sig til at give 
kunderne i butikken gode 
oplevelser og en super 
service. ■

Matas i Padborg har fundet 
ny butikschef. Det bliver 
Sofie Petersen (th), som 
afløser Kirsten Nielsen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 12 24. marts 2021 13. årgang



TaksigelserDødsfald

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 28. marts kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

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

Søndag den 28. marts kl. 10.00
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.

Påsken i Holbøl kirke 2021
Der er gudstjeneste i Holbøl kirke:

Palmesøndag den 28. marts kl. 10.

Skærtorsdag den 1. april kl. 10 med nadverfejring.

Langfredag den 2. april kl. 10. 

1. Påskedag den 4. april kl. 10.

2. Påskedag den 5. april kl. 10. 

Samtlige gudstjenester er ved Helle Frimann Hansen.

Alle dage samler kirken ind til 
Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Corona-restriktionerne gør, at vi må have op til 18 
gudstjenestedeltagere ved hver gudstjeneste.

Der er ikke forhånds-“plads-bestilling”.

Fredag den 26. marts er kon� rmandstuen 
åben mellem kl. 15-17. 

Her er man hjerteligt velkommen til at komme 
og hente en gavepose med en påskehilsen til at 
give videre, til en man synes kan trænge til et lille 
besøg og en opmuntrende forårs-påske-hilsen.

Holbøl Menighedsråd

Læs stillingsopslaget på www.holbolkirke.dk

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

Bov & Kollund kirker

På Bov kirkegård vil der fra 
26. marts til og med 2. påskedag 

være mulighed for:

• Påskevandring

• Gå et fadervor

• Tag en påskelilje fuld 
af liv og lys med dig

Der vil fra den store parkeringsplads være 
skiltning ved indgangen til kirkegården

Bov sogn ønsker alle 
en glædelig påske!

Påsken nærmer sig

Folkekirken Bov Sogn

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

Andreas Diedrichsen, 
Plejecenter Birkelund, 
Kollund, er død, 93 år. ■

Walter Hinz,  
Kruså, er død, 73 år. ■

Jørn Damsgaard Henriksen, 
Padborg, er død, 55 år. ■

Kirsten Roer Christensen, 
Bov, er død, 82 år. ■

En stor tak

for al den opmærksomhed og hjertevarme
vi har oplevet i forbindelse med vores elskede

mand, far, farfar og svigerfar

Walter Hinz’
bortgang og bisættelse

Vi er taknemmelige for alle hilsener og tanker
der er gået vores vej i den svære tid

På familiens vegne

Anne Grethe

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Anna Nielsens
bisættelse fra Bov Kirke

Tak for blomster og kranse

En særlig tak til Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune,
læge Ole Fredskild, præst Jakob Bruhn Hansen, samt

vennerne på Fornbyvej

På familiens vegne

Werner 
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Ud� ugt til det smukke Bogense 

BovAvis

Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen 
til toppen af Fyn. I Danmarks hyggeligste 
købstad, Bogense, hvor vi spiser middag.

Vi får en guided byvandring i den smukke 
gamle købstad. De charmerende huse 
og hyggelige gader fortæller historien 

helt tilbage til 1200-tallet, hvor Bogense 
også var en blomstrende handelsby.

Derefter kører vi gennem nogle af de 
charmerende landsbyer, ser nogle slotte og 

herregårde, oplever ægte Morten Korch idyl, 
ser Gyldensteen Strand og drikker 

eftermiddagska� e i Kunstgården, som 
er Danmarks største landgalleri. 

Hjemkomst ved 19-tiden.

Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykker, 
middag, guided tur i Bogense, ka� e 

og lagkage på Kunstgården.

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

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

Lørdag den 8. maj
750,-Nordfyn

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

Kom ind og deltag i konkurrencen 

VIND EN GAVEKURV 

Værdi 750,-
* KONKURRENCE KUN DEN 31. MARTS

PÅ ALLE* DUFTE
20%

MANDAG D. 29. 
– ONSDAG D. 31. 

MARTS 2021 
*Tilbuddet gælder 
ikke deodoranter, i 
forvejen nedsatte 
varer, fast lav pris 
og gaveæsker.

Vi siger farvel til Kirsten –som har valgt at trappe ned- 
og goddag til vores nye butikschef So� e med

Skønt 
alternativ 
til påskeæg

Matas Padborg • Torvegade 7, Padborg • tlf. 74 67 47 80 Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83 · landbohjem.dk

Følg os på 
facebook!

