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Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

BOOK EN TID
for personlig rådgivning 

i butikken eller 
hjemme hos dig.
Alle hverdage fra 

9.00–17.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

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

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

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

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

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

6 flasker

249,-

Mio Silenzio 
Bianco
har de sidste par 
år taget de danske 
vinelskere med storm, 
fordi den kombinerer 
syditaliens sol og 
mellemitaliens elegance 
til en lav pris.

Håndsorterede druer 
fra ældgamle vinstokke. 
Vinen lanceres langt 
under markedspris for 
at promovere italiensk 
hvidvin på det voksende 
danske marked.

Afstanden mellem 
vanvid og genialitet er 
til tider papirstynd!

ÅRETS HVIDVINS-KUP MED 94 POINT 
TIL VERDENS LAVESTE PRIS!

*KUN 100 kasser

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

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

Pæne biler til nettopriser  tlf. 7060 2033

UGENS BIL

Suzuki 
Swift
1,5 GLX
04/2006
Km. 96.000
Benzin
Sølvmetal

36.400,-

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

WHY NOT?
Zinfandel, Italien

6 x 75 cl

6 FLASKER

27900
Begrænset parti

*Maks 12 fl asker
pr. kunde pr. dag

Broager

Tilbuddet gælder torsdag, fredag og lørdag 

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 14 7. april 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Gråsten · Telefon 2080 7170 mandag-torsdag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk 

Gudstjenester og aktiviteter i april

Søndag den 11. april kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 11. april kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Du vælger selv
Vi er begge steder 

Gigthospitalet omdannes til 60 nye lejligheder
Af Søren Thygesen Kristensen.

Den nye ejer af det 
tidligere Gigthospital 
i Gråsten, bygge- og 
boligudlejningsfirmaet 
Grønnely fra Køben havn 
ønsker at omdanne 
Gigthospitalet til 60 nye 
lejeboliger - primært til 
seniorer.
“Ombygningen vil give 
godt 60 boliger til udlej-
ning, og ikke to af dem 
bliver ens”, siger Peder 
Blak, der er medejer 
af det københavnske 
byggefirma.

“Vi arbejder umiddelbart 
med boliger i størrelsen 
fra to til fire værelser. 
A realet bliver fra 50m2 
til 120m2, så der bliver 
noget for både enlige samt 
familier. Vo res målgruppe 
er som udgangspunkt 
seniorer; men kommer der 
yngre ind, meget gerne 
børnefamilier, er vi også 
glade for det”, siger Peder 
Blak.

“Huslejen kommer selv-
følgelig til at variere en 
del, og da ikke alle boliger 

får udsigt over havnen, 
kommer det også til at 
spille ind; men uanset 
hvad, bliver ombygningen 
en gevinst for midtbyen, 
da den vil få tilført et pænt 
antal nye beboere”.

Indretningsmåder.
Ifølge både Peder Blak 
og regionschef i ejen-
domsfirmaet, Andreas 
Augustinussen, giver 
bygningerne uanede 
indretningsmuligheder.

Der kan etableres fit-
nessrum og værkstæder i 
kælderen på hovedbygnin-
gen, ligesom der kan laves 
garager i en fritliggende 
bygning bagved. 

“Den tidligere admini-
strationsbygning, som lig-
ger op ad Stengeroddevej, 
ved vi dog endnu ikke, 
hvad vi skal indrette til; 
men ét er dog sikkert, 
svømmebadet i kælderen 
af hovedbygningen bliver 
sløjfet”, siger Peder Blak.

Beboerinddragelse.
På udendørsarealerne 
bliver der mulighed for 

at etablere for eksempel 
petanquebaner; men om-
rådet foran hovedbygnin-
gen ned mod havnen skal 
forblive åbent af hensyn til 
udsigten.

“Da vi ønsker at inddra-
ge de kommende beboere 
i udformningen af aktivi-
tetsmulighederne, får de 
mulighed for at komme 
med idéer og forslag”, sag-
de Peder Blak. “Vi regner 
også med at skulle ansætte 
en vicevært til blandt 
andet varetagelse og vedli-
geholdelse af aktivitets- og 
udendørsområderne”.

Indflytning i 2022
Interesserede kan allerede 
nu blive skrevet på venteli-
ste til en lejlighed.

Arbejdet med ombyg-
ningen er gået i gang med 
forskellige opmålinger og 
registreringer, og det hele 
forventes klar til indflyt-
ning i slutningen af første 
kvartal i 2022.

Sidst på sommeren i år 
forventer Grønnely at 
kunne oplyse om det en-
delige antal boliger, deres 

størrelser og priser for 
udlejning.

Det københavnske firma 
har købt Gigt hospitalet 
for noget over den ud-
budte pris på 12 millioner 
kroner, da der var flere 
interesserede. ■

Fakta
Grønnely blev etableret 
i 2001 af de to tvillinge-
brødre Peder og Kristian 
Blak fra Roskilde.

Det er Grønnelys 
intention at bevare 
Gigthospitalets facader, 
som de ser ud nu.

Grønnely står selv for 
ombygningen; men i det 
omfang der bliver brug 
for underleverandører, 
er det målet at satse på 
lokale aktører.

Hovedbygningen blev 
opført som tysk kursted 
i 1888. Fra 1956-2019 
var det hjemsted for 
Kong Christian X’s 
Gigthospital.

Medejer af Grønnely A/S Peder Blak og regionschef Andreas 
Augustinussen foran Gigthospitalet.
 Foto Søren Thygesen Kristensen 
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

Tilbuddene gælder torsdag den 8. april til 

lørdag den 10. april  2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød 
8-12%

6 flasker

249,-
Ta' 3 pk.

79,-
Pr. stk.

25,-

Pr. stk. kun

9,-

Blå Cirkel kaffe
3 pakker a 500 g

Mio Silenzio Bianco
Italien

75 cl

SLAGTEREN TILBYDER
Hel fersk dansk Kylling
1350 g.

DELIKATESSEN TILBYDER
10 stk. højtbelagt smørrebrød

FORUDBESTILLES PÅ 

TELEFON 73 65 26 09

10 stk.

160,-
2,5 kg kun

100,-

Becel flydende 
original
500 ml

GRÅSTEN
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HGHG
Regnskabsservice

Regnskabsservice ApS
Sejrsvej 123,1 – Rinkenæs – 6300 Gråsten

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

Mail: gi@rs-aps.dk

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

CVR 38682318

FRYDENDAL ISMEJERI
DYBBØL

v/ Peter Philipsen

Nye kvindelige brandmænd i Gråsten
Af Søren Thygesen Kristensen.

Der er mangel på 
kvindelige brandmænd. 
Men i Gråsten Frivillige 
Brandværn ser det ud 
til, at man har knækket 
koden til at få flere 
kvindelige medlemmer.
Det lokale brandværn 
består af 25 faste med-
lemmer plus 7 såkaldte 
gæstebrandmænd. 

Fordelt på køn er der 29 
mænd og 3 kvinder.

De tre kvinder er polske 
Ewa Nickl, som har været 
med i værnet i fem år. 
Hun er udover at være 
almindelig brandmand 
også røgdykker. Pernille 
Drehmel Arnold er med 
på fjerde år. Hun er 
desuden ansvarlig for sta-

tionens kantine og festud-
valg, og så er Kamilla 
M.B. Thomsen med på 

sit tredje år. Hun er også 
røgdykker og værnets 
sekretær.

Ewa Nickl er egentlig 
tilknyttet Rinkenæs 
Frivillige Brandværn, men 
fungerer i Gråsten som 
gæstebrandmand. 

Det vil sige, at man i 
Gråsten kan trække på 
hendes hjælp, da hun 
enten fra sit hjem eller sin 
arbejdsplads har mulighed 
for at stille på stationen 
og være omklædt senest 
fem minutter efter, hun 
er blevet tilkaldt. Det er 
et krav, som stilles til alle 
medlemmer.

Ewa har boet i Danmark 
i 14 år, og hendes dansk er 
perfekt.

“Det er det nødvendigt, 
da klar og utvetydig kom-
munikation er en forud-
sætning for, at vi kan for-
stå hinanden, når vi er ude 
på en udrykning. Der er 
ikke tid til forklaringer, og 
misforståelser kan i værste 

fald have katastrofale føl-
ger”, siger Ewa Nickl.

Tradition
Pernille Drehmel Arnold 
var allerede miljøskadet, 
inden hun kom ind i 
brandværnet. Hendes 
oldefar var brandmand i 
Gråsten, og hendes store-
bror er det også, så det gav 
næsten sig selv.

Hun venter i øjeblikket 
sit fjerde barn; men det er 
ingen hindring for at være 
med.

“Der vil være en periode, 
hvor jeg ikke kan være 
med til udrykninger; men 
den får jo ende, og i mel-
lemtiden kan jeg hjælpe til 
og fungere på andre må-
der. Jeg vil ikke undvære 
det for noget”.

Spændende
Kamilla M.B. Thomsens 
interesse opstod under en 
af værnets udrykninger, 
hvor hun så Pernille og 
dermed opdagede, at 
kvinder godt kan være 
brandmænd.

“Jeg synes det var ret sejt 
af hende, så jeg var sim-
pelthen nødt til at finde 
ud af, om det også var 
noget for mig. Det var det 
ubetinget, og jeg har nu 
tilmed uddannet mig som 
røgdykker, hvilket vil sige, 
at jeg for eksempel må gå 
ind i et brændende hus for 
at finde ud af, om alle per-
soner er kommet ud”.

Velkomne
De tre kvinder giver ud-
tryk for, at de lige fra star-
ten har følt sig velkomne. 

“Ingen så skævt til os 
eller tvivlede på os, fordi 
vi er kvinder”, siger de 
samstemmende.

“Selvfølgelig har vi da 
oplevet, at mændene har 
deres egen form for humor 
eller udtryksmåder, lige-
som vi har vores; men i og 
med vi fra starten lærer, at 
vi alle er dybt afhængige 
af hinanden for at kunne 
fungere så perfekt som 
muligt ved en udrykning, 
så er der kun plads til 
anerkendelse af og respekt 
for hinanden”.

Bipperen.
Når man bliver brand-
mand, får man udleveret 
en såkaldt “pager” / bip-
per, som man skal have 
med sig, ligegyldigt hvor 
man er. “Det er via den, vi 
bliver orienteret om, at nu 
skal vi altså afsted. Den 
bliver en helt normal del 
af vores påklædning”.

