
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

GRÅSTEN

Pr. 
flaske

129,-

Den perfekte påskevin

*Markedpris 279.- 

DANMARKS BILLIGSTE PRIS

 91 POINT - Falstaff Magazine

/  4,6 på Vivino 

 93 POINT - James Suckling

 93 POINT - Robert Parker

Dette er intet mindre 
end en “KONGE” rødvin 
fra PININO Montalcino 
i Toscana, Italien. 
Denne top-Brunello 
har modtaget hele 
93 Point fra selveste 
Robert Parker, og er 
generelt topanmeldt. 
Derfor er vores pris 
og dette tilbud noget 
helt særligt! Vi tilbyder 
dig nemlig denne 
Brunello til danmarks 
laveste pris.

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

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

Lille kørefast dæksel
Integreret bundfældningstank
Simpelt og billigt at installere
Watersystems er din lokale leverandør med den skarpeste pris

Pænt, diskret og solidt

Se mere på:

DANSK

Kvalitetsprodukt

• 
• 
•
•

Har du fået påbud?

™

Ring allerede i dag
74 48 50 33

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

Synsprøve i eget hjem
Hos HjemmeOptik får du:

Tlf. 25 75 35 35
Mail: 25@hjemmeoptik.dk / Hjemmeoptik.dk

Vi har også synshjælpemidler som lupper og belysning

Optiker Pia Cilius Jensen

Denyeste 

kvalitetsglas

Stort
udvalg

istel

100%
personlig

behandling

Konkurrence 

dygtige 
priser

Tlf: 25 75 35 90 • jytte@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

VI HAR OGSÅ 
HJÆLPEMIDLER 
F.EX. LUPPER OG 
BELYSNING

SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

RING TIL DIN 
LOKALE 

OPTIKER JYTTE 
FROST LARSEN

De nyeste kvalitetsglas -Stort udvalg i stel -100% personlig 
betjening af lokal optiker
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De nyeste kvalitetsglas -Stort udvalg i stel -100% personlig 
betjening af lokal optiker

Ring til din 
lokale optiker 

Jytte Frost Larsen 
på 25 75 35 90

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

10 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 580 kr.

FÅ 
LEDIGE 
PLADSER

JVF. GENÅBNINGS-
PLANEN SÅ STARTER

VI I UGE 16...

SVØMME-
HOLD

I første omgang må vi starte 
svømmehold for børn og unge 

under 18 år...
Vi er optimistiske og forventer, 

at voksne får lov til at 
starte i samme uge...

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 13 31. marts 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



I skrivende stund er vi stadig underlagt Covid19-restriktioner til gudstjenesterne.

Det forhindrer os dog ikke i, at ønske alle en glædelig Påske!

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

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

Påskedag den 4. april kl. 9.30 . . . . . . .Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Påskedag den 4. april kl. 11.00 . . . . . .Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

2. Påskedag den 5. april kl. 11.00 . . . .Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Langfredag kan du under gudstjenesten høre:

Præludium Johann Sebastian Bach “Ich steh mit einem Fuss im Grabe. Arioso”. 
Violin og cembalo
Motet JSBach “Wenn ich einmal soll scheiden” Matthäus Passion. Bariton og orgel
Postludium JSBach “Erbarme dich” Matthäus Passion. Violin og cembalo

Simon Faber, bariton
Brian Q. Jørgensen, violin
Rut-E. Boyschau, orgel
Medlemmer af Slotskoret støtter salmesangen fra orgelpulpituret.

Påske
Påskedag er dagen, hvor Jesus opstod efter at have været død i tre dage.

Stenen foran grotten, som Jesus blev lagt i efter sin død, er væk. Det opdager to 
kvinder, som kommer for at kigge til Jesu grav. En engel fortæller dem, at Jesus er 
opstået fra de døde, og de kan se, at stenen er væk.

“Men englen sagde til kvinderne: ’Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den 
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, 
hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de 
døde’” 

Påskedag er glædens dag - lige så sørgmodig langfredag er, lige så lys og glædelig 
er fejringen af påskedag. 

Påskedag og 2. p åskedag kan du under gudstjenesten høre:

Præludium Georg Friedrich Händel “Watermusic” Suite i D dur HWV 341
Ouverture / Aria
Postludium GFHändel “Watermusic” Suite i D dur HWV 341 Allegro /Bourrée, March

Peter Deichgräber, trompet
Kirkesanger Anne Matte Langgaard 
Medlemmer af Slotskoret støtter salmesangen fra orgelpulpituret.

Skærtorsdag
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for sidste 
gang, og nadveren indstiftes. 

Skærtorsdag er dagen før langfredag, hvor Jesus korsfæstes, og tre dage 
før påskesøndag. Nadveren, som Jesus ved det sidste måltid indstifter på 
skærtorsdag, udgør sammen med dåben den lutherske kristendoms to 
sakramenter.

Indstiftelsen er beskrevet i Matthæus evangeliet 26, men det er ordlyden fra Paulus’ 
første brev til Korintherne kapitel 11, der er bevaret i folkekirkens liturgi:

“… Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og 
sagde: ‘Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!’ 
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: ‘Dette bæger er den nye 
pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!’.”

Ved samme måltid bliver Jesus forrådt af Judas for 30 sølvpenge. Judas er af 
Jesu profeti om, at en af de tolv vil forråde ham, udset til dette. Senere går Jesus 
ud i Getsemane Have og beder om at måtte slippe for det, som han ved venter 
langfredag. Han bliver dog som bekendt arresteret og ført bort.

Apostlen Peter følger efter, men nægter tre gange i løbet af natten, at han kender 
Jesus. også dette havde Jesus forudset og sagt: at inden hanen galer to gale, 
skulle Peter have fornægtet ham tre gange. Peter græder bitterligt, da det går op 
for ham.

Ordet 'skær' i dagens navn betyder ren. Det er også den aften, hvor Jesus vasker 
disciplenes fødder.

Langfredag
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det 
er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa smertens vej til stedet, hvor 
han skal dø.

I Lukasevangeliet fortælles det, at Jesus hænges op på korset, og ved hans side 
hænger to forbrydere. Den ene gør nar af ham, mens den anden påpeger, at de har 
fået som fortjent, men at Jesus er uskyldig. Han beder Jesus huske ham i Paradis, 
hvorefter Jesus siger: Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis.

I den niende time råber Jesus: “Eli! Eli! Lema sabaktani?” Det betyder: Min Gud, 
min Gud, hvorfor har du forladt mig?

Han udånder, og langfredagsmørket sænker sig over jorden.

Alligevel er håbet tændt, som vi synger det i en af langfredags mest elskede 
salmer: “Hil dig, frelser og forsoner”, der slutter med ordene: “Ræk mig hånd, når 
øjet brister, sig vi går til Paradis”.

Skærtorsdag kan du under gudstjenesten høre:

Præludium Antonio Vivaldi “Largo Cantabile” RV 95. Violin og orgel
Interludium César Franck “Panis Angelicus”. Bariton og orgel
Postludium Antonio Vivaldi “Largo” RV 21. Violin og orgel
Simon Faber, bariton

Brian Q. Jørgensen, violin
Rut-E. Boyschau, orgel
Medlemmer af Slotskoret støtter salmesangen fra orgelpulpituret.
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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 25. marts til 

lørdag den 27. marts 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk. kun

10,-
Pr. glas

10,-

Ferske rejer i spand
1600/950 gram

Pr. stk. kun

99,-

Pr. lag 
kun

10,-

SLAGTEREN TILBYDER
Mager kalvesteg

Pr. ½ kg

2995

SKÅRET AF DANSK KØD

Skrabeæg
str. mellem/stor
bakke med 10 stk.

Pr. bk.

10,-

FRIT VALG

Lækre fiskefilet Coop sild
249/550 g

DELIKATESSEN TILBYDER
Friskafskåret pålæg
Flere varianter

GRÅSTEN

ÅBNINGSTIDER TIL PÅSKE 
Onsdag den 31. marts: 7.00-20.00

Torsdag den 1. april: LUKKET

Fredag den 2. april: LUKKET

Lørdag den 3. april: 7.00-20.00

Søndag den 4. april: LUKKET

Mandag den 5. april: LUKKET

Tirsdag den 6. april: 7.00-20.00

Alt det gode til 
påskebordet 

3



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

FRYDENDAL ISMEJERI
DYBBØL

v/ Peter Philipsen

Stenager 15A, 6400 Sønderborg Tlf: 51 96 13 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17 · Lørdag kl. 10-14

Nyrenoveret butik
Møbler-dame-herre og børnetøj.

Stor bogafdeling. Kæmpe udvalg i nye og gamle bøger. 
Stor brugskunstafdeling. El-og lampeafdeling

Vi glæder os til at se jer

Gråsten får ny blomstrende have

Af Gunnar Hat tesen

Gråsten får en ny for-
midlingshave, hvor der 
vil være mulighed for 
at spise den medbragte 
mad.
Spaden blev forleden sat 
i jorden i Gråsten til en 
grænseoverskridende 
have. 

Gravkoer gik i gang med 
at forvandle plænen foran 
CaFéodora på Gråsten 
Have til en formidlings-
have – det første synlige 
bidrag til den grænseover-
skridende blomsterfestival 
“Blomster bygger broer”. 

Færdig i forsommeren
Formidlingshaven er 
en del af EU’s Interreg-
projekt ”Blumen bauen 
Brücken – Blomster 
bygger broer”, som er en 
grænseoverskridende 

blomsterfestival, som 
er baseret på det tyske 
Gartenschauprincip og 
det danske koncept “Aktiv 
turisme”.’

Haven etableres med 
fokus på biodiversitet, 
bæredygtighed og up-cy-
cling, og hensigten er at 
knytte den dansk-tyske 
grænseregion sammen 
ved hjælp af bæredygtige 
oplevelser inden for natur- 
og kulturturisme.

Haven ventes klar sidst i 
maj eller i begyndelsen af 
juni.

“Formidlingshaven 
ved havnen i Gråsten er 
projektets første synlige 
nedslag og et bidrag til 
endnu en kulturoplevelse 
og attraktion inden for 
bæredygtig turisme. Vi 
bringer både natur, det 
maritime og havekulturen 
ind i en aktiv turisme-
udvikling, der også om-
fatter tilløbsstykket Den 
Kongelige Køkkenhave. 
Begge dele er et attraktive 
byrum for Gråstens borge-
re og byens gæster”, siger 
Stephan Kleinschmidt, der 

er formand for Udvalget 
for Kultur, Idræt, Handel 
og Turisme i Sønderborg 
Kommune. 

Sønderborg Kommune 
har valgt at etablere 
sin formidlingshave i 
Gråsten og tæt på havnen. 
Håbet er, at turister på 
besøg i Gråsten Slotshave 
eller i Den Kongelige 
Køkkenhave forlænger 
deres besøg og går en tur 
igennem byen og ned til 
havnen. 

Grøn oase
Formidlingshaven bliver 
grøn oase i tæt kontakt 
med det maritime miljø, 
hvor man kan sidde og 
nyde udsigten til Nybøl 
Nor, teglværkerne og livet 
på vandet. 

Målet med projektet BBB 
– Blomster bygger broer – 
er at fremhæve projektets 
cykel-, vandre-, slots- og 
haveruter og dermed 
formidle områdets slotte 
og haveanlæg og forbinde 
dem i en historisk kon-
tekst at gøre opmærksom 
på potentialet ved at tæn-
ke dansk-tysk og dermed 
åbne for nye grønne ople-
velser i grænseregionen.

