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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

Ta’ 3 liter

15,-
Änglamark 
mælk 
vælg mellem 
let, mini eller 
skummet

Maks. 6 liter pr. 
kunde pr. dag

GRÅSTEN

Mandag- og 
tirsdagstilbud 
i hele april

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Skal du sælge er det

du skal vælge    
Coriolisvej 1, 6400 Sønderborg  - Tlf.: 36141418 - 1a@1abolig.dk

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

VIDSTE DU …
At du hos Agrosam får den 
7. pose GRATIS når du køber 
Carnilove til din hund eller kat?

– her får du kattens meget for en hund

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

10 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 580 kr.

FÅ 
LEDIGE 
PLADSER

NY FORVENTET
OPSTART UGE 15

SVØMME-
HOLD

De nuværende restriktioner 
er forlænget frem til 
den 5.  april 2021.  

Vi er optimistiske og håber 
på, at svømmeholdene kan 

starte op i uge 15.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 15 14. 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 18. april kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Viste du, at du kan læse Biblen online?
På Bibelselskabets hjemmeside kan du slå op i Bibelen, søge på speci� kke 
ord og � nde kirkeårets prædikentekster. Du kan også læse meget 
mere om alle personerne i Bibelen og om Bibelens historie.

Bibelen online � ndes også i en grønlandsk og Færøsk version.

Gråsten Sejlklub har en grøn dagsorden
Af Lise Kristensen

Corona-tider og dystre 
udsigter til trods går 
Gråsten Sejlklub den 
tilstundende sæson i 
møde med gåpåmod og 
grønne klimavisioner. 

Den efterhånden 92-årige 
sejlklub satser fortsat på 
godt humør og frisk luft 
er modtrækket til megen 
dårligdom. 

Fællesskab forpligter
Aktive medlemmer er sig 

bevidst, at skal man have 
en oplevelse i naturen, 
gælder det også om at 
passe på den – det ved 
både kloge og meget kloge 
børn, unge, voksne og 
seniorer. 

Gråsten Sejlklub forstår 
at fastholde en stor og 
aktiv juniorafdeling, 
der lover liv på sigt. Det 
skyldes mange engagerede 
sejlerforældre og andre 
ildsjæle fra klubben. Her 
sejler man for sjov og 
alvor. Der er dømt regatta, 
blot to både er på vandet 
samtidig.

Målet den kommende 
sæson er ud over at 
komme på vandet at be-
skytte naturen og miljøet, 
og der er altid plads til 
forbedring. 

Der er planer om bedre 
opsamling af bundmaling, 
energibesparende tiltag 
og solcelleanlæg i be-
stræbelserne på at styrke 
den grønne profil, hvor 
naturbeskyttelse vægter 
lige så højt som ønsket 
om en ny og god sæson på 
havet. Fællesskabet bygger 
på fascination af naturen 
og at bruge den uden at 
misbruge den.

Klublivet
Ifølge formand Jan 
Petersen styrker det hold-
ånden og bekendelsen til 
klublivet, at hvert medlem 

er forpligtet til at yde en 
indsats i forskellige udvalg 
såsom broudvalg og plads-
udvalg. “Heldigvis råder 
vi over nogle ildsjæle, som 
udover deres håndværks-
mæssige kunnen også 
lægger megen energi i 
projekterne. Men når na-
turen viser tænder, er det 
ikke altid nok med egne 
kræfter. Specielt junior-
broen er hårdt medtaget, 
og det bliver nødvendigt 
med en ny bro, hvis 
klubbens juniorafdeling 
skal fortsætte på samme 
niveau. De øvrige broer 
kan vi holde nogenlunde i 
orden med egne midler og 
egen arbejdskraft,” fortæl-
ler han.

Isvintre er ekstremt 
hårdt ved broerne, og 
selv om alle medlemmer 
gør en stor indsats med 
vedligehold er det en hård 
kamp, der koster blod, 
sved og penge.

Juniorbro
Ambitionen i sejlklubben 
med den grønne profil er 
at reducere CO2 aftryk-
ket med udskiftning af 
armaturer i klubhus, hal 
og på broerne, hvilket vil 
nedbringe CO2 belast-
ningen med to tons årligt 
svarende til 11.000 kilo 
wattimer.

“Det kræver en inve-
stering på godt 100.000 
kroner årligt, som vi 

vanskeligt kan finde i 
klubkassen,” konkluderer 
Jan Petersen.

Han glæder sig over 
10.000 kroner fra 
Fabrikant Mads Clausens 
Fond til en ny junior-
bro og håber fortsat på 
en håndsrækning fra 
Sønderborg Kommune og 
flere fonde.