“Nogle tror måske, at 
uanset hvor vi befinder os, 
så har vi hele tiden sidden-
de i baghovedet, at vi kan 
blive tilkaldt; men sådan 
er det ikke. Vi kan sagtens 
tage på vennebesøg eller 
ud at handle, så bipperen 
forhindrer os ikke i at føre 
et helt normalt liv.

Det eneste vi skal gøre, 
når den tilkalder os, er at 
give besked tilbage, om 
vi kan nå at være på sta-
tionen og blive omklædt 

indenfor de krævede fem 
minutter – og vi får ikke 
skyldfølelse eller dårlig 
samvittighed, hvis det 
ikke er muligt. Det nytter 
ikke noget”.

Debriefing.
Efter udrykningerne er 
der såkaldte debriefinger, 
hvor hændelsesforløbet 
bliver gennemgået. “De er 
med til at sætte ord på de 
handlinger, vi har foreta-
get os. De kan både dreje 
sig om hvor vidt, vi skulle 
have gjort noget anderle-
des, og de kan være med 
til at bekræfte overfor for 
os selv, at det vi gjorde, 
gjorde vi på den rigtige 
måde”.

“De har også en stor 
mental og psykologisk 
betydning, for det kan jo 
være ret voldsomme ople-
velser, vi kommer ud for. 
Derfor har vi også direkte 
adgang til professionel 
psykologhjælp, hvis det er 
nødvendigt”.

Frivillighed.
Det er en gammel sønder-
jysk tradition med frivil-
lige brandværn, og den 
sætter alle tre kvinder stor 
pris på. I Gråsten er den 
mere end 140 år gammel.

“Frivilligheden er faktisk 
afgørende for, at vi er 
brandmænd. Ingen af os 
var blevet det, hvis det 
skulle have været vores

hovederhverv. Det at 
kunne gøre noget positivt 
for andre, uden det er ens 
erhverv, betyder alt; men 
faktisk får vi akkurat den 
samme uddannelse, som 
de professionelle, så vi kan 
til enhver tid træde ind i 
et af deres værn”.

Baglandet.
“Når man er brandmand, 
er det utrolig vigtigt, at 
man har sit bagland med 
sig”, siger Ewa Nickl, 
Pernille Drehmel Arnold 
og Kamilla M.B. Thomsen 
samstemmende.

”Har man mand, kone, 
kæreste, samlever og 
måske børn, skal de være 
indforståede med, at man 
måske meget pludseligt 
er nødt til at forlade af-
tensmaden eller et selskab 
med vennerne”. ■

Kamilla M.B. Thomsen, 
Pernille Drehmel Arnold og 
Ewa Nickl er brandmænd i 
Gråsten Frivillige Brandværn.
 Foto Søren Thygesen Kristensen
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Slesvigsk Parti

Mød Stephan på Facebook                                                                      slesvigsk-parti.dk

Den Kongelige Køkkenhave er bevis på,  
at det gode samarbejde om ambitiøse  
mål bærer frugt.

Ahlmannsparken, Den Kongelige Køkkenhave, Sundheds- 

huset og Ulsnæs Centret: Gråsten er fuld af eksempler på,  

at vi i samarbejde er lykkedes med at skabe attraktive byrum 

for borgerne og spændende oplevelser for byens gæster. 

Hos Slesvigsk Parti vil vi fortsætte det gode samarbejde om  

at udvikle Gråsten. Sammen skaber vi en fantastisk by.

Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti Sønderborg

Når vi arbejder 
sammen,  
så rykker det!

Læserbrev

Unødvendigt at fjerne fredskov
Du kan nu sige ja til 
den naturvenlige & 
rekreative cykelsti ved 
Buskmosevej.
En smuk cykelsti alle får 
lyst til at cykle på.

Det er besluttet, at der 
skal laves en cykelsti ved 
Buskmosevej og det er 
vi som bor i området 
alle glade for. Men ud-
formningen er særdeles 
utilfredsstillende.

Det er ikke ligegyldigt 
hvordan og til hvem, man 
vil lave den cykelsti, og 
det skitseprojekt forvalt-
ningen har barslet med, er 
ikke en tidssvarende måde 
at designe en cykelsti på. 

En cykelsti skal tilpas-
ses omgivelserne - ikke 
omvendt.

Siden 2019 har vi frem-
bragt kreative og gen-
nemarbejdede løsninger 
til forvaltningen og til 

politikerne om udform-
ningen af en naturvenlig 
og rekreativ cykelsti, der 
skåner naturen og følger 
landskabet i eget tracé bag 
alle levende hegn og træer. 

Skåne naturen
Det er vores ambition at 
skåne naturen og få den 
bedste oplevelse og den 
største sikkerhed indbyg-
get i cykelstien som skal 
væk fra kørebanen.

En cykelsti i eget tracé 
der følger terrænet.

Ifølge Dansk 
Cyklistforbund giver 
en cykelsti i eget tracé, 
væk fra vejbanen, den 
største trafiksikkerhed 
og tryghed for alle bløde 
trafikanter.

Vores løsning redder 2 
ha Natura, 2000 fredskov 
og 200 store skovtræer fra 
motorsaven og bulldoze-

ren. Den bevarer leveste-
der for fugle og dyr i det 
åbne land og i skoven og 
bevarer biodiversiteten.  

Det er en cykelsti som 
giver dig fuglesang og 
hvor du kan føle dig tryg 
bag levende hegn og træer.

Den naturvenlige og 
rekreative cykelsti bliver 
attraktiv for den kraftigt 
stigende cykelturisme som 
for alvor har taget fart her 
i kølvandet af pandemien.

For rigtig mange men-
nesker her i lokalområdet 
fører den naturvenlige og 
dermed rekreative cykel-
sti direkte ud i Gråsten 
skovene.

Nej til fældning
Sig nu nej til en gammel-
dags cykelsti, der kræver 
fældning af alle levende 
hegn og træer langs vejen. 
En forældet cykelsti der 

koster fældning af over 
200 store skovtræer i 
Natura 2000 fredskov.

Sig nej til en gold cy-
kelsti, der ødelægger 
levesteder for flora og 
fauna og truede arter som 
flagermus og sig også nej 
tak til en farlig cykelsti, 
hvor børn og voksne skal 
færdes klods op og ned 
af tung trafik og hurtigt 
kørende biler.

Da alle levende hegn på 
ca. 2 km står til fældning, 
bliver det en farlig cykel-
sti, fordi bilisterne med 
stor sandsynlighed kører 
alt for stærkt.

Sig nej til en discount 
cykelsti i udkanten af 
kommunen, der for alle os 
som lever her, ikke bliver 
rar.

Vi vil ikke have en 
vej(ud)kants cykelsti.

Til alle kommende bru-
gere - sig ja tak nu!

Det er snart sidste 
udkald for at fortælle em-
bedsværket og politikerne, 
at vi er vilde med at få la-
vet en rekreativ og natur-
venlig cykelsti, der giver 
gode oplevelser og beskyt-
ter børn og gamle i ly og 
læ for motortrafikken.

En stor del af politikerne 
er med på idéen, - men vi 
skal have flere med.   

Hvis du er enig med os, 
er du meget velkommen 
til at sende en JA-mail til 
naturcykelsti@gmail.com.

Vi har allerede medvind 
på de sociale medier og 
hvis du og mange andre 
skriver til os, vil vi bedre 
kunne opfordre politi-
kerne til, at holde ved 
den opgave de stillede til 
forvaltningen d. 11.8.2020 
om at cykelstien, så vidt 
muligt, skal følge terræ-
net bag levende hegn og 
buske.

En opgave til forvaltnin-
gen vi stadig har til gode 
at se et positivt resultat af.

Det er valgår i år og det 
er nu de politiske visioner 
skal bane cykelstien for 
fremtiden

I stedet for Jacob 
Haugaards berømte valgs-
logan om medvind på 
cykelstien, 

bliver vores valgslo-
gan og opfordring til 
politikerne:

Mere læ og naturoplevel-
ser når vi motionerer på 
cykelstien.

Giv os en naturvenlig og 
rekreativ cykelsti vi bliver 
vilde med at cykle på.

Rune Søndergård 

Gl. Kirkevej 6, Rinkenæs
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Læserbrev

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 11. april kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 11. april kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen 

KVÆRS KIRKE
Søndag den 11. april
Ingen gudstjeneste 

BROAGER KIRKE
Søndag den 11. april kl. 10.30
ved  Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 11. april kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 4. april kl. 9.30

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 11. april kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 11. april kl. 9.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 11. april 
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt 

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

1971 - 20211971 - 2021
Verner & Anna Chatrine Verner & Anna Chatrine 

I ønskes et I ønskes et 

stort tillykke stort tillykke 
med jeresmed jeres

Guldbryllup, den 10. april.Guldbryllup, den 10. april.
Morgensang kl. 8.00 derefter Morgensang kl. 8.00 derefter 

serveres der Corona morgenka� e.serveres der Corona morgenka� e.
Hjertelig tillykke fra:Hjertelig tillykke fra:

Kalundborg, Sønderborg & TinglevKalundborg, Sønderborg & Tinglev

Rosæsonen er skudt i gang Af Louise Johnsen

Gråsten Ro-og Kajakklub 
har hejst klubstanderen. 
Årets rosæson er begyndt, 
og forleden trodsede de 
første robåde og kajak-
ker blæsten og tog en tur 
Nybøl Nor rundt.

Selvom corona har sat 
grænser for klubaktivite-
terne hen over vinteren 
er der lagt kræfter i et nyt 
kajakskur. 

I den nye tilbygning er 
der plads til 60 kajakker – 
både klubbens egne og ro-
ernes private. Udvidelsen 
har stået højt på klubbens 
ønskeliste i mange år. ■

Det nye kajakskur i Emmas 
Have.

Flere uddannelser til Sønderborg
Vi arbejder benhårdt på 
at tiltrække flere stude-
rende og nye uddannel-
ser til Sønderborg. 
Skal det lykkes, så skal 
uddannelsesmiljøet være 
attraktivt for de unge 
fra ind- og udlandet og 
motivere de studerende 
til en erhvervskarriere 
i Sønderborg efter endt 
uddannelse. Det gælder 
selvfølgelig også dem, der 
er flyttet til en ny landsdel 
for at begynde på drøm-
mestudiet. Forudsætning 
er, at vi har attraktive jobs 
og en attraktiv kommune, 
at vende til eller blive i.