PåskefrokostPåske-
Bestil årets påskemenu  
Lakserøget sild m/lakseklip
Marineret sild m/karry salat
Æg og rejer
Roastbeef fad
Røget lammekølle eller 
røget landskinke med friske asparges
Lun leverpostej
Lammekrone eller kylling filet på rodfrugter
Timianristede kartofler
Ost og frugt
Brød, smør & tilbehør

Pr. kuvert kun 

180,-

 bestil
 allere

de nu 
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Tak fordi du handler lokalt 

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.

Hørt ved Lyren
Et hus på Søn der-
borg vej i Kruså kom 
forleden i søgelyset, da 
politiet formoder at 
der foregår rufferi på 
adressen.

Lokalforeningen 
Frøs lev Padborg søger 
firmasponsorater for 
at få flere aktiviteter til 
Fritidsparken. 

Byrådsmedlem Ditte 
Vennits Nielsen deltog 
som delegeret i Det 
Kommunal politiske 
Top møde 2021, som 
foregik virtuelt.

Læge Jens Jørgen 
Pedersen er stoppet i 
Padborg Læge  praksis. 
Ny læge er Leve 
Henning Thomsen.

Dagplejebørn har pyn-
tet op med tegninger 
af påskeæg, der er 
laminerede. De hænger 
rundt i kommunen 
bl.a. ved Birkelund 
Pleje hjem og i træerne 
på Lyreskovstien. 

Stien fra Kejsergade 
mod Rådhusstien i Bov 
har fået ny belægning. 

På arealet ved Rådhus-
stien i Bov, hvor 
Aabenraa Kommune 
har slået Japansk Pile-
urt ned, bliver der lagt 
en tyk sort foliedug 
over. Man forventer, 
at pileurten dør om 
5-8 år. ■

Holbøl Landbohjem 
har haft ubudne gæster. 
Tyvene forsøgte at bry-
de nogle døre op, men 
det lykkedes ikke, og 
de kom ikke ind.

Den århusianske 
fodboldekspert Stig 
Tøfting er taget af sted 
på en seks dages gåtur 
fra Aarhus til Kruså, 
fordi han tabte et 
væddemål. Han går til 
Hor sens, Vejle, Haders-
lev, Aabenraa og Kruså. 
Han forventer, at er 
ved grænsen lørdag 
eftermiddag. ■

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

salgsvurdering.

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

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

Boliger
HUS SØGES
Til leje af ægtepar midt i 60'erne

i Aabenraa og Sønderborg Kommune
Max husleje 7.500 kr.

HENVENDELSE PÅ TLF. 2144 0741

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

Power kvinde i Hønsnap

Af Gunnar Hat tesen

Landbrug & Fødevarer 
markerede forleden 
Kvindernes internationale 
kampdag ved at fremhæve 
fem af landbrugets kvin-
der, der hver dag arbejder 

for at levere fødevarer i 
verdensklasse.

Blandt dem var Charlotte 
Duus Christensen, 
Hønsnap, der er fysio-
terapeut, griseprodu-
cent og skolevært for 
Skoletjenesten.

Tal fra Børne- og 
Undervisningsministeriet 
viser, at andelen af 
kvinder på landbrugsud-
dannelserne er steget fra 
20 procent i 2012 til 26 
procent i 2020. ■

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

Kontoret er ferielukket fra den 29. marts til den 5. april, begge dage inkl.

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Lyreskovkrolf 
starter ny sæson
Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov 
tilbyder fra den 13. 
april medlemmerne at 
spille krolf på banen ved 
Lyreskovskolen. 
"Efter de nye restriktioner 
må vi være 50 deltagere 
udenfor. Det betyder, vi 

spiller som vi plejer fra 
kl. 9.30 til 11.30 hver tirs-
dag", fortæller formanden 
Finn Sørensen.

Deltagerne skal selv 
medbringer egne køller og 
kugler. Der er et afstands-
krav på to meter. 

Bestyrelsen vil gerne 
have deltagergebyret 

på 150 kr. indbetalt via 
mobilpay.

Man tilmelder sig ved 
personlig fremmøde tirs-
dag den 6. april mellem 
kl. 9.30 og 11.30 på banen. 

"Vi glæder os rigtigt 
meget til at komme i gang 
igen. Det er et sjovt spil, 
der foregår udendørs, så 
man får masser af frisk 
luft og hyggeligt samvær", 
fortæller Finn Sørensen.