Desuden skal haven for-
tælle de besøgende om de 
regionale kulturoplevelser 
og det kulturelle særpræg.

Derudover skal haven 
fortælle om vandre- og 
cykelruter, der går forbi 
formidlingshaven til 
byen, Gråsten Slot og Den 
Kongelig Køkkenhave  
sætte fokus på Gråsten 
By og egn og bidrage til, 
at turisters, gæsters og 
borgeres oplevelsesværdi 
øges.

Samtidig skal synlig-
gøre grænselandet som 
én sammenhængende 
turistdestination. Besøger 
man Flensborg, vil man 
i formidlingshaven dér 
finde informationer 
om bl.a. Den Kongelig 
Køkkenhave og andre 
attraktioner i Sønderborg 
og Aabenraa kommuner. 
Ligeledes vil man i for-
midlingshaven i Gråsten 
finde information om 
oplevelsesmuligheder 
i Gråsten, Sønderborg, 
Flensborg, Aabenraa og 
Glücksburg.

BBB-projektet finan-
sieres af midler fra Den 
Europæiske Fond for 
Regionaludvikling. ■

Det er på arealet her foran CaFéodora ved Gråsten Havn, at Sønderborg Kommune er gået i 
gang med at etablere sin formidlingshave i Interreg-projektet Blumen bauen Brücken – 
Blomster bygge broer. Foto Ingrid Johannsen 
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Efter opsamling kører vi op over Skive til 
Salling, hvor vi indtager middagsmaden på 
en hyggelig landevejskro ved Lim� orden.
Derefter besøger vi Jenle, Nanna og Jeppe Aakjærs 
kunstnerhjem, som blev opført i 1906.
Efter vi har set mindestuerne kører vi ad 
små veje til Branden, hvor vi sejler over 
til Lim� ordens smukkeste ø, Fur.
Fur er et autentisk øsamfund med 850 
indbyggere, rigt på forskelligartede og 
særprægede landskabsformer.
Vores erfarne guide tager os med på rundtur 
på den spændende ø og vil med en stor potion 
jysk lune og underfundighed fortælle om øens 
seværdigheder, blandt andet Emmelstenhus, 
Gammel Havn, Fur Kirke og Knudeklinterne.
Pris 795 kr. I turen er inkluderet bustur, 
formiddagska� e og rundstykke, entre på 
Museet Jenle, to retters middag, færge til 
og fra Fur, to timers guidet rundtur på Fur, 
eftermiddagska� e og sandwich på hjemturen. 

BovAvis

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . . . . . 6:45
OK-tanken, Augustenborg . . . . . 6:55
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . .7:15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . 7:30
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . 7:35
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . 7:40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . 7:45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . 7:55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . 8:00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . 8:05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . 8:10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . 8:20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . 8:35
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . 8:55
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . 9:20

1-dags bustur til1-dags bustur til

Fur og Fur og 
JenleJenle
Torsdag den 3. juniTorsdag den 3. juni

795,-795,-Bogense
& Nordfyn 

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,-

2 UD AF 3
GASKUNDER 
VÆLGER 
G R Ø N
FJERNVARME

Pakkeløsningen
Det eneste du skal gøre 

er at åbne døren
 Engangsbeløb på 
 kr. 10.000,-
 Månedlig bidrag 
    i 10 år kr. 220,-

Du organiserer selv
Vi sørger for stikledning, 

og en fjernvarmeunit
 

  Pris fra  12.125,-

Sønderborg Varme tilbyder to 
muligheder for tilslutning af fjernvame

Ved at udskifte dit fyr til grøn fjernvame bidrager du til, at Danmark på 
sigt kan blive uafængig af fossile energikilder. Hos Sønderborg Varme 
får du fjernvame nemt, bekvemt, billigt og grønnere.

Kontakt os på tlf. 7343 5000 og hør hvilke muligheder vi kan tilbyde dig.

Sønderborg Varme A/S · Nørrekobbel 54, Sønderborg · Tlf 7343 5000 · wwwsfjv.dk · Åbningstider man - tors 09.00 - 14.00 · fred 09.00 - 13.00
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Skærtorsdag 1. april kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen 
Langfredag 2. april kl. 11.00

ved Helle Domino Asmussen
Påskesøndag den 4. april kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen 

2. påskedag den 5. april kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Påskesøndag den 4. april kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen 

KVÆRS KIRKE
Skærtorsdag 1. april kl. 19.30
ved Helle Domino Asmussen 

Påskesøndag den 4. april kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen 

BROAGER KIRKE
Skærtorsdag 1. april kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard
Langfredag 2. april kl. 14.00
ved Esbern Gaur Vernersen

Påskesøndag den 4. april kl. 10.30
ved  Stefan Klit Søndergaard

2. påskedag den 5. april kl. 10.30
ved Liselotte Kirkegaard

EGERNSUND KIRKE
Skærtorsdag 1. april kl. 9.30

ved Marianne Østergård Petersen
Langfredag 2. april kl. 11.00

ved Mette Carlsen
Påskesøndag den 4. april kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Skærtorsdag 1. april kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen
Langfredag 2. april kl. 19.30

ved Marianne Østergård Petersen, 
Frank Laue og Annette Lorenzen
Påskedag den 4. april kl. 11.00 ved 

Marianne Østergård Petersen

RINKENÆS GAMLE KIRKE
2. påskedag den 5. april kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Langfredag 2. april kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen
Påskesøndag den 4. april kl. 9.00
ved Karen Møldrup Rasmussen
2. påskedag den 5. april kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Skærtorsdag 1. april kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen
Påskesøndag den 4. april kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Skærtorsdag 1. april kl. 17.00

ved Lis-Ann Alexandra Rotem 
Langfredag 2. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Påskesøndag den 4. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Samstag, 3. April, 20.30 Uhr

Osternacht in Ekensund
Montag, 5. April, 10.30 Uhr
Gottesdienst in Kollund

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Konfirmationer er blevet udsat
Af Marie Christensen

De lokale konfirmationer 
er blevet udsat, fordi 
usikkerheden omkring 
coronavirus er så stor.

I Gråsten Slotskirke er 
der konfirmation den 
5. og 6. juni ved sogne-
præst Hanne Beierholm 
Christensen

I Adsbøl Kirke er der 

konfirmation den 15. juni 
ved sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen

I Rinkenæs Kirke får 
konfirmanderne valget 
mellem den oprindelige 

dato den 30. april og en ny 
dato, 12. juni.

Begge konfirma-
tioner er med sognepræst 
Marianne Østergård. ■

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

hos SuperBrugsen i Gråsten

▶OM TIRSDAGEN

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

Huse afsættes på stribe: 

“Det er blevet sælgers marked”
Af Esben Cronbach

Hussalget har gennem 
flere år været stigende, 
og selvom meget lidt er, 
som det plejer, er tallet 
endnu støt stigende.
Hus efter hus bliver afsat 
ved Estate Kjeld Faaborg i 
Gråsten. 

I år har ejendomsmægle-
ren allerede solgt 60 huse. 
Det er dobbelt så mange 
huse, som der normalt er 
solgt på denne tid af året.

“Det har været en helt 
vanvittig start på 2021. 

VI har haft et halvt års 
omsætning på tre måne-
der,” siger ejeren, Kjeld 
Faaborg.

Landsdækkende stigning
Over hele landet gør 
tendensen sig gældende. 
Både på landsplan og i 
Syddanmark alene steg 
salget af parcelhuse i 
2020 med 17 % ift. 2019. 
Siden 2015 er salget i 
Syddanmark samlet set 
steget med 48 %. 

Kjeld Faaborg har et bud 
på, hvordan det kan være.

“Der er jo selvfølgelig 
en flokmentalitet. Hvis 
mange køber ny bil, køber 
man også selv ny bil. Der 
er endelig kommer hul 
på markedet, og så går 
det over al forventning 
med salget,” siger Kjeld 
Faaborg.

Han mener, at blandt 

andet renten, der er hi-
storisk lav, har en positiv 
indflydelse på salget.

“Renten er meget, me-
get lav. Engang var den 
10 %, i dag er det 1 %. 
Rentebyrden på en bolig 
er altså meget lav sam-
menlignet med niveauet 
for år tilbage.” ■

Statsautoriseret ejendomsmægler Kjeld Faaborg. Arkiv foto
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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

Dødsfald

Min elskede mor, mormor og oldemor

Ida Maria Erichsen
er stille sovet ind i en alder af 99 år

Gråsten, den 22. marts 2021

Æret være hendes minde

Sonja, Thomas, Martin og Valentin

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Aase NielsensAase Nielsens
begravelsebegravelse

På familiens vegnePå familiens vegne
Lene og ErikLene og Erik

Kreativitet er hendes røde tråd

Af Gunnar Hat tesen

Ingen kender alle, men i 
Rinkenæs ved de fleste, 
hvem Tove Hansen er.
Tove Hansen fyldte man-
dag den 29. marts 75 år.

Hun stammer fra 
Gråsten. Hun voksede op 
i et hjem, hvor familien 
var et solidt grundlag for 
hendes opvækst sammen 
med storbroderen Mogens 
P.C. Jacobsen.

Efter realeksamen blev 
hun uddannet lærer. Hun 
fik job på Grejsdalens 
Ungdomsskole ved Vejle, 
hvor hun mødte sin 
Flemming, der stammer 
fra København.

Sammen flyttede de til 
Flemming Efterskole, 
hvor de i 13 år var lærere. 

Derefter var de i 14 år 
forstanderpar på den øst-
jyske efterskole, hvor hun 
udviste store evner i de 
kreative fag. Hun fik stor 
betydning for mange ef-
terskoleelevers trivsel.

I 1998 flyttede ægtepar-
ret hjem til Sønderjylland, 
og købte hus i Rinkenæs.

Tove er utrolig kreativ 
og altid sprudlende. Hun 
laver glaskunst, synger 

i Slotskoret og elsker 
fællessang. 

Tove og Flemming har 
rejst rundt i verden hele 
deres liv, og rejselivet 
er stadig en vigtig del 
af deres tilværelse. De 
har været på rejser til 
Nepal, safari i Afrika og 
på rygsækrejse gennem 
Sydamerika. Dét er alt 
sammen uundgåeligt, når 
man som Tove er betaget 
af verden.

Vigtigst af alt er dog 
familien og omgangskred-
sen. I ægteskabet er der 
opvokset to børn, som har 
beriget deres forældre med 
fire børnebørn, som 

naturligvis fylder i den 
travle hverdag. ■

Tove Hansen er utrolig 
kreativ og meget engageret i 
kulturlivet. Arkiv foto

Kendt sejlsportsmand er død
Anker Lorenz Hansen, 
Gråsten, er sovet 
stille ind den 14. marts 
kort tid før sin 85-års 
fødselsdag.
Anker L Hansen vil blive 
husket for den kæmpe be-
tydning, han har haft for 
sejlsporten i lokalområdet. 

Dels som direktør for 
Europa til Søs fra 1979 til 
1993, hvor han fratrådte 
i direktionen, dels var 
han en af drivkræfterne 
bag byggeriet af Gråsten 
Sejlklub, bådebroen og 
bådehallen på Toft.

Anker L Hansen var en 
habil sejler og var med 
i ikke så få kapsejladser 

gennem årene; han var 
blandt andet kaptajn 
på “Tai-Fat” som fik 1. 
pladsen i Sjælland Rundt 
i 1974.