“Vi arbejder videre med 
vore projekter med egne 
ressourcer, så godt vi kan. 
De store projekter lader 
vi ligge, indtil vi hører, 
om der er mulighed for 
tilskud. Der er andre pro-
jekter i støbeskeen, som 
vi kan gennemføre uden 
hjælp udefra,” siger for-
manden, der har tiltro til, 
holdånden og fællesskabet 
holder vand i den 92-årige 
klub. ■

Juniorbroen blev sat i stand af medlemmerne selv i 2018, men 
den skal helt fornyes, for isvintre og havets tæren er hård 
kost.

En sejlklub har mange udgifter til blandt andet brovedligeholdelse som her juniorbroen, da 
den blev renoveret for tre år siden.
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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 15. april til 

lørdag den 17. april  2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VALG 

FRIT VALG 

SLAGTEREN TILBYDER
Benløse fugle, gullasch, 
stroganoff eller 
minutsteaks
800 g

Pr. stk.

10,-
Ta' 3 pk.

79,-
Pr. stk.

9,-

Pr. stk. 

40,-
Pr. pakke 

7995

Cirkel kaffe
blå eller guld 
500 g

Becel
flydende

500 ml

Buko smøreost
vælg mellem skinke, 
champignon, reje eller 
bacon.

250 g

DELIKATESSEN TILBYDER
Luksus stjernekaster
med 2 stegte fiskefilet, røget laks, 
rejer, asparges, dressing og pynt

GERNE MOD 
FORUDBESTILLING, 

DELIKATESSEN 
TLF. 28499952

GRÅSTEN
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2 UD AF 3
GASKUNDER 
VÆLGER 
G R Ø N
FJERNVARME

Pakkeløsningen
Det eneste du skal gøre 

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

Du organiserer selv
Vi sørger for stikledning, 

og en fjernvarmeunit
 

  Pris fra  12.125,-

Sønderborg Varme tilbyder to 
muligheder for tilslutning af fjernvame

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

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

Sønderborg Varme A/S · Nørrekobbel 54, Sønderborg · Tlf 7343 5000 · wwwsfjv.dk · Åbningstider man - tors 09.00 - 14.00 · fred 09.00 - 13.00

Sønderborg Varme undersøger 
interesse for fjernvarme i Adsbøl 
Af Ingrid Johannsen

Sønderborg Varme 
arbejder på at udvide 
det eksisterende 
fjernvarmeområde.
Første skridt begynder 
med Adsbøl.

Bestyrelsen for 
Sønderborg Varme har 
truffet beslutningen om 
en stor udvidelsesplan. 
Udvidelsesplanen om-
fatter Adsbøl, Rinkenæs, 
Nybøl samt Vester 
Sottrup. 

Det er en storstilet plan 
som Sønderborg Varme 
lægger for dagen, da der 
både skal være samfunds- 
og virksomhedsøkonomi i 
projekterne. 

Hvert projekt kræver, 
at der udfærdiges et 
projektforslag, som skal 
godkendes af Sønderborg 
Kommune og derfor un-

dersøges interessen hos 
borgerne i de enkelte byer.

“Vores selskab er ejet af 
forbrugerne, og forbru-
gerne er andelshavere og 
dermed ejere af selskabet. 
Det betyder, at forbruger-
ne kun betaler netop så 
meget for vores varer, at 
det dækker vores omkost-
ninger”, fortæller Heidi 
Sommerset, der er kun-
de- og kommunikations-
konsulent ved Sønderborg 
Varme.

“Det betyder også, at når 
vi udvider vores fjernvar-
meområde, så skal økono-
mien i projektet bære sig 
selv, og ikke betales af de 
eksisterende forbrugere. 
Derfor undersøger vi også 
interessen, inden vi går i 
gang med et projekt,” for-
klarer Heidi Sommerset.

Fordele ved fjernvarme
Det første udvidelsespro-

jekt er Adsbøl, som følges 
med stor interesse fra 
borgerne i byen. 

For at der etableres fjern-
varme i Asbøl, kræves 
der et bindende tilsagn 
fra minimum 50% af 
husstandene.

“Vi er godt klar over, at 
det er en høj procentsats”, 
siger Heidi Sommerset 
og tilføjer, at der er ingen 
tvivl om, at det kræver en 
god dialog med borgene 
og en betydelig borger-
inddragelse, hvis det skal 
lykkes at få fjernvarme til 
byen.

Sønderborg Varme håber 
naturligvis, at det lykkes 
at få fjernvarme til alle 4 
byer, da fjernvarme er en 
mere grøn og miljørigtig 
varmeløsning sammenlig-
net med eksempelvis olie 
og naturgas. Ofte er fjern-
varme også en billigere 
løsning, da der er flere om 

at dele udgifterne, og alle 
får glæde af stordriften. 