Det er helt afgørende 
for områdets virksomhe-
der, at de har adgang til 

kvalificeret arbejdskraft. 
Bl.a. derfor har byrådet 
netop godkendt 4-part-
aftalen mellem lønmod-
tagerorganisationerne, 
erhvervslivet, uddannel-
sesinstitutioner og kom-
munen. Det er godt, at vi 
har en fælles forståelse af, 
at virksomhederne har 
de nødvendige attraktive 
jobs og praktikpladser. 
De er indgangen til den 
afgørende viden om nu-
værende og fremtidige 
behov for kompetencer på 
det lokale arbejdsmarked. 
Og sammen ønsker vi, 
at inspirere virksomhe-
dernes medarbejdere og 
andre til uddannelse og 
udbrede kendskabet til 

mulighederne for efterud-
dannelse og kompetence-
udvikling – så flest muligt 
forbliver attraktiv for 
arbejdsmarkedet.

Uddannelsesinstitutionerne 
har så nøglen til at den en-
kelte med de relevante og 
efterspurgte færdigheder 
finder en vej ind på ar-
bejdsmarkedet. Vi vil op-
bygge og videreudvikle en 
uddannelsesprofil, så den 
dækker de lokale behov og 
sikre en kort vej mellem 
vækstvirksomheder og 
uddannelsesmiljøet. Det 
centrale spørgsmål er, om 
vi kan tilbyde arbejds-
pladser til de studerende 
under og efter afsluttet 
uddannelse. Kan vi give 

jobgaranti efter endt ud-
dannelse? Ja da; men det 
kræver en tæt dialog med 
og et stort forpligtende 
engagement fra erhvervsli-
vet. Vi er godt på vej.

Vi kender ikke fremti-
dens arbejdsmarked. Men 
alt tyder på, at kravene til 
kompetencer kun vil stige. 
Og sammen skal vi kunne 
levere når behovet opstår 
– for de rette uddannel-
ser, faglige kompetencer, 
interessant uddannel-
sesmiljøer og attraktive 
ungdomsboliger. 

Gerhard Ber telsen  

Medlem af Sønderborg byråd 

for Slesvigsk Par ti 

Formand for Erhvervsudvalget

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

starter 

HUNDETRÆNING 
Tirsdag den 20. april 2021

Indskrivning mellem 18-19 herefter træning.
Mødested Paul Matzen Teglgård 14, 

Vilsbæk 6330 Padborg
Info ved Allan 2683 8936

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

ISO9001-certificeret

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

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 på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

Tlf: 74 65 94 33
Thomas Helmich Bent Petersen Vivi Clemmensen

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

Legat uddelt til ung gråstener

Af Esben Cronbach

Da Gråsten 
Handelsstandsforening 
i 1959 havde 25 års jubi-
læum, blev der oprettet 
en jubilæumsfond. 
I fonden er der godt 
200.000 kroner, og afka-
stet uddeles hvert år til 

unge uddannelsessøgende 
fra Gråsten.

Modtager af legatet 
i 2021 blev Mathias 
Blindbæk Schlüter, der er 
født og opvokset i Gråsten, 
og som læser informati-
onsstudier på Københavns 
Universitet.

Han har læst i 
København siden septem-

ber 2020. I teenageårene 
spillede han fodbold i 
Gråsten Boldklub, men 
han har også haft job med 
udbringning af ugeaviser 
og opvasker. 

“Jeg er opdraget med an-
svar og selvstændighed”, 
lyder det kvikt fra Mathias 
Blindbæk Schlüter, der 
efter studentereksamen 

på Sønderborg Statsskole 
havde et sabbatår, hvor 
han arbejdede på aften-

holdet på Danish Crown i 
Blans.

Han er glad for, 
han valgte at læse 
informationsstudier.

“Her er jeg på den helt 
rigtige hylde. Jeg glæder 
mig dagligt over mit 
studie og hele univer-
sitetsmiljøet, om end 
starten har været noget 
anderledes end forventet 

på grund af Covid-19 re-
striktioner”, siger Mathias 
Blindbæk Schlüter, som i 
hovedstaden også har et 
studenterjob.

Legatportionen er på 
5.000 kr. Sidste år modtog 
Camila Alnor Frost lega-
tet. Hun studerer medicin 
på Aarhus Universitet.  ■

Kasserer i Gråsten Handel, Bo Hansen, legatmodtager Mathias Blindbæk Schlüter og formand for Gråsten Handel, Gunnar 
Hattesen. Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

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

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KRÆFTENS BEKÆMPELSE 
AFLYSER INDSAMLINGAFLYSER INDSAMLING

På grund af corona-forbehold På grund af corona-forbehold 
har Broager Lokaludvalg besluttet at der har Broager Lokaludvalg besluttet at der 

ingen husstandsindsamling er i år.ingen husstandsindsamling er i år.

Eventuel indbetaling kan ske påEventuel indbetaling kan ske på
mobilePay 887137mobilePay 887137

 

 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?

Læserbreve
Landmand fejer jorden væk
Jeg blev så glad , at jeg 
spontant stoppede bilen, 
rullede vinduet ned og 
meget begejstret og glad 
sagde tusind tak til land-

manden for den hensyns-
fuldhed og empati, han 
her udviste.

Det var i Blansskov, 
søndag den 21. marts, 

kl. 12.45, at jeg traf denne 
hensynsfulde og empati-
ske landmand.

Da jeg havde takket ham, 
meddelte han med “fryd i 
hele hovedet”: “Vi skraber 
først jord væk, og så fejer 
vi efterfølgende vejen. Det 
gør vi altid.

Jeg svarede så: “Det gør 
mig glad at høre, at den 
slags landmænd findes, 
for der hvor jeg bor på 
Broagerland, er der en-
kelte landmænd, der ikke 
prioriterer dette særlig 
højt. 

En opgradering på dette 
område var særdeles øn-
skeligt, og mangen bilvask 
kunne spares, samt farlige 

situationer, især for cykli-
ster, kunne minimeres. 

Herfra endnu engang 
stor tak for din måde at 
tænke på, og din hen-
synsfuldhed overfor dine 
medmennesker.

Efterfølgende har jeg så 
tænkt: “Er det mon fordi 
borgmester Erik Lauritsen 
bor i Blansskov? 

Men nej, tænker jeg, det 

har ikke noget med det at 
gøre”.

Endnu engang stor tak til 
landmanden, som jeg ikke 
kender.

Er der mon hjælp at finde 
på Broagerland?

Ole Hansen 

Illerstrandvej 3, Broager

Mere fart på planen for 
Broager Torv
Torvet i Broager er ikke 
indrettet optimalt til det 
behov som byen står 
med her i 2021.
Det gælder både par-
kering, sikkerhed for 
gående og ikke mindst 
muligheden for større 
torveaktiviteter.

Området har dog et 
stort potentielle til at blive 
et naturligt udendørs 
samlingspunkt for byens 
borgere. 

I det kommunale bud-
get for 2021-2024 som 
vi godkendte i byrådet, 
kæmpede jeg for, at der 
blev bevilliget 250.000 
kroner til udarbejdelsen af 
en plan for Broager Torv. 
Det lykkedes og midlerne 
er afsat her i 2021.

Jeg forestiller mig at der 
bliver en proces, hvor 
borgere, foreninger og 
erhvervslivet involveres og 
hvor alle har mulighed for 
at komme med gode ideer. 

En sådan proces bliver 
ikke nemmere og hur-

tigere, når vi står midt i 
en pandemi. Men der er 
ingen grund til at vente 
indtil hele samfundet er 
lukket op igen, der findes 
nemlig gode digitale 
redskaber som kan bru-
ges. Det har Sønderborg 
Kommune bl.a. gjort 
omkring projektet på 
Sundgade i Sønderborg, 
hvor alle kunne indsende 
ideer via programmet 
“Story Map”

Nu banker foråret på 
døren, men der er endnu 
ikke startet op på en pro-

ces for udarbejdelsen af en 
samlet plan for forskøn-
nelse og modernisering af 
Broager Torv. 

Det synes jeg faktisk 
ikke er i orden. Derfor har 
jeg også taget kontakt til 
direktøren for det tekniske 
område i Sønderborg 
Kommune, for at høre om 
det nu også kunne passe?

Desværre var min be-
kymring rigtig, og derfor 
har jeg nu kontaktet 
formandskabet i Teknik 
og Miljøudvalget og bedt 
dem om at fremskynde 
processen. 

Jeg ser rigtig gerne at der 
er en færdiglavet plan til 
når vi igen skal have bud-
getforhandlingerne igen 
september i år.

Daniel Staugaard 

Byrådsmedlem (V) 

Sundgade 6, Egernsund

Daniel Staugaard mener, Torvet i Broager trænger til en 
modernisering.

Jørn Lehmann (S) stiller atter op til Regionsvalget
Af Gunnar Hat tesen

Tidligere borgmester 
Jørn Lehmann Petersen 
(S), Broager, stiller atter 
op til Regionsrådet i 
Region Syddanmark.
Han har blikket rettet 
mod regionsvalget, der 
finder sted 16. november.

Socialdemokratiet i 
Sønderborg-kredsen op-
stiller to kandidater. Det 

er Jette Damsø Henriksen, 
der bliver opstillet på 3. 
pladsen og Jørn Lehmann 
Petersen, der bliver opstil-
let på 21. pladsen.

”Jeg havde meget tidligt 
bedt partiorganisationen 
om at finde en yngre 
kandidat til den første af 
Sønderborg kredsens 2 
pladser på den samlede 
liste til regionrådsvalg 
2021. Det var derfor en 

stor glæde for mig, da 
Jette Damsø Johansen sag-
de ja til at opstille. Jeg er 
sikker på, at Sønderborg 
med Jette på 3. pladsen af 
den samlede liste vil få en 
stærk fremadrettet repræ-
sentant i Regionsrådet”, 
fortæller Jørn Lehmann, 
der har været medlem af 
Regionsrådet siden 2014.

Når han genopstiller, er 
årsagen, at han gerne vil 

afslutte nogle af de opga-
ver regionen har igang-
sat, især oprensningen 
ved Himmarks Strand, 
Kærgaard klitplantage og i 
Grindsted.