Anker L. Hansen var for-
mand for Gråsten Sejlklub 
i en årrække og blev af 
sejlklubben hædret med 
diplomet “Det Gyldne 
Sejl” for sin ukuelige 
indsats. ■

Anker Lorenz Hansen vandt 1. 
pladsen i Sjælland Rundt i 
1974. Arkiv foto
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B R O A G E R

Læserbrev

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: johns_fodindlaeg@hotmail.com
Konsultation efter aftale: 

Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg
GRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:

• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

Broager Fjernvarmeselskab
Østergade 21, 6310 Broager
Tlf. 7444 1509, post@broager-fjernvarme.dk

Udsættelse af ordinær 
generalforsamling 

2021
Ifølge Broager Fjernvarmeselskabs vedtægter skal der afholdes 
generalforsamling hvert år senest ved udgangen af april måned. 

Idet forsamlingsforbuddet ikke tillader større forsamlinger, 
udsættes generalforsamlingen på ubestemt tid. 

Bestyrelsen

EGERNSUND SENIORER

MINIGOLF 
Vi starter igen 

Tirsdag den 6. april kl. 14.00
Du møder bare op på Ringriderpladsen i Broager

Pris for sæsonen fra april til oktober 
er kr. 100,--  for medlemmer

Hilsen Bestyrelsen

Narkopåvirket 
bilist
Politiet narkotestede forle-
den på Egernsundvej ved 
Bøffelkobbel en 30-årig 
mand fra Sønderborg. 
Han blev stoppet, da han 
kom kørende i sin bil.

Der var udslag på hash. 
Desuden havde han godt 
et gram skunk samt en 
kniv i bilen. ■

Spritkørsel
En 57-årig mand fra 
Broager blev forleden 
standset af politiet i 
Ulkebøl. Et pust i alkome-

teret gav udslag. Desuden 
havde han ikke kørekort 
til knallerten. ■

Broager er godt på vej
Af borgmester 
Erik Lauritzen, 
Socialdemokratiet,  ud-
valgsformand Stephan 
Kleinschmidt, Slesvigsk 
Parti og udvalgsfor-
mand Aase Nyegaard, 
Fælleslisten
Med kommunalreformen 
i 2007 blev seks tidligere 
“hovedstæder” i de gamle 
kommuner til det, vi i dag 
kalder mellembyer. Fra 
start var byrådene meget 
optaget af landsbyerne. Vi 
skabte gode strukturer og 
kommunal opbakning til 
de mange ildsjæle i lands-
byerne med det resultat, 
at Sønderborg måske har 
landets fornemste lands-
bypolitik og 35 enormt 
aktive landsbylaug.

I dag ved vi, at mellem-
byerne i de første år blev 
lidt klemt og til dels glemt 
i den store kommune. 
Det ændrede sig 2014-
15. Byrådet satte mere 
fokus på mellembyerne 

potentiale. Vi skabte om-
rådeinitiativer og startede 
arbejdet med bystrategier 
for mellembyerne. Det 
gjorde vi sammen med 
gode kræfter og aktive 
borgere. Udviklingsfora 
opstod i kølvandet på en 
styrket indsats og samar-
bejde -også i Broager. Og 
straks slået fast: Hvor er 
det dejligt med et aktivt 
lokalsamfund. Hvor er det 
en styrke for kommunen 
at borgere engagerer sig. 
Netop gode initiativer og 
ideer har brug for bystra-
tegier, der sætter rammen 
for et godt samspil mellem 
lokalsamfundet, byrådet 
og den kommunale for-
valtning. Sammen når vi 
mange resultater.

Vi kan i ny og næ også 
blive utålmodig. Men 
byrådet har på intet 
tidspunkt “syltet” bro-
agerområdet. Det kan hele 
byrådet bekræfte – også 
Erik Kroghs partikamme-
rater fra Venstre. Sagen er 

jo den, at de mange gode 
forslag fra et lokalområde 
konkurrerer med alle 
andre områders mange 
forslag til udvikling og 
forbedringer i den store 
kommune. Ønsker og for-
slag står i kø, når byrådet 
lægger budget.

Vi kan glæde os over 
mange gode resultater i 
Broager og Broagerland. 
Kommunen og byrådet 
har positivt understøttet 
udvikling af Broagerland 
3.0 og Solengprojektet. Vi 
har gennemført cykelstien 
Skelde-Dynt, og der in-
vesteres løbende i forbed-
ringer af Gendarmstien. 
Et samlet byråd har 
understøttet udbygningen 
af Broagerhallerne, in-
vesteret i og stillet det 
tidligere Broager Rådhus 
til rådighed som medbor-
gerhus. Både private og 
kommunale byggegrunde 
udstykkes løbende i om-
rådet. Cykelstien Broager-
Nybøl går i gang i 2021. 

Der er banet vejen for en 
spritny daginstitution i 
Broager. Skolen er løbende 
opgraderet til en moderne 
og stærk skole. Der inve-
steres i flere plejeboliger i 
midtbyen. Med mere end 
600.000 kroner støttede 
byrådet op om mindre 
projekter fra udviklings-
forum herunder projektet 
Loddemosen, og senest 
har vi givet 250.000 kro-
ner til udvikling af en plan 
for et nyt Broager bytorv. 
Det samme beløb går til 
Broager Udviklingsforum.

Skal vi videre? Ja da. 
Vi glæder os til i et godt 
samarbejde mellem lokale 
kræfter og det nuværende 
såvel som kommende 
byråd om at videreudvikle 
Broager og Broagerland, 
så det forbliver attraktiv 
for bosætning, erhverv og 
turister.

Vi behandler dine per-
sonoplysninger efter reg-
lerne for databeskyttelse. 
Læs mere: 
 https://sonderborgkom-
mune.dk/databeskyttel-
sesraadgiver. ■

Spændt formand ser frem til genåbning af Broager Hallen
Af Esben Cronbach

Selvom det endnu 
ikke helt er tid, glæder 
formanden, Ulrik Franke 
Andersen, sig til en 
genåbning af Broager 
Hallen.
I lang tid har Broager 
Hallens eneste funktion 

været som testcenter for 
covid-19. Regeringen har 
nu fremlagt en rammeaf-
tale for, hvordan Danmark 
på sigt kan åbne op. I 
den forbindelse glæder 
formand for bestyrelsen 
i Broager Hallen, Ulrik 
Franke Andersen, sig til, 

at foreninger og festlighe-
der igen kan rykke ind.

Telefonen bimler
Forsamlingsforbud og 
nedlukning har sat en 
stopper for de fester, hal-
len ellers ofte er vært for. 
Siden regeringens seneste 
udmelding om en genåb-
ning, er hallens telefoner 
atter begyndt at bimle.

“Vi har fået en del fore-
spørgsler på privatfester 
allerede, og der er også 
planlagt større aktiviteter 
hen over sommerferien. Så 
vi kan godt mærke, at der 
er kommet mere gang i te-
lefonen,” siger formanden.

Ud over flere telefonop-
kald, kan nogle af hallens 
brugere også rykke ind i 
hallen igen. Broager Skole 
er benytter igen hallen 
i det omfang, de kan og 
må. Foreningerne må dog 
vente lidt endnu. BUI’s 
foreninger, Broagerlands 
Skytteforening og hallens 

motionscenter er blandt 
dem, der skal hente den 
sidste dosis tålmodighed 
frem, før de igen kan 
komme ind i hallen.

“Jeg glæder mig til at 
møde vores foreninger, til 
at møde brugerne af mo-
tionscenteret og byde dem 
alle velkommen tilbage,” 
siger formanden, der sav-
ner det liv, der normalt er 
i hallen.

“Du kan mærke det, når 
du kommer derind. Der 
er en helt anden stemning 
end nogen andre steder. 
Nogle snakker og spiser 
fritter og andre dyrker 
sport, mens et par er 
blevet kærester ovre i 
hjørnet.”

Et heldigt overskud
Alt tyder på at Broager 
Hallen går ud af regn-
skabsåret 2020 med et 
overskud, siger Ulrik 
Franke Andersen. Det er 
ikke, fordi hallen har haft 

en synderligt stor omsæt-
ning i 2020, men fordi 
der blev taget nogle gode 
beslutninger i rette tid.

“Vi har lavet nogle 
rimeligt fornuftige ting 
i 2020 som gør, at vi 
kommer godt ud af året. 
Vi har omlagt lånepakker 
og lavet om på interne 
rutiner, der har givet os 
overskudsressourcer.”

Oprindeligt var pengene 
tiltænkt en reinvestering 
i hallen. Pengene skulle 
blandt andet gå til en 
renovering af baderum og 
aktivitetsrum i Broager 
Hallen. I stedet har de 
nu fungeret som en god 
polstring, i et år hvor om-
sætningen var lav. ■

Broager-Hallen Arkiv foto
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B R O A G E R

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

Vi sælger utroligt godt i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!

Gråsten
Bocks Bjerg 29

Velbeliggende bolig i Gråsten med skøn udsigt!
Velbeliggende ejerbolig med unik ud-
sigt til sø og grønt sivområde. Boligen
ligger på en god beliggenhed ved Grå-
sten centrum, med kort afstand til det
meste.

Boligen er super godt disponeret og
fordeler sig henholdsvis over kælder,
stueplan samt 1. sal. Samt dertil stor
terrasse er der alletiders mulighed for
at nyde hverdagens middagsmåltider

samt benytte sig af den flotte udsigt
over søen.

NYHED

K
86

n
3

d
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l
500

b
200

C
Energi

LEJLIGHED

Kontantpris 1.145.000
Ejerudgifter pr. md. 1.262
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.526/3.915
Sag: 7030000309 Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrkobbel 146

Velholdt villa i eftertragtet boligkvarter
illaen 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 cykelture.
Tæt på Dyrkobbel har vi Gråsten cen-
trum og Ulsnæs centeret, som begge
byder på gode indkøbsmuligheder.

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 5.909/5.111
Sag: 7030000301 Tlf: 74441698

Egernsund
Havnevej 6

Spændende ejendom i egernsund med mange muligheder.
Så er det nu, hvis du ønsker at erhver-
ve dig et stort og spændende hus ved
havnen i Egernsund - og så så endda til
en pris, hvor alle kan være med.

Villaen ligger på Havnevej 6 med en
mere præcis placering ved Egernsund-
broen. Ejendommen er fra 1864 og for-
deler sig over 229 m2 på 2 plan - stue
og 1. sal.

NYHED
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229
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d
1864
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2

F
Energi

VILLA

Kontantpris 395.000
Ejerudgifter pr. md. 1.874
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 1.578/1.363
Sag: 7030000298 Tlf: 74441698

K
183
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n
4

F
2

d
2011

K
Energi

VILLA

Kontantpris 2.145.000
Ejerudgifter pr. md. 2.063
Udbetaling 110.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.388/7.257
Sag: 7030000152 Tlf: 74441698

Broager
Mejerivej 25

En super veldisponeret villa!
En super veldisponeret villa fra 2011 Op-
ført i kvalitetsmaterialer på meget god
beliggenhed i Broager En meget veldispo-
neret villa opført i 2011 på en central be-
liggenhed i Broager.

NY PRIS

K
212
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d
1913

C
Energi

VILLA

Kontantpris 2.295.000
Ejerudgifter pr. md. 2.822
Udbetaling 115.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.987/7.775
Sag: 7030000212 Tlf: 74441698

Broager
Ramsherred 11

Charmerende villa i private omgivelser
Fantastisk hyggelig og charmerende ejen-
dom beliggende i Broager. Her blot få
hundrede meter til både skolen (0-9 klas-
se), indkøbsmuligheder og ikke mindst
flere forskellige børnehaver og dagplejer.