Hvis der er over 50 til-
meldte, bliver der oprettet 
en venteliste.  ■

Charlotte Duus Christensen er svineproducent i Hønsnap. Arkiv foto
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Aut. el-installatør

10 Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 70 20 40 43, www.andersen-electric.com  2020.09.30

Nordic 9000
Luft til luft varmepumpe, vægmonteret

 Til både opvarmning og afkøling af rum

 Auto-funktion er tilgængelig

 Affugtningsfunktion

 Energibesparende løsning (A+ / A++)

 Lavt støjniveau

 Designet til det nordiske klima (-25°C)

 Styring via fjernbetjening med LCD display

 Integreret WiFi/ styring via App

 Mulighed for styring via Google Home og Alexa

 Antifrost-funktion - perfekt til frostsikring af 
     sommerhuse

Max. varmekapacitet 3,4 kW

Forsyningsspænding 220-240 VAC

Varmekapacitet 2,1 kW

SCOP/SEER 4,0 / 6,3 

Energimærke varme/køling A+ / A++ 

Varmedrift ned til -25°C

Kølekapacitet 2,6 kW

Temperaturområde 16°C - 31°C

Kølemiddel type R32

Kølemiddel-mængde (op til 5 meter rør) 0,53 kg 

Rør dimention (væske) 6,35 mm (1/4′′) 

Rør dimention (gas) 9,52 mm (3/8′′)

Max. rørlængde 20 m

Anbefalet rumstørrelse ~63 m2

Max. niveauforskel 10 m

Anbefalet kabel (forsyning) 3G1,5 mm2

Anbefalet kabel (signalkabel)  4G1,5 mm2

Varenr.: 1401

TILBEHØR

Indendørs del

Udendørs del

Lydeffektniveau 50 dB (A)

Lydtryksniveau varmedrift H/M/L 37/33/25 dB (A)

Luft volume H/M/L 520/420/230 m3/h

Mål (BxHxD) 698x255x190 mm

Vægt 6,5 kg

Lydeffektniveau 60 dB (A) 

Lydtryksniveau 50 dB (A)

Mål (BxHxD) 777x498x290 mm

Vægt 24 kg

Udendørs vægbeslag
Varenr.: 1294

3 ÅRS
GARANTI

220-240
VAC

R32

Varme

A+

Køling

A++

12-18m2

Tekniske data

3 ÅRS
GARANTI~63m2 -25°C

+8°C
Timer

Inverter

Kobberrør 3,5m til montering
Varenr.: 1291

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 7020 4043, www.andersen-electric.com  

Wi-Fi

Google 
Home

• Rækkevidde á 70, 80 og 135 m² 

• Til både opvarmning 
og afkøling af rum

• Auto-funktion er tilgængelig 
Affugtningsfunktion

• Energibesparende 
løsning (A+ / A++)

• Lavt støjniveau

• Designet til det nordiske klima 
(-25°C) Styring via fjernbetjening 
med LCD display Integreret 
WiFi/ styring via App

• Mulighed for styring via 
Google Home og Alexa 
Antifrost-funktion - perfekt til 
frostsikring af sommerhuse

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså

Telefon 7467 8067

info@bindzus-el.dk

www.bindzus-el.dk

FORÅRSTILBUD
Salg af 
varmepumper 
fra 10.995,-
inkl. alt
GÆLDER TIL OG 

MED 1. MAJ

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

 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

…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

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

LT Natur & 
Ejendomsservice ApS 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså 
www.ltnatur.dk

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Lyreskovskolen 
hjemsender elever
En elev i Lyreskov-
skolens specielræk-
kerække er testet 
positiv for COVID-19, 
hvilket hjemsender nære 
kontakter.
To ansatte og fire elever 
på Lyreskovskolen i Bov 
hjemsendes, efter at en 
elev med tilknytning til 
skolens specialrække er 
konstateret smittet med 
COVID-19.

“Efter dialog med 
sundhedsmyndigheder-
ne har vi hjemsendt de 

nære kontakter, mens vi 
samtidig har orienteret 
forældre og ansatte om 
hjemsendelserne”, siger 
Rasmus Andreassen, der 
er skolechef i Aabenraa 
Kommune.

Han opfordrer til, at 
man fortsat er opmærk-
somme og overholder 
sundhedsmyndigheder-
nes retningslinjer både 
om afstand, hygiejne og 
testning, så smitten bliver 
inddæmmet. ■

Diamant bryllup
Bodil og Poul Clement, 
Toften 102, Padborg, kan 

tirsdag den 30. marts fejre 
diamantbryllup. ■
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