“Det er tre af Danmarks 
store generationsfor-
ureninger, som bliver 
oprenset. Men også fordi 
jeg ønsker at støtte Jette i 
det fremadrettede arbej-
de. Så jeg ser frem til, at 

Sønderborg kredsen igen 
kan blive repræsenteret 
med to Socialdemokrater 
i Regionsrådet”, siger 
Jørn Lehmann Petersen, 
som glæder sig til en fair 
valgkamp. ■

Jørn Lehmann Petersen (S) 
genopstiller til Regionsrådet.
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Sundeved HK har rykket håndbolden udendørs
Af Gunnar Hat tesen

For Sundeved 
Håndboldklub har 2020 
været præget af nedluk-
ning og corona.
Derfor så spillerne også 
frem til at begynde uden-
dørs træning.

Og der var gensyns-
glæde og godt med 
tøj på, da Sundeved 
Håndboldklub forleden 
startede håndboldtræning 
op for deres børne- og 
ungdomsspillere.

Endelig, efter en lang 
nedlukning, kunne hånd-
boldformand Alice Witt 
skrive ud til klubbens spil-
lere, at de kunne mødes 
udendørs:

“Vi var parat til at starte 
udendørs træning, selvom 
vi normalt venter nogle 
måneder med at rykke 
udendørs, så var vores 
spillere mere end klar til 
at starte – og den chance 
måtte vi ikke spilde”, siger 
Alice Witt, der er frivillig 

tovholder på sin sidste og 
10. sæson i klubben.

Genåbningen af uden-
dørs idræts har for 
dem betydet, at de kan 
starte de fleste hold op 
og at medlemmerne kan 
komme i gang med hånd-
bolden igen. 

Nyt koncept
For et par sæsoner siden 
startede Sundeved HK et 
trille-trolle hold op for de 
yngste, hvor 10 spillere 

mødte op. Sæsonen efter 
var tilslutningen øget til 
21 børn i alderen 4-5 år.

Den samme interesse ser 
Alice Witt og klubbens 
trænerne på u6-u8 hol-
dene, hvor der er kommet 
dobbelt så mange til:

“Vi har nogle meget dyg-
tige trænere, som forstår 
at lege håndbolden ind 
hos børnene, og først når 
de rammer 8-års alderen 
begynder vi at lære dem 
at spille “rigtig” håndbold, 

for der er de klar til næste 
skridt” udtaler Alice Witt.

I ungdomsrækkerne 
præsterede klubben med 
knap 200 medlemmer for 
nogle år siden at gå fra 
c-rækken til 1. division – 
en solstrålehistorie som 
klubben stadig er meget 
stolt af.

Stopper
Det er ikke kun coro-
napandemien, der er en 
udfordring for Sundeved 

HK, for når denne sæson 
slutter til sommer, bliver 
det uden Alice Witts 
10 års erfaring i klubben:

“Jeg håber virkelig, at der 
er nogen, der har lyst til at 

træde til med nye kræfter 
og fortsætte med at være 
tovholder for klubbens 
trænere og de fantastiske 
børne- og ungdoms-
spillere, som vi har fået 
mange flere af de sidste 
par sæsoner”

De nye, der har lyst til at 
give en hånd med er sikret 
god oplæring hos den er-
farne klubfrivillig: “Altså 
jeg vil helt klart sikre, at 
de får en god start og læ-
rer klubben godt at kende” 
udtaler Alice med et smil.

Sundeved Håndboldklub 
er en underafdeling 
i Nybøl Idræts- og 
Kulturforening. ■

Udendørs håndboldtræning kræver godt med tøj på. 
 Foto: Alice Wit t

Børneholdene nyder at komme på græs og få spillet håndbold 
sammen igen. Foto: Alice Wit t

Emma Larsen bager på livet løs i 
Den Store Juniorbagedyst
Af esben Cronbach

I bageteltet ved 
Clausholm Slot har 
Emma Larsen fra Avnbøl 
kæmpet om at blive 
årets vinder af Den Store 
Juniorbagedyst.
Næsten 700.000 danskere 
så med, da otte unge dan-
skere satte gang i Den 
Store Juniorbagedyst 2021. 

Den lokale bage-glade 
pige, Emma Larsen er én 
af de i alt otte engagerede 
bagere i alderen 12-15 år, 
der kæmper for at vinde 
bagedysten. 

Fattede det ikke først
De andre deltagere skrev 
på livet løs, mens Emma 
Larsen var til konfirmati-
onsforberedelse. Ingen af 
de andre af dem, hun hav-
de været til casting med, 
skulle med i programmet. 

Selv havde Emma Larsen 
intet hørt fra DR, der laver 
Den Store Juniorbagedyst. 
Da hun kom hjem fra kir-

ken satte hun sig i stuen 
med en is, og ventede på 
svaret. Telefonen bim-
lede ikke. Pludselig stod 

hendes mor i stuen med 
mobilen rettet mod hende 
og optog.

“Du er med i bagedy-

sten!”, siger hun henover 
telefonen. Først gik det 
ikke op for Emma Larsen, 
at det var virkeligt.

“‘Er det en joke?’, tænkte 
jeg. Der gik lang tid før 
det gik op for mig, at jeg 
var kommet med,” siger 
hun.

Så begyndte forberedel-
serne og optagelserne. 
Efter lang tids venten 
kom bage-udfordringerne 
langsomt trillende, og det 
har udmøntet sig i de pro-
grammer, der nu sendes 
hver lørdag på DR1.

Et liv i køkkenet
Bagning er ikke noget, 
Emma Larsen er begyndt 
på for nyligt. På samme 
måde som hende, er hun 
vokset op med en mor-
mor, der har lavet masser 
af mad. Det har altid væ-
ret spændende for hende 
at se, hvad mormoren la-
vede, mens en ung Emma 
Larsen sad på køkkenbor-
det og smagte på retterne, 
mens de blev klar. Senere 
er hun selv begyndt at 

interessere sig for bagning 
og konditori.

“Jeg har næsten altid 
bagt lidt, men for et par 
år siden gik jeg virkelig i 
dybden med det. Jeg gik 
ind i det med masser af 
gå-på-mod, og prøvede 
mig bare frem. Gik det 
galt, måtte jeg bare prøve 
igen, og så lærte man jo 
også noget af det, hvis det 
fejlede,” siger hun.

Mens landet har været 
lukket ned, har Emma 
Larsen bagt meget. Ikke 
kun til sig selv og fami-
lien; også til andre. Hun 
er begyndt at tage imod 
bestillinger, og lavede for 
nyligt 80 flødeboller og en 
stor bunke romkugler på 
bestilling.

“Jeg synes det er sjovt at 
kunne imponere andre 
med mine kager, og at jeg 
kan vise, hvad jeg kan, 
samtidigt med at jeg tjener 
lidt penge på det.”

En konditor i maven? ■

Emma Larsen i Avbøl er parat med bestilling på kager, som hun skulle levere i påsken. 
 Foto Ingrid Johannsen
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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  
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Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer
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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

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres
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Hørt i byen
En 27-årig mand blev 
forleden anholdt og 
han er sigtet for forsøg 
på kvalificeret vold i 
Grå sten. Manden ka-
stede en stor sten efter 
en anden mand, men 
han ramte heldigvis 
ikke.

Antikvitetshandler 
Hans Jørgen Petersen 
fra Aabenraa er død. 
Den berømte butik fik 
altid besøg af den kon-
gelige familie, når de 
var på sommerophold 
på Gråsten Slot. Antik-
vi tets  handlen blev for 
år tilbage overtaget af 
sønnen Lasse, som er 
en hyppig gæt i forskel-
lige TV-udsendelser.

Der var pænt med 
gæster på Marina 
Fiske næs i Gråsten hen 
over påsken, hvor 80 
procent af sommerhu-
sene var udlejet.

Før påske blev et 
gasskab ødelagt på 
Bro ager Skole, og gas-
flasken stjålet. Tyven er 
blevet opfordret til at 
sætte den tilbage.

Beboere og perso-
nale på bofællesskabet 
Fjord bo i Gråsten 
har taget afsked med 
forstander Andreas 
Nielsen, som efter tre 
år som daglig leder har 
valgt at gå på pension. 
Andreas Nielsen har 
været bofællesskabets 
klippe. Lige fra plan-
lægning, byggefase og 
opstart af bofællesska-
bet, der blev indviet i 
2018. Af ske den foregik 
naturligvis i det fri 
med bål og pølser og 
tæt på naturen som 
Andreas holder så 
meget af. Andreas 
Nielsen har for mange 
haft en ganske særlig 
betydning, og enkelte 
beboere havde en per-
sonlig hilsen med til 
ham, der fortsætter 
som naturterapeut på 
Dalsmark Plejehjem, 
hvor han tidligere har 
været forstander. ■

 Rengøringsfi rma
med mange års erfaring

Privat og erhverv

NYT

v/ Melkior John Sommer Butondo 
melkior.gr@gmail.com 

Borgade 17, 1. sal · Gråsten

Tlf. 6017 8322

Sport, natur og fællesskab
Kom og hør, hvorfor vi spiller golf og se klubbens mange faciliteter

Vi har det sjovt både på og udenfor golfbanen.
Vil du være med?

Søndag den 25. april kl. 10.00 - 14.00

Golfudstyr kan du låne af os. Der er en goodiebag til alle

Deltagelse er gratis

Med forbehold for ændringer – alle retningslinjer ift. COVID-19 følges

TILMELDING
senest den 21. april 2021
på info@benniksgaard.dk

BENNIKSGAARD GOLF KLUB
Sejrsvej 109 - Rinkenæs - 6300 Gråsten

Åbent hus
Søndag 
25. april

Udstilling om Adsbøl gamle Skole Af Marianne Lorenzen

På Lokalhistorisk Arkivs 
facade ud mod Nygade 
og August Kraags Plads 
i Gråsten er lysstriberne 
forsynet med billeder 
fra den tidligere Gråsten 
Kommune. 
Arkivet vil fremover 
bringe en række artikler i 
Gråsten Avis, som fortæl-
ler om de enkelte motiver.

Den første artikel hand-
ler om den gamle skole i 
Adsbøl.

Kirkerne og skolerne i 
sognet hørte under hertu-
gen af Augustenborg. Han 
ansatte og bestemte over 
præst og degn (skolelærer).