NY PRIS

K
161
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1181

n
4

h
3

F
1

F
Energi

VILLA

Kontantpris 585.000
Ejerudgifter pr. md. 1.571
Udbetaling 30.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 2.334/2.016
Sag: 703-01310 Tlf: 74441698

Gråsten - Tørsbøl
Løgtoft 3

Flot villa i landlige omgivelser
Her en en skøn villa i landlig idyl i Tørsbøl.
Villaen er opført i 1927 og har med sin
hvidmalede facade og røde sten som kon-
trast et meget flot udtryk. Villaen er belig-
gende i Tørsbøl

NY PRIS

NY PRISNY PRIS
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S U N D E V E D

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

Efter opsamling kører vi til Pejsegården i Brædstrup, 
hvor vi nyder en lækker 2-retters menu.
Derefter kører vi til Silkeborg, hvor vi nede 
ved havnen stiger ombord på verdens ældste 
aktive hjuldamper, Hjejlen, som er fra 1861.
Vi sejler den smukke tur på Silkeborg Søerne mod 
Himmelbjerget. Sejlturen varer godt en time og 
båden anløber kajen ved Hotel Juelsø og foden af 
Himmelbjerget, hvorfra bussen henter os. På toppen 
af Himmelbjerget nyder vi den storslåede udsigt.
Fra Himmelbjerget kører vi ad smukke 
veje til Gl. Ry Kro, hvis historie går 400 år 
tilbage. Vi nyder atmosfæren fra en svunden 
tid og drikker ka� e og spiser kage.
Vi er hjemme ved 20-tiden efter en herlig dag.
Prisen inkluderer morgenka� e og rundstykke, 2 
retters middagsmad, sejltur på Silkeborg Søerne, 
entré på Himmelbjerget, ka� e og kage, bus og guide.

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 8:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . 8:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 8:25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 8:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 8:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 8:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 8:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . 9:05
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . . 9:20
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:40
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . 10:05
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:25

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

Lørdag den 12. juniLørdag den 12. juni

750,-

BovAvis

Efter opsamling kører vi over de tre broer 
—Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen- 

og kører til So� ero ved Helsingborg. Det var her 
en lille svensk prinsesse legede i haverne i årene 
efter 1910. Prinsessen hed Ingrid, og hun blev i 

1935 gift med Kronprins Frederik, den senere Kong 
Frederik IX og Ingrid blev Danmarks dronning.

Dronning Ingrid var allerede fra barns ben 
meget interesseret i blomster og forædling.

Vi ser slottet og den smukke blomsterpark, som i 
2010 blev udnævnt til Europas smukkeste park.

Efter besøget på So� ero Slot kører vi til Helsingborg 
og sejler til Helsingør. Vi får en guided tur langs 
Strandvejen og hører om, hvor de kendte og rige 
bor. Vi kører til København, hvor vi hygger os 

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

 Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykker, sandwich, 
aftensbu� et, færgefart og entré på So� ero Slot.

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

Heldagsud� ugt til

So� ero
2. pinsedag
Mandag den 24. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

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

Rideklub får skulderklap
Andelskassen har uddelt 
15.000 kr. til Sundeved 
Rideklub.

Rideklubben drives af 

frivillige ulønnede ildsjæ-
le, der arbejder for at give 
glæden ved hestesport 
videre til klubbens med-

lemmer gennem træning, 
kurser og stævner. ■

Bagedyst
Den 15-årige Emma 
Larsen, Avnbøl, deltager i 
den store junior bagedyst, 
der bliver vist på DR1. ■

Der lægges planer i Bakkensbro 
Aktivitets- og Kulturcenter
Af Esben Cronbach

Aktivitets- og kultur-
centeret har en så god 
økonomi, at de nu tager 
imod forslag om forbed-
ringer af udendørsarea-
ler, siger formand for 
centeret.
Det går godt på 
Bakkensbro Aktivitets- og 
Kulturcenter. Faktisk går 
det så godt, at der nu læg-
ges planer om nye tiltag på 
stedet.

Det siger formand for 
aktivitets- og kulturcen-
teret, Dorthe Strange 
Nielsen.

“Vi har en så sund øko-
nomi, at vi har sagt til 
de lokale, at hvis de har 

nogen idéer, skal de bare 
komme med dem.”

Indtil videre er der 
kommet forslag til ska-

teboardramper, fordi 
mange af de unge står på 
løbehjul og cykler rundt i 
skolegården.

For de unge er en skate-
boardrampe derfor én af 
de ting, der er i høj kurs. 
Der er også planer om en 
svævebane og andre lege-
redskaber, børn og unge 
kan benytte sig af.

Nye toiletter
Udenfor er det er ikke 
kun legepladsen, der får 
en opgradering. Også de 
udendørs toiletter er man 
i gang med at renovere.

Det sker med ca. 500.000 
kroner, Bakkensbro 
Aktivitets- og Kultur-
center har søgt gennem 
fonde. 

Toiletterne bliver blandt 
andet nyttige, når det igen 
bliver muligt at afholde 
byens ringridning, der 
foregår på aktivitets- og 
kulturcenteret. 

Dorthe Strange Nielsen 
siger, at man i bestyrelsen 
håber at kunne afholde 
ringridning allerede i år. 
Ringridningen ligger i 
midten af september, hvor 
de håber, at Danmark er 
åbnet så meget op, at det 
kan gennemføres.

Det er ikke kun i besty-
relsen, man glæder sig til 
at komme i gang.

“Der kommer jævnligt 
mails om, hvornår vi mon 
åbner,” siger formanden.

“Det, jeg synes er aller-
bedst, er, at der er aktivitet 
deroppe, når man går for-
bi. Lige nu er der så stille 
deroppe, og det har lagt en 
dæmper på så mange ting. 
Normalt samlet forenin-
gerne deroppe. Vi mangler 
aktiviteten.”, siger Dorthe 
Strange Nielsen ■

Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter har en sund økonomi. Arkiv foto
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

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

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

Journalist
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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

“Hvorfor bruge deres 
fusser når de kan køre 

med Quorps Busser”

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

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

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

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS
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Honda Civic
1,6 i-DTEC 
Executive Tourer
05/2016
Km. 138.000
Diesel
Bordeauxmetal

119.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

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

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Hørt i byen
En 55-årig mandlig 
bilist fra Gråsten blev 
forleden standset af 
politiet på Årsbjerg. 
Han måtte puste i alko-
holmeter. Derefter blev 
han sigtet og anholdt 
for spirituskørsel.

Pernille og Bendt 
Flyger, der er ansat i 
SuperBrugsen Gråsten, 
har nydt nogle ferie-
dage i skønne Skagen.

Kokken Jesper 
Kock, der også er 
byrådsmedlem (S) og 
kommunikation og 
eventchef på Gråsten 
Landbrugsskole, san-
kede forleden ramsløg 
til madlavningen sam-
men med sønnike.

Krofatter Morten 
Latter, Den gamle 
Skomager, er optimist 
og glæder sig til uden-
dørs servering fra 16. 
april og indendørs fra 
6. maj. For tiden byder 
han på udendørsbar og  
takeaway. 

Fotograf Søren Gülck 
indfanger gang på 
himlens fugle med sin 
kameralinse. Senest 
har han taget billeder 
af den røde glente.

SuperBrugsen oplever 
for tiden en stigning 
i omsætningen på op 
mod 50 procent. 
Ifølge uddeler Jesper 
Thomsen ville daglig-
varebutikken kunne 
ansætte 6-8 nye med-
arbejdere, hvis folk 
ikke handlede syd for 
grænsen.

Den tidligere for-
mand for Gråsten 
Landbrugsskole, Arne 
Kindberg, fejrede 
søndag 28. marts dia-
mantbryllup med sin 
Karen. Parret bor i 
Aabenraa. ■

Boliger

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening
starter 

NY UDENDØRSSÆSON
ATLETIK

Børneatletik starter på Stadion, 
tirsdag 6. april kl 17-18:30 og derefter 

hver mandag kl 17-18:30

Idrætsmærke for kvinder 
starter mandag 3. maj kl. 19-20:00 på stadion

Idrætsmærke for mænd 
starter onsdag 5. maj kl. 19-20:00 på stadion

LØB
Løb for alle starter tirsdag 6. april kl. 17:00 

på pladsen foran Ahlmannsparken
Vi løber hver tirsdag og torsdag 
kl. 17:00, og der er plads til alle.

Nybegynder: lær at løbe 5 km på 
12 uger, stille og roligt løber og går vi, 
og træner os op til de 5 km. Holdet 

etableres ved min. 6 deltagere

Hold 1: Vi løber mellem 5-8 km med mulighed 
for at tilpasse ruten til den længde man 

ønsker. Vi løber med “vend om” princip så 
de bagerste bliver hentet  for hver km ca.

Hold 2: Vi løber mellem 5-8 km uden 
pauser og i tempo mellem 5:00 – 6:00 

min/km (tilpasses fra gang til gang)

CROSSGYM
Starter Onsdag 5. maj kl 17:30 – 18:30 

i skolegården ved Gråsten skole

Kom og vær med til en time med sved 
på panden og smil på læben.

Vi træner alle muskelgrupper 
igennem og alle kan være med og 

tilpasse øvelserne til ens fysik

Vi glæder os til at se jer til 
en aktiv sommer i GIG

Nedlukket apotek og barn på vej:

“Lige nu er det kaotisk”
Af Esben Cronbach

Johanne Krabbe, der 
er ejer af Det Gamle 
Apotek, og hendes 
mand, Steen Franke 
Andersen, har siden 
marts 2019 haft ejen-
dommen til salg. 
Med barn på vej og et fir-
ma, der er lukket grundet 
corona, går de en usikker 
fremtid i møde.

Johanne Krabbe skal 
føde om tre uger. Steen 
Franke Andersen har 
et fuldtidsarbejde på 
Danfoss. 

Sammen driver de 
Det Gamle Apotek på 
Slotsbakken 8, der siden 
marts 2019 har været til 
salg.

Ifølge ejeren, Johanne 
Krabbe, er det særligt 
svært at få ejendommen 
og firmaet afsat på grund 
af corona-krisen. Det på 
trods af at de har fået flere 
tilbud, og så sent som i år 
var tæt på at få ejendom-
men solgt.

Højgravid i usikre tider
Parret står lige nu i en 
svær situation, siger de. 
Ejendommen og firmaet 
er svært at afsætte, og 
firmaet er lukket ned på 
grund af corona. Nu skal 
Johanne Krabbe føde 
parrets andet barn om tre 
uger. Det skaber en usik-
kerhed om, hvad der skal 
ske i fremtiden.

“Nu står jeg højgravid. 
Lige nu er det kaotisk. 
Vi ved ikke, hvad vi gør,” 
siger Johanne Krabbe.

Er landet fortsat lukket 
ned over sommeren, ved 
parret ikke, om de fortsat 
kan holde firmaet oven 
vande. 

Åbner Danmark op, får 
de svært ved både at drive 
firmaet og passe deres 
nyfødte barn og tre år 
gamle søn. Bliver firmaet 
ikke solgt inden sommer, 
står parret derfor overfor 
nye udfordringer.

“Vi bliver nødt til at 
holde åbent. Det bliver 
med ansatte, der driver 
det hele, og så må jeg 
hjælpe til hen over som-
meren,” siger Steen Franke 
Andersen.

En underskrift til forskel
Tiderne i turistbranchen 
er hårde, når det er muligt 

at få kunder i biksen. Det 
har de to, der driver Det 
Gamle Apotek, erfaret på 
egen krop. Coronakrisen 
har, ifølge dem, ikke 
kun betydet en faldende 
omsætning. Det har også 
betydet, at det er blevet 
sværere at afsætte deres 
ejendom og firma. 

Det til trods for, at der 
har været nok bejlere til 
stedet, der ifølge ejerne 
har haft rimeligt mange 
henvendelser på stedet.

Problemet er ifølge dem, 
at bankerne ikke ved, 
hvad de skal gøre ved 
branchen.

“Man ved ikke, om der 
kommer en 4., 5., eller 6. 
runde med corona. Hvis 
ikke der lukkes op – og vi 
jo ikke, om det sker – så 
er denne branche i krise,” 
siger Johanne Krabbe. ■

Johanne Krabbe er i lykkelige omstændigheder og skal 
nedkomme om tre uger. Foto Ingrid Johannsen

1 2



Hus og HaveHus og Have
Temasider

13

Ring til os, så kommer vi og 
efterser dine vinduer og døre

Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Mail: at@atbs.dk

Troels Petersen

VELUDFØRT TØMRER-OG 
SNEDKERAREBJDE TIL 
DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
– Ring til os på 7370 9192 –

FORÅRET ER I 
LUFTEN SÅ VI LAVER 

SKARPE PRISER

Din garanti for godt håndværk

• 
• 

• 
• 
• 

—nu på 8. sæson i Gråsten

Algebehandling 
af terrasser
• Dybderens og 

imprægnering af fl iser

• Kom af med fl isepest

• Alle typer belægningssten

• Giv beskyttelse og 
forlæng levetiden

Er du sommerklar?Er du sommerklar?

Ring til os på tlf. 4268 6263

Blandt Danmarks billigste

Ring til os på tlf. 4268 6263   Følg med i nyheder og tilbud

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

www.graastenalgeservice.dk Jakob Skott

Anmeld Håndværker

Få iværksat en effektiv algebehandling nu!
—Af tag, gavle, facade og belægninger mv.

Før

Efter

Tilbud på algebehandling
af tage på maks. 300 kvm

Normalpris 1.495,- 

995,-
alt inkl.

Tilbuddet gælder frem til den 20. maj og er til alle 
bygninger med maks. højde til tagrenden på 3 meter

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk 

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

Nu

849,-

Fra

9.495,-
inkl. Montering

FSA 45
Trimmer 18 v 

Normalpris 1.095,-

Robot plæneklipper

Nu

185,-

Algerens 10L
Normalpris 263,75
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 v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60

ebbesen.byg@gmail.com 

www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

BYGGEFIRMAET

KELD 
EBBESENS EFTF.

Mangler du en tømrer/snedker?

Indvendige ladmål 199 x 116 x 34 cm 

Totalvægt / nyttelast 500 kg / 380 kg 

MADE IN DENMARK

Danske kvalitetstrailere
til skarpe priser – spækket med udstyr!

PLADEGITTER
TIL DIN TRAILER

205 S1 / 503 DS1 2.465,- 
220 S1  2.565,-
713 S3 / 1013 S2  3.295,-

HØJDE 
50 CM

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

EKSTRA HØJE SIDER 
TIL DIN TRAILER

205 S1 / 503 DS1 1.945,- 
220 S1  2.045,-

HØJE PRESENNINGER 
TIL LAVE PRISER

HØJDE 
70 CM

511 S1 1.645,- 
205 S1 / 503 DS1 1.845,-
220 S1   2.045,-

Indvendige ladmål 255 x 145 x 35 cm 

Totalvægt / nyttelast 750 kg / 505 kg 

BREDT LAD503 DS1

STORT LAD756 A-13 STÅL

LANG – UDEN BREMSE713 S3

LANG – MED BREMSE1013 S2

NU KUN

5.495,-

Alle trailere er inkl. flad presenning og næsehjul

NU KUN

9.195,-

Indvendige ladmål 254 x 124 x 35 cm 

Totalvægt / nyttelast 1.000 kg / 810 kg

NU KUN

9.795,-

Indvendige ladmål 254 x 124 x 35 cm 

Totalvægt / nyttelast 750 kg / 608 kg 

NU KUN

6.795,-

SE ALLE 
VORES 
TRAILERE
på variant.dk

PLADEGITTER
PRESENNING

205 S1 / 503 DS1 1.125,- 
220 S1  1.225,-
713 S3 / 1013 S2  1.435,-

INKL. FLAD 
PRESENNING 

OG NÆSEHJUL

UHØRT LAV PRIS!

Indvendige ladmål 195 x 105 x 32 cm 

Totalvægt / nyttelast 500 kg / 390 kg 

511 S1
NU KUN

4.195,-

NU KUN

5.495,-
EKSTRA STORT LAD

Indvendige ladmål 214 x 124 x 34 cm 

Totalvægt / nyttelast 500 kg / 370 kg 

220 S1

MEST SOLGTE MODEL

Indvendige ladmål 199 x 116 x 34 cm 

Totalvægt / nyttelast 500 kg / 384 kg 

205 S1
NU KUN

4.795,-

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

BESØG VORES BESØG VORES 
SELVAFHENTNINGSPLADS SELVAFHENTNINGSPLADS 
MED SAND OG GRUS 24/7MED SAND OG GRUS 24/7

VI UDFØRER ALT I:

• Entreprenøropgaver
• Nedbrydning
• Containerservice
• Kranservice

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Vi 
leverer 

sand og 
grus

æ

æ

Ansatte bliver testet hver uge

Af Dit te Vennits Nielsen

Hos Eli's Hvidevarer 
og Kruså El bliver de 
ansatte testet hver uge. 
Det sker for at være 
sikre på, at medarbej-
derne ikke spreder 
corona-virussen.
“Vores to store kunder, 
Arla i Kruså og Graasten 
Salater kræver også nega-
tive test af håndværkerne”, 
fortæller indehaveren 
Norman Rudbeck, som 
ikke har mærket nedgang 
under krisen.

“I begyndelsen var vores 
kunder lidt mere ængste-
lige, men det er ikke læn-
gere tilfældet”, forklarer 
Norman Rudbeck, som 
oplever travlhed.

“Vores opgaver er meget 
alsidige under coronakri-
sen. Udover reparation 
af husholdningsappara-
ter, har vi lavet mange 
internetopkoblinger. Vi 
skifter også afbrydere og 
lys dæmpere. Vi kan klart 
mærke forskel, om folk 
går hjemme eller arbejder 
ude. Den største foran-

dring for os har været, 
at det er meget nemmere 
at lave aftaler med folk. 
Normalt er det virkelig en 
logistik, der skal gå op. Nu 
kan vi komme fra time til 
time. Det gør det meget 
nemmere for os”, fortæl-
ler Norman Rudbeck, 
som under nedlukningen 
benyttede fritiden til at 
blive uddannet autoriseret 
VE-installatør. 

“En VE-godkendt instal-
latør har papir på, at han 
kan installere vedvarende 
energianlæg med høj 

kvalitet. Det er et krav, 
Energistyrelsen forlanger, 
for at kunderne kan få 
tilskud ved installationer 
af f.eks. varmepumper”, 
nævner Norman Rudbeck.

Hitter
Varmepumper er virkelig 
et hit. Flere og flere kun-
der får opsat varmepumpe 
enten i orangeriet, skuret, 
garagen, sommerhuset 
eller i hjemmet.

“Vi har nogle gode var-
mepumper på lager, og 
vi sørger naturligvis også 
for opsætning og efter-
syn”, fortæller Norman 
Rudbeck. ■

Norman Rudbeck har stabil 
forretning med gode og 
trofaste medarbejdere, som 
hver fredag runder ugen 
af med af med grillpølser 
og en håndbajer - dog 
ikke under coronakrisen.
 Foto: Dit te Vennits Nielsen

17-årig i mester lære 
hos Rudebeck A/S

Af Dit te Vennits Nielsen

Hos Rudebeck A/S har 
man forrygende travlt.
Firmaet er netop i gang 
med at renovere Bylderup 
Skole, og efter påske skal 
de støbe fundamentet til 
den nye daginstitution i 
Bov.

“Det er dejligt, at 
Aabenraa Kommune altid 
tænker på os i forbindelse 
med licitationer. Det er vi 
taknemmelige for. Vi har 
også rigtig god opbakning 
fra lokalbefolkningen. 

Det skyldes nok, at ingen 
opgave er for lille til os”, 
fortæller Jytte Rudebeck, 
der tager sig af det ad-
ministrative arbejde på 
Industrivej i Padborg.

For nogle måneder siden 
fik firmaet 17-årige Casper 
Schmidt fra Stubbæk i 
mesterlære.

Uwe Rudebeck fortæl-
ler, at Casper Schmidt 
brænder for arbejdet og er 
virkelig dygtig.

Firmaet har 10 ansatte, 
og leder i øjeblikket med 
lys og lygte efter en dygtig 
murer. ■

17-årige Casper Schmidt er i 
mesterlære hos Rudebeck 
A/S i Padborg  Privat foto
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Stødagervej 8 ∙ 6400 Sønderborg ∙ Tlf. 74 43 40 50 ∙ www.ssph.dk 

HUSQVARNA 
Automower 

inkl. STIHL FSA 45 
batteritrimmer

Fra 5.795,-

HUSQVARNA Rider R214C
Med 12,5 HK motor 
94 cm klipper
Vejl. 27.999,- inkl. moms 20.700,-

inkl. moms

Spar
2.195,-

Spar
7.299,-

Åbningstider
Mandag-Torsdag:  8.00 - 17.00   
Fredag: 8.00 - 17.30  
Lørdag: 9.00 - 12.00  
Søndag: Lukket Tilbuddene gælder så længe lager haves
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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

for private · virksomheder · landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning

Fliseanlæg – belægning etc.

Fjernelse af haveaffald.

Blomster, planter, træer, hæk

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

uweasmussen@bbsyd.dk
www.uwes-have.dk

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

Ring 7460 8186 
eller 2429 0631

Se mere på uwes-have.dk

Alt havearbejde udføres

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

Damgade 2B, 1 • 6400 Sønderborg
multiservice.dbl@gmail.com

Tlf. 26 19 96 36 blhusoghave.dk

BL Hus & Have 
tilbyder vedligeholdelse 

af haven hele året 
rundt med mulighed 

for en fast pris
pr. mdr.

F.eks.
+ Hækkeklipning
+ Beskæring af træer  
 og buske
+ Plæneklipning
+ Ukrudtsbekæmpelse

Ring 
til Daniel 

på 26 19 96 36 
og aftal en 

gennemgang 
af haven

pudserfordig.dk
Din vinduespudser

v/Lone Gaarde · Tunneldal 21, 6330 Padborg · Tlf. 5065 0004 · lone@pudserfordig.dk

Bestil tid hos 
din lokale 

vinduespudser

Telefon 
5065 0004

TBN Service Padborg
Så er det tid til service og klargøring 

af din have/parkmaskine

Ingen opgave er for lille!

Thomas B. Nielsen 
Bovvej 45, Padborg

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

Vinduespudsning er blevet sjovere
Af Dit te Vennits Nielsen

36-årige Lone Gaarde i 
Padborg har i næsten 
ni måneder drevet 
vinduespudserfirma. 
Hun er glad for, at hun i 
juli 2020 sprang ud som 
selvstændig. Det gjorde 
hun for at få mere flek-
sibilitet ind i hverdagen. 
Hun er nemlig alenemor 
til to børn.
“Min kundekreds er 
spredt i den østlige del af 
Sønder jylland. Fra Nord-
borg til Sønder borg. Fra 
Aabenraa til grænsen. Jeg 
pudser op til 2. sal og be-
nytter den nye teknologi 
med kalkfrit vand, der 

ikke giver striber”, fortæl-
ler Lone Gaarde.