I 1801 lod hertugen 
bygge en skole i Adsbøl. 
Der blev indkøbt danske 

skolebøger, men undervist 
på tysk. 

Gennem de næste 100 år 
kom der efterhånden så 
mange børn i skolen, at 
det i 1902 blev vedtaget at 
bygge en ny. Den gamle 
skole blev nedrevet, og 
den nye skole bygget på 
samme grundstykke, 
Sønderborg Landevej 67.

2 klasser
Efter Genforeningen var 
elevtallet steget til mellem 
60 og 70. Derfor blev ele-
verne delt i 2 klasser. 

Der var kun ansat en 
lærer, så de undervis-
ningsmæssige forhold 
var dårlige. Mange børn 
arbejdede sommeren 
igennem og til langt ud 
på efteråret på teglværker 
og i landbruget. Børnene 
brugte vinterhalvåret til 
at indhente den forsømte 
skolegang.

I 1940 blev der bygget en 
ny skole med 2 klassevæ-
relser, gymnastiksal med 
moderne udstyr og tilhø-
rende bruserum. Der var 
skolekøkken, hvor også 
drengene måtte deltage. Et 
sløjdlokale var indrettet 
med forskellige værktøj. 
Lærerstaben blev udvidet 
til 2 ansatte.

Eleverne kunne godt 
lide frk. Krogh, men lærer 
Hansen var de knap så 
betaget af. Både han og 
hans kone benyttede sig 

i høj grad af de moderne 
faciliteter, den ny skole 
bød på. 

Han var meget interes-
seret i botanik, og pigerne 
skulle flytte og dreje hans 
enorme samling af ama-
ryllis efter sollyset ifølge 
hans instrukser.

Det veludstyrede skole-
køkken benyttede lærerfa-
milien til storproduktion 
af henkogte asier og des-
lige. I kælderen stod der 
rækker af henkognings-
glas med indhold.

Drengene syntes, det var 
spændende at se hvor hur-
tigt mug kunne udvikle 
sig, når de havde været 
inde og løsne gummifor-
seglingen med en spids 
skruetrækker.

Arkivet modtager gerne 
supplerende oplysninger. 
Lokalhistorisk arkivs 
vigtigste opgave er at 
samle og registrere arki-
valier, som bliver afleveret. 
Se vores hjemmeside 
graastenarkiv.dk ■
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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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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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Leverandør af alt i sten

Af Lise Kristensen

52-årige August 
Chr. Hansen er en 
slags altmuligmand i 
naturmaterialer. 
I sit monstrum af en 
lastbil kører han land og 
rige rundt og leverer sten 
til kystsikring, pyntesten, 
gravsten og vejsten. 

Manden bag Kliplev 

Natursten er i sit es, når 
han ser en grusgrav. Han 
har en fortegnelse over 
110 stykker af slagsen i det 
ganske land, og det slår 
næsten aldrig fejl. Er man 
i gang med at grave grus, 
dukker der også nogle 
skønne stenformationer 
op, som kan videresælges 
til den internationale 
kundekreds.

“Folk kommer her på 
pladsen og henter skærver, 
grus og flis. De ved, hvad 
jeg har. Er jeg her ikke 
selv, holder jeg øje med 
dem over videokamera-
erne,” fortæller entrepre-
nøren med et stort grin, 
mens han kigger ud på de 
elmaster, han har hjulpet 
Energinet med at sætte op.

“Ingen opgave er for tung 
eller stor, når man er vant 
til at arbejde med enorme 
sten. Der har lige været en 
stor transporter og hentet 
27 tons sten til pyntesten 
og gravsten i Wien. Næste 
leverance går til Schweiz”, 
fortæller August Chr. 
Hansen.

“Da min far solgte kø-
erne og afstod gården her i 
Kliplev, var jeg den eneste, 
der ville overtage,” siger 
vognmanden, der køber 
og sælger ejendomme, har 
skov, jord, virksomhed og 
går meget op i veteranbiler 
og er den lykkelige ejer af 
en Lotus Cortina.

Syv generationer
Arvtagerne på familie-
ejendommen har med 
en enkelt mindre varia-
tion heddet August Chr. 
Hansen i syv generationer. 
Det var tæt på, anden-
sidste skud på stammen 
havde brudt kæden, for 
hans første kone var ikke 
indforstået med familie-
traditionen og insisterede 
på at kalde sønnen Tobias.

På falderebet blev August 
Chr. Hansen far til en 
efternøler i sit andet par-
forhold, og så slog han til. 
Navnet på den yngste på 

i dag ni år blev – August 
Chr. Hansen.

“Jeg stoppede som 
omrejsende landbrugsma-
skine-mekaniker, da jeg 
overtog gården her. For 
nogle år siden gik jeg ned 
med stress. Jeg egner mig 
bedst til at være min egen 
herre,” siger August Chr. 
Hansen, der har et net-
værk af folk i landbruget, 
der kører og arbejder for 
ham.

Fritiden går med at køre 
rundt i autocamper med 
hans samlever, der sælger 
stof til private, som syr 
selv. Det var under et 
familiebesøg i Østrig, der 
opstod kontakt til aftagere 
af sten på de kanter. Siden 
er der sendt adskillige 
tunge læs afsted syd på.

“Folk kender nogen, der 
kender nogen,” fortæl-
ler entreprenøren, der 
har arbejdet en del for 
Kystdirektoratet med at 

hælde sten i kystområder, 
så landet ikke tæres op af 
havet.

“Jeg laver sandpuder til 
nybygning og vandløbs-
sikring blandt andet ved 
hjælp af faskiner,” fortæl-
ler altmuligmanden, der 
får glimt i øjnene ved 
synet af sine Neksøsten 
og porfyr fra forskellige 
lande.

“Jeg har hadet sten som 
pesten, for jeg skulle al-
tid med ud i marken og 
samle sten som dreng. 
Landmænd samler mange 
sten under markarbejdet,” 
fortæller August Chr. 
Hansen, der har fået et 
andet og mildere syn på 
de hårde materialer, der 
ikke mindst tager sig godt 
ud i regnvejr.

“Jeg siger altid, at finder 
de noget interessant i en 
grusgrav, skal de endelig 
bare ringe,” siger en mand, 
der tænder på rullesten, 
istidssten og bedagede 
bilmodeller.

Hvordan ser fremtiden 
ud?

“Jeg ser frem til, vi får 
det her Corona lagt bag 
os, så der kan komme 
noget mere gang i forret-
ningen, og jeg kan komme 
uden for landegrænsen i 
autocamperen igen,” siger 
August Chr. Hansen, VII, 
der har været i Østrig og 
gense nogle af de betrag-
telige sten, han har leveret 
til alpelandet. ■

 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

August Chr. Hansen i sit rette element stående på en 18 tons 
sten, som er en del af hans stensamling. Foto Lise Kristensen

August Chr. Hansen kører 
land og rige rundt for at 
levere sten og sand samt 
ikke mindst for at hente sten 
i grusgrav til sin virksomhed 
Kliplev Natursten.

Skræver, grus og flis er en 
del af vareudvalget hos 
Kliplev Natursten.
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Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

Havetraktor
Tornado 2108 HW
Tornado 2108 HW er en højtydende og 
manøvredygtig havetraktor med en kraftfuld 
2-cylindret STIGA-motor, hydrostatisk 
transmission, 20” baghjul og et stort 
108 cm klippeaggregat.

Havetraktoren kan benytte to forskellige 
klippesystemer; Multiclip og sideudkast, så du 
altid kan klippe efter de aktuelle græsforhold.

Kun 16.995,-
Inkl. moms

SPAR
3.000,-

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

KAMPAGNE
PRIS i 2020

Vil du også 
have billig og 
grøn varme?

Vil du også sikre dig og familien en af de billigste opvarmningsformer?
- så gør som 385 andre sidste år, skift til Sønderborg Varme!
Det koster dig kun kr. 270,- i måneden, i 10 år, med en engangsbetaling 
på kr. 10.500,- at få installeret fjernvarme.

Tag kontakt og vi kommer forbi ganske gratis og tjekker, om du kan få fjernvarme, 
og om din installation er egnet til det. 

Kontakt os, på tlf. 7343 5000, hvis du vil høre hvad du kan spare ved at skifte til fjernvarme.
www.sfjv.dk

H
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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   
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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

Ebbesens efterfølger klarer det hele

Af Lise Kristensen

“Jeg ville faktisk ikke 
være tømrer,” siger 
40-årige Mikael Ebbesen 
med et smil.
Det blev han alligevel. 

Mikael Ebbesen overtog i 
2012 sin far Keld Ebbesens 
tømrer- og snedkervirk-
somhed, som faderen 
stiftede i 1975. 

Det har Mikael Ebbesen 
ikke fortrudt. Ebbesens 
Efterfølger ApS udfø-
rer specialopgaver på 
huse og tilbygninger. 
Størstedelen af opgaverne 
er udskiftning af tage og 
vinduer og indvendigt 
snedkerarbejde.

“Vi tager gerne special-
opgaver. Det er spæn-
dende. Du skal bruge 
hovedet og tænke mere ud 
af boksen,” siger Mikael 
Ebbesen, der har det godt 
med bevidste kunders 
særlige ønsker.

Ordrebogen
Flere hold tømrere bliver 
hver dag sendt ud på op-
gave af mester, der holder 
styr på ordrebogen og 
sørger for, der er noget at 
rive i. 

Fem svende og to lær-
linge kører Sønderborg, 
Gråsten, Broagerland og 
omegn tyndt for at løse 

store og små tømrer- og 
snedkeropgaver. 

Keld Ebbesen døde 
pludseligt for tre år siden, 
men han ville helt bestemt 
være stolt af sønnens be-
drift. Den er udvidet fra 
to til otte ansatte. Det går 
strygende.

“Vi tager også totalentre-
priser, så der er både læn-
gere varende og mindre 
specialopgaver at gå i gang 
med. Jeg kan godt lide 
udfordringen. Kvaliteten 
og overholdelsen af de 
enkelte aftaler er også 
vigtigt. Vi er tæt på vore 
kunder og skal kunne stå 

inde for det, vi laver,” siger 
Mikael Ebbesen.

Skal køkkenet have en 
omgang, terrassen ud-
vides, eller vinterstuen 
gøres mere indbydende, så 
rykker Ebbesen og mand-
skabet ud. 