Derfor kan hun lade 
vinduerne lufttørre, uden 
at der kommer streger på 
dem.

Arbejdet som vindues-
pudser er blevet lettere, 
fordi Lone Gaarde slipper 
for at rende op og ned ad 
en stige dagen lang - det 
slider nemlig noget på 
kroppen.

Hun mener, det er en 
stor fordel at være kvinde i 
vinduespudserfaget.

“For de fleste mennesker 
har den opfattelse, at kvin-
der er bedre til at gøre rent 

end mænd. Det kommer 
mig til gode”, siger Lone 
Gaarde, som siden opstar-
ten har hun fået banket en 
solid kundekreds op.

Bogholder
Ved siden af supplerer hun 
sit vinduespudserarbejde 
med at lave bogføring for 
firmaer. 

“Jeg har 12 års erfaring 
med bogholderi, så det er 
lidt svært at slippe helt”, 
siger Lone Gaarde, som i 
sin fritid kører supermoto 
sammen med sin 9-årige 
datter, Naja,. Det sker 
på hver deres motard 
motorcykel. 

Sønnen Mikkel på 12 år 
er en talentfuld gokart 
kører, der har opnået store 
resultater. ■

Lone Gaarde benytter den 
nye teknologi, når hun 
pudser vinduer. Hun er glad 
for sit arbejde. 
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Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40 kenneth.jacobsen@mail.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Skovglimt 1, 6340 Kruså
• Skærver - sorte og grå
• Stenmel - sort og grå
• Sten - diverse
• Og meget andet

Kørsel m. kran og grab
Containerkørsel

Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættevogn

Lev. af sand - sten - grus 
skærver - pyntesten

Egen grusgrav
• Harpet muld
• Støbesand-og mix
• Stabil og vejgrus
• Bark flis
• Havsand

Kom og kig
kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

HUSK SelvafhenterpladsHUSK Selvafhenterplads

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

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

TORSDAG KL. 9.30 -17.30 • LØRDAG KL. 9.30 -12.30

Eller efter aftale

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 • 6330 Padborg 
Tlf. 74 67 19 54 • www.garant.nu

Gardiner   Tæpper  Trægulve  Fliser

÷25%

FORÅRSTILBUDFORÅRSTILBUD

Markise 

fra 14.995,-

 Stort 
udvalg i 

plisségardiner

Book en tid 

Malerarbejde giver 
håndværkerfradrag

Af Dit te Vennits Nielsen

Malermester Per Ihle har 
godt fat i private kunder. 
Her i coronatiden er 
det bestemt ikke blevet 
mindre.
“Håndværkerfradraget er 
blevet væsentligt forhø-
jet. Det benytter folk sig 
virkelig af. Vi kan sagtens 

mærke, at mange har gået 
hjemme. Nu bruger de de-
res penge på udbedringer”, 
fortæller Per Ihle, som 
har mange bestillinger på 
malerarbejde.

Ingen ventetid
Kombinationen af udbe-
talte feriepenge og forhø-
jelse af håndværkerfradra-

get har bevirket, at folk 
bestiller en professionel 
maler i stedet for at gøre 
det selv. 

Det er Per Ihle natur-
ligvis meget tilfreds med. 
Ordrebogen har fyldte 
sider. 

“Vi har ikke ventetider, 
for mange af vores opga-
ver er overkommelige”, 
fortæller Per Ihle, som 
i begyndelsen af året 
havde travlt med at male 
den gamle toldbygning i 
Padborg, der har gennem-
gået en større renovering 
med lokale håndværkere. 

Før jul var det Herluf 
Jørgensen A/S nye do-
micil, der blev malet. Nu 
venter mange private hjem 
på penselstrøg. ■

Malermester Per Ihle har for 
nylig erhvervet en ny flot 
firmabil.
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Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf: 74672790 | www.harm-mammen.dk | Post@Harm-Mammen.dk

Spar på kræfterne, hvis hækken/busken skal op eller haveaffaldet hentes.

Er pladsen til det har vi erfaringen i at hjælpe med havearbejdet.

Vi leverer jord til haven eller sand til terassen, 
og vi tager de tunge læs med grab/kran.

I forbindelse med byggeri afhenter vi murbrokker, 
og vi leverer byggematerialer, sand, sten og grus.

EN STOR HJÆLP EN STOR HJÆLP 
TIL HAVENTIL HAVEN

Følg os 

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

Trænger huset til maling?Trænger huset til maling?
indeinde
eller udeeller ude

DANSKE MALERMESTRE

Forårets 
lys afslører 

det
Ring til Maler Ihle 

og hør nærmere 

det er ikke så dyrt 

som du tror!

Husk
Håndværkerfradraget

Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning

Nybyggeri samt Hovedentrepriser

Industrivej 7, 6330 Padborg info@rudebeck-byg.dk

Tlf. 74 67 04 56 •   www.rudebeck-byg.dk   

 Varmepumpe
split Jade as25

TILBUD

14.375,-
inklusiv

montering

Tlf. 40 82 49 39  ∙  norman@krusaa-el.dk  ∙  www.krusaa-el.dk

Vi kan også levere 
luft-til-vand 

varmepumper
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Foråret nærmer sig 
med hastige skridt...
Placér dit yndlingssted udenfor på balkonen eller 
på terrassen. TRÆIDÈ tilbyder følgende løsninger 
til udearealet:

Terrasser incl. underkonstruktion 
og lægning af terrassedæk
Diverse terrasse overdækninger 
Forskellige hegnstyper
Diverse havemøbler
Blomsterkasser og højbede

+45-74 64 63 62

Mandag-torsdag: kl 8:00 - 16:00

Fredag: kl 8:00 - 14:00 

Kelstrupgårdvej 5 • DK-6340 Kruså

info@traeide.dk

www.traeide.dk

Div. konstruktions træ til terrasser – forespørg  
gerne til andre konstruktioner 
Div. egeplanker til terrasser
Lærk/Douglas – eller Kalmar brædder  
til eks. Shelter eller hegn

Desuden tilbyder vi byggematerialer til 
afhentning:

Alt indenfor hårde hvidevarer Salg-Service-Reparationer

A+++

AEG kondenstørretumbler med 
varmepumpe  8000 SERIES
T8DEM842E
• 8 kg. 
• Energikl.: A++ 

 235 kwh/år

AEG Vaskemaskine 
L6FBL740I
• 7 kg.
• Energikl.: A+++

139 kwh/år

A++

SAMLET PRIS

9.995,-
inkl. moms

FORÅRTILBUD

Alt i servicesalg • Telefon 7467 8799 • Mobil 4082 4939

Elis’ hvidevarer ved Norman 
Rudbeck

���KE �� h��e�i�!

Tilbuddene gælder fra 30.03.-05.04.
Altid søde værtindegaver/ kirkegårdspynt

ÅBNINGSTIDER I PÅSKEN: 
Tors-lør kl. 9.00-17.00 | Søn-man kl. 10.00-15.00 

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

planter@havekompagniet.dk
www.havekompagniet.dk

HUSK 
nu åbent alle dage

JORDBÆR-
PLANTER, 
F.EKS. 
ELSANTA, 
HONEOYE 
OG OSTARA

DRIVHUS-
PLANTER, 
F.EKS. 
SQUASH, 
TOMAT OG 
CHILI
Pr. stk. 39,95

GRØNNE 
OG HVIDE 
ARPARGES-
PLANTER

BAKKE 
MED 6 STK.

99,-
TA’ 3 FOR

100,-

Dyrk 
dine egne 

asparges i 

haven!

Alt i 
drivhus-

gødning og 

plantesække!
Dyrket med 

biologisk plante-

beskyttelse!

KRYDDERURTER, 
HORNVIOLER, 

LÆGGEKARTOFLER, 
FRØ M.V.

Husk 

vi sælger gerne

gavekort

BUNDT 
Á 10 STK.

10995

VÆRTINDEGAVER, 
GAVEKORT 
OG MASSER 

AF INSPIRATION
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KONTAKT

Keld Wraae
Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

Alt inden for 
murerarbejde

SPECIALE: FLISER

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

Effektiv algebekæmpelse
af � iser, tag og facader

med imprægnering af � iserne

Forskellige prislag - 
ring og hør nærmere. 
Vi kommer gerne 
ud og laver et 
uforpligtende tilbud.

HUSK - havesæsonen starter 1. april!

Før

Efter

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

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

HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

Forårstilbud på træ� is,
skærver, muld osv.

til haven

Alt i levering af sten, skærver, 
grus, sand, stenmel m.m.

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

v/ August Hansen

Hent selv eller få leveretHent selv eller få leveret

NYT! Betal med  NYT! Betal med  

Butik for haveejerens maksimale drømme Af Lise Kristensen

Sønderborg Skov- Park 
& Have (SSPH) har haft 
til huse på hjørnet af 
Kærvej og Stødagervej 
siden 2011. 
SSPH er en forretning 
til både de private- og 
erhvervskunder.

Trioen Paul Reimer, 
Henry Reimer og Frode 
Steffensen grundlagde 
firmaet i 2005 og har holdt 
sammen siden. 

Butikken er fyldt med 
alle haveejeres maskinelle 
drømme i form af plæne-
klippere og havetraktorer, 
motorsave, hækklip-
pere og buskryddere mm. 
Maskin parken tæller ek-
semplarer i alle størrelser 

og afskygninger. Tidens 
sællert er robotplæneklip-
peren, som mange sværger 
til, når de skal have trim-
met græsstråene.

“Du får den pæneste 
græsplæne. Vi giver kom-
plet tilbud og giver os god 
tid til råd og vejledning, 
inden vore medarbejdere 
rykker ud og monterer 
Husqvarna Automower. 
Vore produkter er 
Husqvarna og Stihl. Det er 
godt kram. Vi forhandler 
udelukkende ting af kvali-
tet og har uddannede folk 
til at servicere kunderne 
– også når de skal have 
noget repareret,” fortæller 
Frode Steffensen.

11 ansatte
Når folk skal have noget, 
der holder i længden, 
lægger de vejen forbi 
Stødagervej 8. Der kan 
også hentes reservedele 
til maskinerne og rengø-
ringsmidler som fliserens 
og rensevæsker, der 
får maskinparken til at 
skinne.

Med ejer-trekløveret tæl-
ler Sønder borg Skov- Park 
& Have 11 ansatte. Dem 
på værkstedet er uddanne-
de landbrugsmaskinme-
kanikere og er toptunede 
i alt, der vedrører plæne-
klippere, havetraktorer 
frontriders, hækkeklip-
pere og motorsave. 

Mange af kunderne er 
erhvervsvirksomheder 
inden for de grønne 
områder som kommu-
ner, entreprenører og 
boligforeninger.

“Vi har også mange pri-
vate kunder, der kommer 
og ser på en plæneklipper 
eller en motorsav. Vi går 
op i her skal se ordentligt 
og rent ud, så vi kan vise 
et pænt ansigt udadtil,” 
siger Frode Steffensen, der 
er lettet over at Corona-
krisen ikke ramte denne 
branche helt så hårdt.

Motorsave
Får nogen nervøse træk-
ninger ved tanken om 

lyden af den kraftfulde 
maskinpark, der fylder 
vægge og gulve i firma-
domicilet, kan Frode 
Steffensen trøste med, 
udviklingen går i retning 
af batteri drevent og mere 
lyddæmpet maskineri, end 
vi kender fra tidligere. Det 
gælder både motorsave og 
græsslåmaskiner.

“En stor del af havema-
skinerne er batteridrevne 
i dag og ikke nær så stø-
jende som før. Nutidens 
haveejere ønsker mere 
kvalitetstid og investerer 
ofte en i robotplæneklip-
per til at klare opgaven 
end at gøre det selv,” 
forklarer Frode Steffensen, 

der satser på knowhow og 
kvalitetsprodukter som 
vejen til tilfredse kunder.

Sønderborg Skov- Park 
& Have er på vej ind i sin 
højsæson uden de store 
skrammer efter Corona-
krisen. Nu gælder det vel-
smurte maskiner, der skal 
sættes ind for at trimme 
hus og have til det kom-
mende forår. ■

Butikken er fyldt med 
plæneklippere, havetraktorer, 
motorsave og hækklippere.
 Foto Lise Kristensen 
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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
 Døre

Motor-optimering
fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

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

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

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 31. Gulasch med mos

TORSDAG den  1. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  2. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den  3. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  4. Burger med pommes frites

MANDAG den  5. Pølsemix

TIRSDAG den  6. Jægerbøf med grøntsager

Kun 69,-

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

HERREFRISØR/BARBERSHOP 
i Nørregade 38, Padborg

BEMÆRK
Ny adresse

Nørregade 38

ÅBNINGSTIDER
TIRSDAG-FREDAG kl. 9.00 -17.30 • LØRDAG kl. 9.00 -13.00

1. MANDAG i hver måned kl. 9.00 -17.30

Herreklip 

kun 150,-
Eksklusiv
barbering 

kun 75,-
Med og uden tidsbestilling

Tlf. 51 43 97 75

Ny skoleleder på Lyreskovskolen i Bov
Af Gunnar Hat tesen

Det bliver en erfaren 
skoleleder, som 1. maj 
tiltræder som ny skolele-
der på Lyreskovskolen. 
Det er 48-årige Michael 
Sørensen Petersen, som 
kommer fra en tilsva-
rende stilling på Kliplev 
Skole.
Michael Sørensen Petersen 
har i de sidste seks år væ-
ret skoleleder på Kliplev 
Skole.

“Lyreskovskolen er en 
skole med mange mulig-
heder og et stort poten-
tiale. Især ambitionerne 
om at være en væsentlig 
del af lokalsamfundet 
tiltaler mig. Nu glæder 
jeg mig til at møde med-
arbejdere, ledergruppen 
og forældrene. Og så 
glæder jeg naturligvis 
allermest til at møde sko-
lens elever”, siger Michael 
Sørensen Petersen, der 
ud over sin tid på Kliplev 
Skole tidligere har været 
afdelingsleder på netop 
Lyreskovskolen.

Stærke kvalifikationer
Det er ikke kun Michael 
Sørensen Petersen, der 
glæder sig til at begyn-
de som skoleleder på 
Lyreskovskolen. Også 

Aabenraa Kommunes 
skolechef, Rasmus 
Andreassen, ser frem til 
samarbejdet.

“Michael har et stort 
kendskab til Aabenraa 
Kommune og den måde, 
vi gerne vil drive skole på. 
Han har stærke kvaliteter 
både på det faglige, men 
også et stærkt blik for ele-
vernes trivsel. Michael er 
samtidig god til at følge de 
processer, som han starter, 
til dørs. Jeg ser frem til at 
fortsætte samarbejdet med 
Michael” siger Rasmus 
Andreassen.

Michael Sørensen 
Petersen bor til dagligt i 
Bovrup med sin kone og 
to døtre.  ■Michael Sørensen Petersen 

glæder sig til jobbet som sko-
leleder på Lyreskovskolen.
 Privat foto

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 13 31. marts 2021 13. årgang



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

Skærtorsdag den 1. april kl. 11.00 
ved Jakob Bruhn Hansen
Langfredag den 2. april kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller
Påskesøndag den 4. april kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Langfredag den 2. april kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller
Påskesøndag den 4. april kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Skærtorsdag den 1. april kl. 10.00 
ved Helle Frimann Hansen
Langfredag den 2. april kl. 10.00
ved Helle Frimann Hansen
Påskesøndag den 4. april kl. 10.00
ved Helle Frimann Hansen
2. påskedag den 5. april 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.

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

V satser på lokalt 
regionsmedlem

Af Gunnar Hat tesen

Et stærkt lokalt navn 
får Bov Venstre til 
at tro på et lokalt 
regionsrådsmedlem.

Den lokale Venstre-
vælgerforening opstiller 
Jens Wistoft fra Kiskelund 
ved Holbøl til regionsval-
get 16. november.

Jens Wistoft har siden 
2013 siddet i Aabenraa 
byråd, og han er formand 
for forsyningsselskabet 
Arwos.

Han bliver opstillet som 
nummer 8 på Venstres 
liste, hvor spidskandida-
ten er regionsformand 
Stephanie Lose. ■

Jens Wistoft (V).

Der bliver kamp om stemmerne
Af Gunnar Hat tesen

Der bliver hård kamp om 
Venstre-stemmerne i 
Padborg, Kruså, Kollund 
og Holbøl ved det kom-
mende kommunalvalg.
Udover de tre nuværen-
de byrådsmedlemmer 

Ditte Vennits Nielsen, 
Lars Kristensen og Jens 
Wistoft, der genopstiller 
for Venstre. har to kendte 
personer i området, Lone 
Bakowsky og Susanne 
Provstgaard sagt ja til at 
opstille på Venstres liste.

Opstillingen foregik på 

generalforsamlingen i Bov 
Venstre, som for første 
gang foregik virtuelt.

Venstres spidskandidat 
er borgmester Thomas 
Andresen. ■

Byrådsmedlem Ditte Vennits 
Nielsen genopstiller.

Byrådsmedlem Lars 
Kristensen genopstiller

Byrådsmedlem Jens Wistoft 
genopstiller

Lone Bakowsky opstiller til 
byrådet.

Susanne Provstgaard 
opstiller til byrådet.

Genvalg
Der var genvalg i Bov 
Venstre.
Formand er fortsat Leif 
Andersen, Smedeby. De 
øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er Jens Wistoft, 
Lone Bakowsky, Lars 
Kristensen, Torben 
Nissen, Ditte Vennits 
Nielsen, Jens Boddum og 
Allan Jacobsen. Suppleant 
er Michael Gabrielsen. ■

V har fremgang
Bov Venstre oplever frem-
gang i medlemstallet. 

Formanden Leif 
Andersen nævnte på 

den virtuelle generalfor-
samling, at vælgerfor-
eningen har fået syv nye 
medlemmer. ■

Op ad bakke
Formand for Bov Venstre, 
Leif Andersen, kom i sin 
beretning ind på udmel-
delsen fra Inger Støjberg.

“Vi troede, der skulle 
ro på i Venstres ledelse, 
men Inger havde ikke 
helt forstået, hvad en 
næstformands opgave går 

ud på. Det var lidt den 
samme situation som med 
Lars Løkke. For Jacob 
Ellemann er det op ad 
bakke. Jacob er en dygtig 
formand, der bliver stær-
kere dag for dag”, sagde 
Leif Andersen. ■

2 2



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

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

Til alle tider. Til alle hjem.

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.

Går du i bygge-
tanker?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder.

HelårsgrundKollund - Nørtoft 6
Kontantpris: 395.000
Ejerudgift pr. md: 365
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 1.996/1.632
Sag: 14702

864 m2

HelårsgrundKollund - Nørtoft 8
Kontantpris: 395.000
Ejerudgift pr. md: 365
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 1.999/1.634
Sag: 14502

801 m2

HelårsgrundKruså - Møllegården 5
Kontantpris: 160.000
Ejerudgift pr. md: 194
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 758/622
Sag: 03771

650 m2

HelårsgrundSøgaard - Ved Bækken 5
Kontantpris: 99.500
Ejerudgift pr. md: 215
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 439/361
Sag: 02431

903 m2

HelårsgrundKruså - Skovvej 3
Kontantpris: 120.000
Ejerudgift pr. md: 203
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 547/450
Sag: 010402

706 m2
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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.

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 

BLIV MEDLEM AF
SOCIALDEMOKRATIET I BOV

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

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

Mandag LUKKET. Tirsdag-fredag fra kl. 13.00 - 17.00
hver 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Padborg 
Genbrugsbutik

Overskudet går 
Julmærkehjemmet i Kollund
Tværgade 1B, 6330Padborg

Ring gerne på tlf. 7440 4800 
eller til Anton tlf. 2647 7138

Vi afhenter møbler og 
tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige

Padborg får bedre mobildækning

Af Gunnar Hat tesen

Teleselskabet 3 øger 
mobildækningen med 
en ny masteposition på 
Industrivej i Padborg. 
Den nye masteposi-
tion har både 3G- og 
4G-udstyr, som vil betyde, 
at netværkssignalet bli-
ver stærkere og dækker 
et større område end 
tidligere.

Teleselskabet har fået 
opsat en ny masteposi-

tion på Industrivej 6 i 
Padborg, der vil øge mo-
bildækningen i området 
til glæde for selskabets 
kunder i nærheden. Den 
nye masteposition øger 
netværkets rækkevidde og 
datakapacitet, så signalet 
både bliver stærkere og 
dækker et større område. 
Dermed vil den nye ma-
steposition give en bedre 
oplevelse, når brugere af 
netværket taler i telefon, 
er på nettet eller streamer 

serier. Og den vil også 
sikre kapacitet i området 
omkring Industrivej i 
Padborg fremover, selvom 
det nuværende datafor-
brug stiger.

Næste skridt: Trådløs fiber
Stadig flere danskere 
bruger mobilnettet til at 
få internet i hjemmet med 
mobilt bredbånd. Og med 
5G-teknologien kommer 
mobilt bredbånd for alvor 
til at tage fart som et alter-
nativ til kablet bredbånd 
og fibernet.

“I løbet af i år forventer 
vi at kunne levere næ-
ste generations mobile 
bredbånd med 5G, som 
vil byde på downloadha-

stigheder omkring 1 Gbps 
og større kapacitet. Det 
vil kunne dække langt de 
flestes behov for internet 
til hjemmet. Dermed er 
der ingen grund til at 
bruge penge på at få gravet 
kabler ned i jorden for at 
få en højhastighedsda-
taforbindelse. Det bliver 
hastighedsmæssigt som 
at få trådløs fiber,” siger 
Kim Christensen, der er 
netværksdirektør hos 3.

3's forventninger til den 
nye teknologi støttes bl.a. 
af televirksomheden og 
netværksleverandøren 
Ericsson, der i rapporten 
“5G Consumer Potential” 
spår trådløs fiber til at 
blive en af de første og 
mest indlysende brugs-
scenarier for 5G. Det er 
nemlig ifølge rapportens 
eksperter et omkostnings-
effektivt alternativ til kab-
let, nedgravet fibernet, da 
trådløs fiber kun kræver 
et simkort, en router og en 
stikkontakt. ■

Arkivfoto
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“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

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

NY DATO

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 7. augustLørdag den 7. august

Barbersalon flytter til 
Nørregade

Af Dit te Vennits Nielsen

Barbersalonen er flyttet 
nogle få hundrede meter 
fra Padborg Torvecenter 
til Nørregade.
Det er indehaveren 
Mohammad Al-Abadi, 
som gør klar til at åbne 6. 
april.