Det gælder også, når dø-
ren binder, gulvet knirker, 
eller det trækker fra døre 
og vinduer. Ingen fagop-
gaver er for store eller små. 

Tilbud
Mikael Ebbesen giver ger-
ne et tilbud og er let at få 
fat på. Han står selv for at 

fylde ordrebogen og hol-
der kontakt til kunderne.

“Der har været rigeligt 
at se til her under Corona 
krisen. Folk har brugt 
tiden på at få sat huse og 
udbygninger i stand,” for-
tæller Mikael Ebbesen.

Der er hamret og banket 
en del på sommerhuse, 
garager, carporte og ho-
vedbygninger under 
nedlukningen. 

Der har været bud efter 
Keld Ebbesens Efterfølger 
til at give bebyggelserne en 
makeover. 

Han bestyrer virksom-
heden fra sin bopæl i 
Broager, men har også 
beholdt det værksted i 

Skodsbøl, som hans far 
erhvervede i 1978. 

Mikael er udlært i 
Vollerup, men gik ind i 
familievirksomheden, da 
faderen havde rigeligt at 
se til, så det lå ligesom i 
kortene, sønnike alligevel 
kom til at overtage.

Hans tre børn på 16, 
14 og 10 år lever deres 
teenageliv på trods af 
Coronaen.

“De passer deres skole, 
venner og sportsliv,” siger 
faderen, der ikke gør sig 
de store tanker om, en af 
dem skulle have fingrene 
skruet rigtig på til at blive 
bygningssnedker.

Det vil tiden vise. ■

Mikael Ebbesen foran 
firmabilen. Den travle 
tømrermester fejrede 40 
års fødselsdag i påskem.
 Foto Ingrid Johannsen

Antallet af svende og 
lærlinge i Keld Ebbesens eftf. 
ApS er vokset i de seneste år. 
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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
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røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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  

æ

æ
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

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



Hus og Have temasider18

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

Havekompagniet klar til stort forårs-rykind Af Lise Kristensen

Påskeliljer, primula 
og hornvioler i lange 
baner venter sammen 
med frugttræer, buske 
og prydkirsebærtræer 
på et stort rykind af 
kunder her til foråret 
i Havekompagniet i 
Sønder Hostrup. Stauder, 
græsser, hortensia, 
roser, rhodondendron og 
sommerblomster i alle 
farver vil forsøde foråret 
og sommeren efter en 
hård vinter præget af 
Corona. 

Slyngplanter, læggekar-
tofler, kryddreurter og 
forårsløg frister forårs-
hungrende friluftsfolk.

Mavepuster
Indehaver Lennard 
Brødsgaard er en lettet 
mand. Kort før sæsonstart 
1. marts stod det klart, 
han fik lov at åbne. 

Indtil da havde han 
og personalet holdt vej-
ret ved tanken om, at 
Havekompagniet kunne 
ske at brænde inde med 

store plante- og blomster-
bestande, hvis kunderne 
ikke måtte komme inden 
døre i det sønderjyske 
blomstermekka.

“Det ville være en øko-
nomisk mavepuster, hvis 
mange planter skulle gå 
hen og blive værdiløse, 
efter vi havde taget dem 
hjem. Det er umuligt at 
planlægge i sådan en situ-
ation. Vi har fire ansatte, 
der har levet med uvishe-
den. Nu har vi fået lov at 
åbne og har store forvent-
ninger til sæsonen,” siger 
Havekompagniets ejer.

Der er fuldt tryk på for at 
få alt gjort klar til det store 
forårsrykind. 

Det har været lidt koldt 
i vejret, så hungeren efter 

flotte planter og blomster i 
havens fede muld vil være 
ekstra stor, nu da tempe-
raturerne går i vejret. Den 
kommende forårssæson 
vil mange bruge til at ryste 
en lang og dyster vinter af 
sig ved at give arbejdet i 
blomsterbede og på græs-
plæner fuld skrue.

Efterspørgsel på haveråd
Det afspejler sig også i 
anlægsgartnernes arbejde. 
Der er bud efter faglig 
rådgivning til at udforme 
nye fantasifulde farverige 
bede, beplante terrasser 
og trimme plæner og 
bevoksning. De grønne 
gartnere har travlt med at 
gestalte sønderjyske haver 
og terrasser for folk med 
stor hang til at se noget 
smukt spire og gro og at få 
jord under neglene, mens 
fuglene kvidrer i hækken. 
Der er lagt op til forårs-
fornemmelser ud over det 
sædvanlige hos havefolket.

“Efterspørgslen på råd 
og vejledning fra vore 
anlægsgartnere har været 
usædvanlig stor. De har 
ikke manglet arbejde. Der 
har været mere pres på at 
få hjælp til haven. Mange 
sidder hjemme og kigger 
ud på det, de har omkring 
sig. De har ikke kunnet 
bruge penge på at rejse 
og gå på restaurant, så de 
ofrer lidt på haven,” siger 
Lennard Brødsgaard.

“Foråret er vores store 
højsæson. Folk skal selv-
følgelig bære maske og 

holde afstand. Vi har valgt 
en begrænsning på 10 
personer i butikken. Bliver 
der ventetid, kan man se 
på blomster og planter 
udenfor imens,” siger 
Lennard Brødsgaard, der 
glæder sig til at byde kun-
derykindet velkommen til 
en forhåbentlig storslået 
sæson.

“Folk kan regne med at 

få den råd og vejledning, 
de har behov for. Der er 
mulighed for at bestille. 
Har vi ikke de ønskede 
varer, kan vi skaffe dem 
hjem,” siger planteeksper-
ten, der henter sit store 
vareudbud hos plantesko-
ler i ind- og udland.

Der har været en livlig 
leveringstrafik til have-
centret op til påske. Der 
er grønne gevækster og 
smukke blomster for en-
hver smag. 

Havekompagniet har 
åbent mandag-lørdag 9-17, 
søndag 10-15. Der er åbent 
alle dage hele sæsonen ■

Indehaver af 
Have kompagniet Lennard 
Brødsgaard og personalet 
har haft susende travlt med 
at gøre klar til stort rykind af 
blomsterhungrende havefolk, 
da det endelig stod klart, 
havecentre bliver en del af 
genåbningen i kølvandet 
på Corona-nedlukningen.
 Foto Lise Kristensen

Primula og påskeliljer er eftertragtede varer, nu da havecen-
tre og planteskoler blev en del af genåbningen her i 
forårsmånederne.

Forår og påske er ikke blot gul, man kan også få forårslyng til 
have og krukker.

Kalmia, kirsebærtræer, frugt-
træer og alt godt til haven 
venter på at blive revet ned 
af hylderne, for Lennard 
Brødsgaard og personale 
har haft travlt med at fylde 
Havekompagniet op med 
forårsbebudere.
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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

Træidé designer tre-i-en seng

Af Dit te Vennits Nielsen

Snedkeriet Træidé 
Koncept i Holbøl har 
fået en super idé og har 
kreeret en tre-i-en seng. 
“Det er en seng, der vokser 
med dit barn. Det starter 
med at være en højseng 

med tårn, brandmands-
stang og klatrevæg. Når 
dit barn bliver for stor 
til højseng, så kan den 
laves om til en almindelig 
enkeltmandsseng. Når 
barnet så når op i teenage-
alderen og har brug for en 
større seng, så udskiftes 

gavlen og sengen bygges 
om til en 3/4 mands seng”, 
fortæller den ene af inde-
haverne af Træidé, Ivonne 
Schlitterau.

Hun udgør sammen 
med sin kæreste Jacob 
Wassermann og kompag-

non Karsten Scherer trion 
bag firmaet. 

De tre kommer ikke stil-
le til den store succes, som 
Holbøl-firmaet efterhån-
den har opnået. De arbej-
der mellem 16 og 18 timer 
i døgnet for at følge med 
den store efterspørgsel på 
deres flotte produkter.

“I øjeblikket er vi ved at 
arbejde med projekt til 
Padborg Shopping, hvor 
der skal laves udsmykning 
af blomsterkasser med sid-
depladser til midterstyk-
ket i centret. Desuden har 
vi bl.a. bestillinger på vo-
res individuelle designede 
spiseborde og tilhørende 
bænke. Folk bruger mange 
flere penge på deres hjem 
og haver, hvor de ikke kan 
komme ud at spise eller 
rejse, og det kan vi sagtens 
mærke”, fortæller Ivonne 
Schlitterau.

Blomsterkasser
Til haven bliver der desig-
net træterrasser med inte-

grerede blomsterkasser og 
individuelle hegn, som gør 
netop haven særpræget.

“Vi kommer naturligvis 
ud og måler op og laver 
uforpligtende tilbud”, for-
tæller Ivonne Schlitterau. 

Et nyt hit er linoleums-
låger og linoleumsplader 

på reolsystemer, skabe og 
borde. 

Det gode ved konceptet 
Træidé er, at folk kan få 
nøjagtigt det, de ønsker. 
De er selv med til at tegne 
og kreere møblerne og de 
individuelle løsninger. ■

Jacob Wassermann, Karsten Scherer og Ivonne Schlitterau udgør Træidé Koncept. De har 
designet en tre-i-en-seng og har stor succes med deres individuelle borde og bænke. Arkiv foto
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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 

Trends i hjemmet

Af Dit te Vennits Nielsen

Der skal være højt til 
loftet og hyggekroge i 
husene. Det er den nye 
trend.
Væggene skal være neu-
trale jordfarver og trold-
teklofter er enormt popu-
lære. Ikke kun i gangene, 
men overalt i husene. Det 
giver en god akustik, er 
nemme at sætte op og er 
billige. 

Walk in closet og vik-
tualierum er også blevet 
trendy, og så er der i de 
nye energivenlige og bæ-

redygtige huse placeret 
teknikrum i bryggerset. 

I haven har ordet bære-
dygtighed og biodiversitet 
også fundet vejen frem. 
Mange husejere laver 
belægninger og beplant-
ninger så fremtidens 
store regnmængder kan 
håndteres. 

Der etableres bede med 
vilde blomster til insekter-
ne. Det er i det hele taget 
det vilde og naturlige, der 
vinder indpas.

Træborde
Boligindretningen inden-

for byder på træ - træbor-
de, bænke, stole, vitriner, 
senge - og desuden er 
træpaneler blevet det helt 
store hit. 