“Det nye lokale har mere 
plads rundt om barber-

stolen og ved sofaen, hvor 
folk sidder og venter” 
fortæller Mohammad 
Al-Abadi.

Før kunne folk godt stå 
i kø helt ud på gaden, 
men det behøver de ikke 
længere. 

Normalt tager en her-
reklipning op mod 15 
minutter. Det er værd at 
vente på.

“Nogen venter, andre får 
en tid og kommer lidt se-
nere. Det er præcis sådan, 
de fleste mænd gerne vil 
have det”, siger frisøren. 

Mohammad Al-Abadi 
har brugt den første tid i 
nedlukningen på at flytte 
salonen til Nørregade. 
Desuden har han rejst 
lidt rundt i verden med 
en negativ coronatest i 
baglommen. 

Han glæder sig til at 
kunderne kan komme 
i salonen efter påske, 
hvor han vil klippe og 
barbere til den store 
guldmedalje. ■

Mohammad Al-Abadi har 
flyttet sin barbersalon til 
Nørregade 38, hvor han 
glæder sig til at byde 
sine kunder velkommen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Hvis man er af den 
slanke type, enten 
kvinde eller mand, så 
er der stadig mulighed 
for at blive statist i 
den nye indspilning 
af Hvidstensgruppen, 
som optages i Padborg. 

Aabenraa Kommune 
har sat blomsterløg på 
de grønne områder. De 
små krokusser pibler 
frem til stor fryd for 
borgerne. 

Der er gået rygter om, 
at JLS ApS i Padborg 
er blevet solgt, men det 
er ikke rigtigt. Firmaet 
kører som det plejer.

21 nye frugttræer har 
fundet vej til frugtha-
ven i Fritidsparken i 
Padborg. Frivillige har 
også sat blomsterløg.

Stafet for Livet, der 
kommer til Kruså den 
28. august, bliver kun 
en 12 timers stafet i 
stedet for 24 timer. 
Styregruppen har 
været nødt til at halvere 
tiden, da der har været 
store udfordringer pga. 
Covid-19.

Teknisk servicemedar-
bejder ved Fjordskolen 
i Kruså, Mohamad 
Chiha, har 10 års jubi-
læum den 1. april.

Den grafiske virk-
somhed Dekoprint i 
Padborg har måttet 
erklære sig selv kon-
kurs. En virksomhed, 
der har haft Søren 
Pedersen som eneejer, 
siden han i 2014, hvor 
han købte den sidste 
del af sin far, Karsten 
Pedersens, aktier. 
Virksomheden har 
været i familiens eje i 
42 år. ■

Tinglev, Bov, Lundtoft, 
Rødekro og Aabenraa

Tilbyder kommende rejser:

”Ærø”
3 dages bustur

Den 23. - 25. juni 2021
Tilmelding senest den 12.april

”Den Jyske Vestkyst”
4 dages bustur

Den 10. – 13.august 2021
Tilmelding senest den 3. juni

Tryghed fuld returret til 14. juni

”Rhinen & Mosel”
6 dages Bus- og � odkrydstog

Den 9. – 14. september 2021
Tilmelding senest den 5. april 

Tryghed fuld returret til 7. juni

”Bremen & Bremerhafen”
 5 dages bustur

Den 27. september – den 1. oktober
Tilmelding senest den 1. august

Tryghed fuld returret til 1. august

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILMELDING VED:

BOV Annelise Følster - Tlf. 20 94 35 95
TINGLEV Ole Kock Jensen - Tlf. 71 75 52 04

AABENRAA Else Marie Boisen - Tlf. 61 29 11 34
LUNDTOFT Anker Olsen - Tlf. 74 68 02 70 / 51 94 00 61

RØDEKRO Vagn Korff - Tlf. 20 31 79 42

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 50 medlemmer inkl. aktivitetsmedhjælperne. 

Vi spiller alle tirsdage fra kl. 9.30 - 11.30. 

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 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.

Nye tider i præstegården i Holbøl
Af Dit te Vennits Nielsen

Der er glæde i præste-
gården i Holbøl.
I godt et år har sognepræst 
Helle Frimann Hansen 
resideret i den hyggelige 
præstegård.

Hun blev den 1. marts 
2020 indsat som ny præst 
i Holbøl Kirke. Men 12 
dage efter lukkede landet 
ned. Den nye præst nåede 
slet ikke at komme i gang 
med arbejdet, endsige lære 
sin menighed at kende. 

Hun gik derfor rundt i 
Holbøl for at hilste på folk 
over hækken. Og så gik 
hun ture på kirkegården, 
hvor man altid kommer i 
snak med folk. 

I det første år forestod 
Helle Frimann Hansen 
ikke mindre end 34 
begravelser. 

Landsbypræst
Helle Frimann Hansen 

har en spændende kar-
riere bag sig. Forinden 
var hun 15 år landsby-
præst i Humble sogn 
på Lange land. Desuden 
var hun feltpræst. Men 
hun mistede dog totalt 
arbejdsglæden.

“Der var så mange 
asylcentre på Langeland. 
Her skete der virkelig 
utallige uhyrligheder. Det 
blev simpelthen en farlig 

arbejdsplads og jeg søgte 
væk.

Det bedste der skete 
mig i Humble var, at jeg 
mødte min mand Laurits. 
Han var enkemand og 
musiklærer på Humble 
Efter skole. Efter 38 års 
ansættelse blev han pen-
sioneret, og vi flyttede i 
lejlighed i Odense. Her vi-
karierede jeg rundt på Fyn 
i godt 2 år, men pludselig 
kom stillingsopslaget fra 
Holbøl”, fortæller Helle 
Frimann Hansen. 

Tætte relationer
Under årene i Odense 
fandt Helle Frimann 
Hansen ud af, at hun 
savnede lokalsamfundet 
og det at være landsby-
præst. Den tætte relation 

giver mere energi. Da 
hendes mand stammer 
fra Sønder jylland og har 
familie i Skærbæk, var det 
ikke svært at vælge. 

Parret flyttede den 18. 
marts 2020 ind i præste-
gården i Holbøl, og her er 
de virkelig faldet til. De 
elsker stedet, den smukke 
natur, den spændende 
historie og det gode liv i 
landsbyen.

“I starten af mit nye job 
ville jeg gerne have, at 
menigheden lærte mig. 
Det betyder meget for 
mig. Jeg gik derfor digi-
talt, men det var bare ikke 
det rigtige og fungerede 
ikke godt”, fortæller Helle 
Frimann Hansen.

Da hun tiltrådte, havde 
man lavet om på pasto-

raterne i Bov og Holbøl 
Sogne, så alle tre præster 
svævede over vandet. Men 
i Holbøl vil man bare ger-
ne have sin egen præst.

Derfor er man gået tilba-
ge til det gamle. 

Maria Odgaard Møller er 
sognepræst i Bov, Solveig 
Dam-Hein er sognepræst i 
Kollund og Helle Frimann 
Hansen er sognepræst i 
Holbøl.

“Det er en model, der  
fungerer med respekt for 
de to sognes forskellig-
heder”, fortæller Helle 
Frimann Hansen.

Tager ansvar
Der har været noget tur-
bulens i Holbøl omkring 
menighedsrådet, men 
Helle Frimann Hansen 
er imponeret over, at 
man hele tiden har 
kunnet finde nye menig-
hedsrådsmedlemmer i 
lokalsamfundet. 

Lokalbefolkningen tager 
ansvar og kommer med 
nye øjne. De bidrager til at 
komme videre. Det tager 
tid at bygge noget nyt op, 
og det er de i fællesskab i 
fuld gang med at gøre.

“Vi har nye planer med 
minikonfirmander og kor 
og lægmandspræster. Vi 
ser lyst på fremtiden. I 
Holbøl er der nu ny præst, 
ny organist og nyt menig-
hedsråd”, konstaterer hun. 

Helle Frimann Hansen 
har planlagt at holde åbent 
hus i præstegårdens have 
den 15. juni. Det skal 
være i Gen foreningens 
tegn, og så har folk også 
mulighed for at hilse på 
sognepræsten, der også er 
i gang med at arrangere 
husbesøg rundt i sognet. 
Indtil videre er der ingen, 
der har takket nej. 

I fremtiden skal guds-
tjenesterne heller ikke 
kun foregå i Holbøl Kirke. 
Menigheds rådet har be-
sluttet, at der skal laves 
friluftsgudstjenester i de 
mindre lokalsamfund 
som Gejlå, Hønsnap, 
Hokkerup, Røns hoved og 
Sønderhav. 

“Det er så vigtigt, at det 
ikke bliver centralt, men 
at vi findes i nærområ-
derne”, siger sognepræst 
Helle Frimann Hansen. ■

Sognepræst Helle Frimann Hansen er glad for sine sognebørn i Holbøl Sogn. Arkiv foto
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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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…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 
RudbeckJernbanegade 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

Svømning er sjovt og giver sammenhold

Af Anita Mir

15-årige Julie Mira 
Andersen træner i Bov 
IF. Hun er rigtig glad for 
svømning og har elsket 
at være i vandet siden 
hun var et år. 

Da hun blev 5 år, kunne 
hun svømme uden hjælp. 
For 3 år siden begyndte 
Julie med at svømme på 
konkurrencehold.

“Jeg kan godt lide 
svømning, da det er en 
måde, jeg kan afreagere 

på ting, som der er sket i 
løbet af dagen. Så kan jeg 
bruge mine kræfter på 
det i stedet for, at det skal 
provokere mig resten af 
tiden”, fortæller Julie Mira 
Andersen, som begyndte 
med at gå til svømning, 
da det kunne være en 
god mulighed, og at hun 
kunne få glæde af det 
sammenhold, som er i Bov 
IF Svømning.

Julie Mira Andersen er 
svømmetræner, og har det 
rigtig godt med de andre 
på holdet. 

“Vi har et godt fælles-
skab i Bov IF”, mener 

Julie, som skal på gym-
nasiet i Aabenraa efter at 
have færdiggjort 9. klasse 
på Lyreskovskolen. 

Julies træning
“Min træning foregår på 
den måde, at vi svømmer 
3 dage om ugen, 2 timer 
om dagen. Om tirsdagen 
kører vi halv svømme-
træning og halv styrke-
træning, som foregår over 
vandet”, fortæller Julie 
Mira Andersen, som for 
tiden træner hjemme, da 
svømmehallen endnu er 
lukket grundet covid-19.

Derhjemme laver hun 
styrketræning. Udover 
hendes egen træning, træ-
ner hun også med resten 
af sit hold online.

“Covid-19 har påvirket 
min træning ved, at vi 
jo ikke kan komme ind 
i svømmehallen, derfor 
laver vi styrketræning 
online. Vi træner 1-3 
gange om ugen med hele 
holdet”, siger Julie, der 
udover svømning er inte-

resseret i styrketræning og 
sit arbejde i SuperBrugsen 
i Padborg. 

Julie mener, at fællesska-
bet i Bov IF Svømning er 
rigtig godt.

“De fleste på holdet er pi-
ger, og selvom der ikke er 

særlig mange drenge med 
på holdet, er sammenhol-
det helt i top. Det er rigtig 
hyggeligt, at vi kan snakke 
sammen uanset alders-
gruppe. Vi er nemlig 5 på 
holdet. Den yngste er kun 
12 år gammel. Jeg er den 
ældste”, siger Julie med et 
smil på læben ■

Julie Mira Andersen har 
dyrket svømning siden hun 
var et år. Der er et godt sam-
menhold i Bov IF Svømning.
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