Det hygger bag alkoven 
eller på væggen. 

En ny trend er rumde-
lere, der giver god effekt 
i stuen eller på værelset. 
Træmøblerne behandles 
smukt og individu-
elle løsninger kan skabes. 
Boliginteriør i varme 
farver gør sig godt til alt 
træet.

Blomsterne på bordet 
må gerne være tørrede 
eller markblomster. De 
grønne planter skal være 
af de store typer. De kan 
placeres som skulpturer 
eller stå sammen med 
andre grønne planter i 
en klynge og give en så-
kaldt regnskovseffekt. De 
grønne planter må gerne 
være græslignende og 
storbladede. 

Folk bruger for tiden 
flere penge på boligforny-
else og haven, da de ikke 
har kunnet rejse, spise ude 
eller benytte forlystelser. ■



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  7. Fynsk gulash med mos

TORSDAG den  8. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  9. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den 10. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 11. Burger med pommes frites

MANDAG den 12. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 13. Svensk pølseret med rødbeder

Kun 69,-

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dkwww.padborg-dækcenter.dk

DÆK TIL ALLE BEHOV

VI SØGER EN FULDTIDS DÆKMONTØR 
SAMT RENGØRINGSHJÆLP 

4-5 TIMER UGENTLIGT

15-årig Padborg pige er 
stort fodboldtalent
Af Anita Mir

Den 15-årige Frigga 
Bjørg Nolsøe fra Padborg 
er i fuld gang med sin 
fodboldkarriere.
Hun går kun i 9. klasse 
på Lyreskovskolen og er 
allerede i top form.

Frigga Bjørg Nolsøe er 
allerede i gang med et 
striks træningsprogram. 

Hun begyndte med at 
spille fodbold, da hun var 
8 år, efter at have trænet 
gymnastik i 5 år. 

Eftersom at Frigga havde 
mange drengevenner som 
barn, prøvede hun også 
fodbold og forelskede sig 
i den. 

Frigga er vild med spor-
ten, da alle hendes bekym-
ringer går væk. Hun føler 
sig fri på banen og bliver 
ikke stresset.

“Jeg kan meget godt lide, 
at man kan arbejde med 
teknikken og så meget 
andet. Det er en sport, 
hvor du kan udfolde dig 
på din egen måde og 

bygge teknik, som du selv 
føler det. Jeg er bare glad 
for at spille det, og det gør 
mig rigtig glad”, siger den 
energiske Frigga Bjørg 
Nolsøe.

Træningen
Frigga Bjørg Nolsøe træ-
ner 5-6 dage om ugen med 
kampe i weekenden. 

“Jeg træner 2 gange om 
dagen. Typisk 2-5 timer 
om dagen”, fortæller 
Frigga, som ikke mener, at 
hendes skolegang er påvir-
ket særlig meget af hendes 
fodboldtræning. 

Frigga mener, at hun er 
god til at finde ud af, hvor-
dan hun skal balancere 
det, selvom hun ikke er 
der hele tiden og går glip 
af nogle ting. Hun fokuse-
rer meget på at få lavet de 
vigtige ting og være meget 
med, når hun er til stede.

Spiller i tysk klub
I oktober 2020 begyndte 
Frigga at spille i Tyskland i 
“Flensborg 08”. Der spiller 

hun på et drengehold i 
regionalligaen, som er det 
højeste række i Tyskland.

Efter 9.klasse spiller hun 
videre i klubben. Frigga 
går meget op i fodbold, 
så det er rigtig vigtigt for 
hende, at hun kan fokuse-
re på det og ikke skal være 
et andet sted samtidig, 
så derfor skal hun gå på 
handelsskolen i Aalborg, 
der kommer til at foregå 
online.

“Ved at have skole online 
giver det mig fleksibilitet 
til at være hvor som helst. 
En stor fordel ved online 
skole er, at jeg stadig kan 
gå i skole på et dansk 
gymnasie”, siger Frigga.

Fremtiden
“Jeg vil egentlig bare gøre 
det, der gør mig glad, og 
lige nu der kan man jo 
sige, at jeg er rigtig glad 
for at spille fodbold, så 
jeg forestiller mig må-
ske, at det kommer til at 
omhandle fodbold, men 
selvfølgelig kan det ændre 

sig, og der kan ske noget, 
som gør, at jeg ikke vil det 
længere. Jeg tænker, at jeg 
bare vil gøre noget, der 
gør mig glad”, siger Frigga 
Bjørg Nolsøe, som ikke 
har tid til meget andet end 
fodbold. 

Selvom hun elsker fod-
bolden, siger hun, at det 
kan være dejligt med en 
lille pause og bruge tid 
sammen med hendes ven-
ner eller se film.

“Man skal jo også huske 
på, at jeg har et liv ved 
siden af fodbold, og det 
er også meget vigtigt for 
mig, men det er ligesom 
fodbolden, der tager det 
meste af tiden”.

Friggas største drøm 
er at blive professionel 
fodboldspiller og spille i 
en af de store ligaer som 
Bundesligaen. 

Hun er rigtig glad for 
hendes forældres støtte. 
De giver Frigga de mulig-
heder, der hjælper hende 
frem i fodboldkarrieren. ■

Frigga Bjørg Nolsøe fra 
Padborg er et stort fodbold-
talent, som spiller i Flensborg 
08. Foto Anita Mir 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 14 7. april 2021 13. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 11. april kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 11. april kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 11. april
Ingen gudstjeneste

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.

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk
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OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

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

Kendt speditør i Padborg blev 96 år
Af Gunnar Hat tesen

Ove Pilgren F. Petersen, 
Tinglev, tidligere 
Padborg, er død, 96 år. 
Han var en af de markan-
te erhvervsfolk i Padborg, 
som i 1954 startede 
speditørfirmaet Nissen 
& Petersen sammen med 
Nissen.

Han var født i Hasselager 
syd for Aarhus. 

Efter realeksamen i 
1940 - som den 5. bedste 
på skolen - tog han til 
København, hvor han var 
ansat som bogholder i 
et tobaksfirma. Han har 
samvittighedsfuld, initia-
tivrig og omgængelig. 

I 1944 blev han ansat 

som revisorassistent. 
Efter krigen aftjente han 
sin værnepligt. Senere 
rykkede han teltpælene op 
og flyttede til Glyngøre, 
hvor han opnåede et stort 
kendskab til import af 
fisk fra Norge. Det fik stor 
betydning for hans senere 
virke.

I 1954 kom han til 
Padborg, og blev medejer 
af Nissen & Petersen. Året 
efter opførte han Dansk 
Isværk i Padborg og i 1956 
et kølehus for at kunne 
transportere fisk sydpå 
til Frankrig, Schweiz og 
Italien. Transporten af 
de mange tunfisk foregik 
i begyndelsen med jern-
banevogne, men overgik 
senere til lastbiler.

I 1962 købte han Nissen 
ud af firmaet, som han i 
1969 solgte til Samson. 

Møntvaskerier
Efter salget af firmaet flyt-
tede han til Tyskland, hvor 
han opførte 175 møntva-
skerier. Han brugte ofte 
pigegarden ved åbning af 
et nyt møntvaskeri.

Efter en skilsmisse 
flyttede han med sin nye 
familie til Spanien. Han 
pendlede i mange år frem 
og tilbage mellem Spanien 
i Tyskland. Senere bo-
satte han sig permanent 
i Tyskland, for at hellige 
ejendomshandlens verden 
på godt og ondt.

I 2014 hjem til Padborg, 

hvor han havde nogle 
gode år. 

Han havde et lyst sind, 
var altid positiv, gik lange 
ture, cyklede to gange om 
dagen, røg aldrig og lavede 
sund mad. Han stod på 
hovedet om morgenen, løb 
og spillede fodbold.

De senere år spillede 
han tennis og golf samt 
soduko. 

Han var en livsnyder. 
Elskede sol og varme. Han 
kunne også være meget 
selskabelig. I sine vel-
magtsdage var han god til 
at holde firmafester, hvor 
han selv kunne finde på at 
skrive nogle sange.

For to år siden kom han 
på plejehjem i Tinglev.

Han var gift to gange. 
Første gang med Gerda, 
som han fik børnene 
Majlinda og Britta med. I 
det andet ægteskab med 
Heide fik han børnene 
Kim og Laila. ■

Ove Pilgren var fra 1954 til 
1969 frontfigur i speditions-
firmaet Nissen & Petersen.
 Arkiv foto
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HALO RINGE

PR ISER  FRA 11 .975  KR .

i n s p i r e d  b y  a r c t i c  b e a u t y

CUSTOMER INFORMATON

CUSTOMER INFORMATION

GRAPES PENDANT

PR ICE  XXX

GRAPES EARRINGS

PR ICE  XXX

 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

GRAPES ØREHÆNGER 
FRA 2100,-

GRAPES RING
2500,-

GRAPES HALSKÆDE 
FRA 1800,-

NYT MÆRKE

STR. 42-56
SÆLGES HELE 

UGEN

÷20%
Gælder kun Zoey

STR. 36-46
SÆLGES HELE 

UGE 14

÷20%
Gælder kun Cream

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 10-17.30 

Lørdag kl. 10-12.30

Torvegade 9-11 ∙ 6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Skjorter k/æ 
mange forskellige farver 
og mønstre samt ternede Før 300,- pr. stk. 

Nu500,-2 stk.

Smart sommerjakke 
� ndes i moss, grå og blå. 

Str. M – 4XL
Før 1.300,-

Nu800,-

Blå quiltet 
sommerjakke

Str. M – 4XL
Før 800,-

Nu650,-
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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.

Kæreste AnnikaKæreste Annika

Tillykke Tillykke 
med kon� rmationen med kon� rmationen 
den 11. April 2021den 11. April 2021

Må du få den bedste dag, Må du få den bedste dag, 
som du kunne ønske digsom du kunne ønske dig

Kærlig hilsen Kærlig hilsen 
Mor, Far og LukasMor, Far og Lukas

Nærbokse ved Fårhus 
Forsamlingshus

Af Gunnar Hat tesen

Der er blevet opstillet to 
nærbokse ved Fårhus 
Forsamlingshus, og de 
er allerede sat i brug.
Boksene har fået en ideel 
placering med flisebe-
lægning og belysning. 
Samtidig kan man køre 
helt hen til dem.

“Nærboksene er til brug 
for levering af pakkepost, 
der bestilles leveret til 
boksen”, fortæller Paul 
Reinhardt, der er formand 
for Fårhus Borger & 
Ungdomsforening.

Ved hjælp af en app på 
sin mobiltelefon kan man 
så få oplåst den luge, hvor 
ens pakke står.

“Mange transportfirmaer 
har aftale med Nærbox 
om at bruge deres system 
og boksene udrulles i øje-
blikket til mere landlige 
placeringer til gavn for 
især ældre og familier, der 
ikke er specielt mobile, 
og for hvem der ikke bare 
smutter til Padborg for 
at hente sin pakke”, siger 
Paul Reinhardt ■Det er blevet nemmere for indbyggerne i Fårhus at få leveret pakker.

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,- Nye byggegrunde 

på vej i Bov
Af Dit te Vennits Nielsen

Sidst på året kommer 
der igen nye byggegrun-
de til salg i Bov. 
Det er 2. etape af 
Lyreskovvej som er på-
begyndt, og interessen er 
allerede overvældende.

Plan, Teknik og Miljø 
i Aabenraa Kommune 
oplever stor interesse fra 
borgere om at bygge nyt, 
og de nye grunde i Bov er 
ingen undtagelse. 

“Vi får næsten dagligt 
henvendelser fra folk, der 

ønsker at skrive sig op. 
Jeg samler interesserede 
med navn og mail. Når 
udbudsrunden starter, 
giver jeg besked om, at der 
kan bydes på grundene”, 
fortæller Jeanett Hartig 
fra Aabenraa Kommune.

etape af Lyreskovvej er 
færdig, og her blev grun-
dene solgt på rekordtid. 
Den sidste ledige grund er 
reserveret, og der er flere 
interesserede købere.

Det er ikke kun gæl-
dende i Bov, men også i 

Kollund går det strygende 
med salg af grunde. Der 
er for tiden kun en eneste 
grund til salg, mens der 
er givet tilladelse til fire 
nye udstykninger på 
Midtkobbel.

På Kempestensvej i Bov 
har politikerne netop givet 
tilladelse til, at der sendes 
et tillæg til lokalplanen i 
høring, hvor der lempes 
op for de tidligere gælden-
de regler. 

Området er byggemod-
net for 20 år siden, og der 
er kun solgt en grund ud 
af 7. Dette vil man nu gøre 
noget ved. ■

Der kommer nye byggegrun-
de til salg på Lyreskovvej i 
Bov.
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BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter  . . . . . kl. 7:00
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,-

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

Svært at fjerne japansk pileurt
I forbindelse med bekæm-
pelsen af den invasive 
art japansk pileurt ved 
Rådhusstien er Aabenraa 
Kommune nu ved at lægge 
plastikmembran ud over 
hele stykket. 

Herefter lægges der flis 
ud over dugen, og stedet 
skal ligge brak mellem 
6-8 år. 

Denne proces er valgt, 
da det er besluttet, at 
Aabenraa Kommune skal 
være bæredygtig og ikke 
benytter gift til bekæm-
pelse af ukrudt. ■  Foto Dit te Vennits Nielsen

Mark springer i blomst i Bov

Vejret har været nogenlunde 
mildt, og det har betydet, at 
påskeliljer og krokusser er 
tittet frem på en mark i Bov.
 Foto Ingrid Johannsen

Siggi går på 
seniorordning
Af Ingrid Johannsen

Karsten “Siggi” 
Feddersen har efter 
34 år hos Garant Sisseck 
i Padborg valgt at gå på 
den nye seniorordning 
og han har haft sidste 
dag i butikken.
“Siggi” Feddersen mødte 
altid kunderne med et af 
sine gode smil og han var 
derfor meget vellidt. 

Når kunderne kom ind i 
butikken, var han god til 
at sætte sig i deres sted og 
lytte sig frem til at afdæk-
ke kundernes ønsker.

Desværre sluttede Siggis 
sit arbejdsliv med en lang 
sygeperiode, men kan nu 
glæde sig til at have ekstra 
god tid til børnebørnene 
og fiskeri, som er hans 
store fritidsinteresse. ■

Karsten “Siggi” Feddersen er efter 34 år hos Garant gået på 
pension. Arkiv foto
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Hørt ved Lyren
Birkelunds Venner 
gav fire store flotte 
påskekurve fyldt med 
lækkerier til beboerne 
på Birke lund Pleje hjem 
i Kollund, og det vakte 
stor glæde.

Natur og Ungdom 
Kruså sørger for, at 
humøret kan stige. 
For eningen har lavet 
to såkaldte humørstier 
med dyre-jokes, sjove 
facts om naturen og 
mulighed for at spille 
på alternative musik-
instrumenter. På hver 
humørsti er der et hu-
mørbarometer, så man 
kan måle, om humøret 
er steget. Ruterne er i 
Kelstrup Plantage og 
Kollund Skov.

Kollundhus har brugt 
corona-nedlukningen 
på at renovere forsam-
lingshuset. Der er ble-
vet malet, lakeret gulve 
og kommet lydpaneler 
op. Resterne af træet 
er blevet brugt til en 
slyngelbænk.

Aabenraa Kommune 
er forhåndstilmeldt 
konkurrencen om at 
blive Dan marks vilde-
ste kommune. Vin  der 
kommunen den fine 
titel er præmien på 1 
mio. kr. Kon kur ren cen 
går ud på at lave biodi-
versitet og nyskabelse/
tænkning med bære-
dygtighed og grønne 
områder. Stort set 
alle kommuner i hele 
Danmark er tilmeldt. 

Det lykkedes den tidli-
gere landsholdsspiller 
Stig Tøfting at tilba-
gelægge 167 kilometer 
fra Aarhus til Kruså på 
seks dage i den gode 
sags tjeneste. Han 
formåede at indsamle 
773.741 kroner til 
børnehjælpsorganisa-
tionerne KidsAid og 
Børnecancerfonden. ■

Boliger

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

Uofficiel markering af 9. april i Padborg

Af Gunnar Hat tesen

Selv om corona-krisen 
betyder, at officielle 
mærkedage aflyses, så 
mindes de tre græn-
segendarmer, der faldt 
9. april 1940 i Padborg, 
alligevel.
Det sker ved en uofficiel 

markering ved jernbanevi-
adukten i Padborg fredag 
den 9. april kl. 10.00. 

Der lægges kranse og 
buketter af Told styrelsen 
på vegne af Skatte-
ministeriet, Aabenraa 
Kommune, Dansk 
Told & Skatte forbund, 
Historisk For ening for 

Bov og Holbøl Sogne og 
Grænse gendarmerne. 

“Deltagerantallet er be-
grænset til 10 personer”, 
fortæller Finn Lautrup.

Hændelsen
På besættelsesmorgenen 
9. april 1940 blev 3 græn-
segendarmer på tragisk 
vis de første faldne. 

De befandt sig tilfæl-
digvis ved jernbanevia-
dukten i Padborg på vej 
til samling i Bov, da de 
ved viadukten møder 3 
civilklædte tyske soldater 
fra en specialstyrke, der 
havde krydset grænsen 
før daggry for at forhindre 
sprængning af broer og 
veje.

Tyskerne troede angi-
veligt, at gendarmerne 

var ved at forberede en 
sprængning af viadukten, 
og da de blev råbt an af 
gendarmerne, trækker de 
våben og affyrer på tæt 
hold en række pistolskud 
mod gendarmerne. 

Overgendarm J.P. Birk er 
dræbt på stedet. Over gen-
dar merne A.S. Albertsen 
og A.A. Hansen er dø-
deligt såret. Begge bliver 
først tilset af en læge og 
senere kørt i ambulance til 
Stats hospitalet i Sønder-
borg, hvor de straks kom-
mer på operationsbordet, 
men deres liv står ikke til 
at redde. 

A.A. Hansen når at afgi-
ve forklaring om, hvad der 
var sket, og derfor kender 
vi i dag de nærmere 
omstændigheder. ■

Der bliver atter lagt kranse 
ved mindesmærket for de tre 
faldne grænsegendarmer i 
Padborg. Arkiv foto

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 21. april 2021 kl. 19.00 

i Bov IF lokalet i Grænsehallerne
Vi overholder gældende forsamlingsforbud 

– og trækker udenfor om nødvendigt

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent, protokolfører og 

stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse

4. Forelæggelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg A. Formand (lige år)
 B. Næstformand (ulige år)
 C. Kasserer (ulige år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
2 suppleanter (årligt)

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
(årligt)

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 5 dage før generalforsamlingen.

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag
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Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk 

Norman 
Rudbeck

Jernbanegade 11
6330 Padborg

 PH 5 Monochrome 
 New colours
 
 Design by Poul Henningsen

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

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

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

H.S. Gardiner & Tæpper 
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Kunde vinder diamantring til 25.000 kr.

Af Dit te Vennits Nielsen

Jensen Ure-Guld-Sølv 
i Padborg har fået en 
super glad kunde. 

Det er Margrethe Jensen, 
som blev den heldige vin-
der af en julekonkurrence. 
Gevinsten var en diaman-

tring fra firmaet Nuran til 
en værdi af 25.000 kr.

“Jeg er med i en kæde, 
hvor vi hvert år udsender 

et julekatalog. I 2020 
kataloget gik 20 butikker 
spredt i hele Danmark 
sammen og udloddede en 
diamantring”, fortæller 
butiksejer Bitten Haase.

Kunderne kunne i de 
20 butikker indlevere en 
kupon med deres navn på. 
Der blev indleveret over 
2.000 tusinde kuponer. 
Hver butik skulle trække 
fem kuponer, som kom i 

en fælles pulje for samtlige 
butikker. Herfra blev der 
så trukket en vinder, og 
den kupon kom fra guld-
smedebutikken i Padborg.

“Jeg er da pavestolt over 
at kunne overrække så flot 
en præmie, og ringen er 

utrolig smuk”, siger Bitten 
Haase.

Margrethe Jensen bor 
i Varnæs, men arbejder 
hos Autismecenter Syd i 
Padborg. Derfor har hun 
sin daglige gang i byen.

Diamantringen er spe-
ciallavet, og det er grun-
den til, at gevinsten først 
blev udleveret nu. ■

Bitten Haase overrækker den 
smukke ring til 
Magrethe Jensen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Diamantringen har en værdi af 25.000 kr.
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