Såfremt tilsagnene til 
fjernvarmen kommer op 
på 50 procent inden 1. 
juni 2021, påbegynder 
Sønderborg Varme op-
starten med rørlægning i 
løbet af 2. halvår 2021 og 
med de første tilslutnin-
ger til fjernvarmenettet i 
2022. ■

Mogens Lindberg, Adsbøl, har 
sagt ja til at få fjernvarme til 
sit hus. Foto Ingrid Johannsen 
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Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

GODE FORÅRSTILBUD I GODE FORÅRSTILBUD I 
BYGMA GRÅSTEN / PADBORG BYGMA GRÅSTEN / PADBORG 

3495

JÄRBOPRO
•  15 års garanti
•  Polycarbonat
•   Ekstra UV-� lter 

garanterer lang levetid
•  Meget høj slagstyrke
•  Fås i klar og opal  

JUMBOLITE
•  10 års garanti
•  Genanvendelig PVC
•  Høj slagstyrke
•  UV � lter på begge sider
•  Fås i klar og opal

ECOLITE
•  Genanvendelig PVC
•  God standardplade
•  UV � lter 
•  Fås i klar og blåtonet 

Pr. plade fra

90909595
1. TRAPEZ TAGPLADE 
ECOLITE / BLÅTONET
• Til overdækning 
• Fremstillet af hård PVC 
• Blåtonet  
• Fås i flere størrelser
Nr. 029178 - 029182

Pr. plade fra

1201209595
2. TRAPEZ TAGPLADE 
ECOLITE / KLAR
• Til overdækning 
• Fremstillet af hård PVC 
• God slagstyrke • Klar 
• Lystransmission: 83%  
• Fås i flere størrelser
Nr. 029183 - 029187

EcoLite fås i � gl. størrelser: 109 x 240 cm / 300 / 360 / 420 / 480 cm

Pr. plade fra

2592599595
3. TRAPEZTAGPLADER 
JUMBOLITE
• Klar PVC 75/20  
• Fås i flere størrelser
Nr. 016182 - 016187 *

Pr. plade fra

2892899595
4. TRAPEZTAGPLADER 
JUMBOLITE
• Opal PVC 
• Fås i flere størrelser
Nr. 029188 - 029193 *

JumboLite fås i � gl. størrelser: 106 X 240 / 300 / 360 / 420 / 480 / 600 cm

Pr. plade fra

2992999595
5. TRAPEZTAGPLADER 
JÄRBOPRO
• Klar  
• Fås i flere størrelser
Nr. 194123 - 194127 *

Pr. plade fra

3693699595
6. TRAPEZTAGPLADER 
JÄRBOPRO
• Opal  
• Fås i flere størrelser
Nr. 124327 - 124330 *

JärboPro fås i � gl. størrelser: 104 X 240 / 300 / 360 / 420 / 480 cm

1

2

3

4

5

6

1791799595

3493499595

RYOBI PLÆNEKLIPPER 
RY18 LMX40A-240
(2 X 18 VOLT )
• Klippebredde 40 cm
• Klippehøjde 20-70 mm
• Inkl bio klip prop
• Opsamler 50 ltr
• Inkl. 2x4,0 amp batteri
samt lader 
N r. 237091

3.199,-3.199,-

NILFISK 
HØJTRYKSRENSER 
CORE  125-5
• 125 bar
• Integreret kørevogn 
• Click and Clean tilbehørssystem 
Nr. 254869

8998999595

BORUP 
AFRENSER
2,5 ltr. koncentreret 
Nr. 071907

TERMO TAGPLADE
KLAR/OPAL
• 10 mm • 4 lags
Nr. 075795 - 075806
Bestillingsvare

Pr. m2

2292299595
TERMO TAGPLADE
KLAR/OPAL
• 16 mm • 7 lags
Nr. 075807 - 104040

Pr. m2

3493499595
TERMO TAGPLADE 
OPAL
• 25 mm • 7 lags
Nr. 112852 - 112857

Pr. m2

4494499595

Alle Scandilight termoplader fås i � gl. 
størrelser: 105 x 300 / 350 / 400 / 
450 / 500 / 600 cm

TRIM 
PLÆNEGØDNING
14 KG 
• Velegnet til 
plæner som 
mangler næring 
Nr. 177606

NSH TØRRESTATIV 
TRYKIMPR.
komplet
Nr. 169515

Tilbuddene gælder til og med lørdag den 24. april
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Feriecentret 
Enjoy Resorts Marina 

Fiskenæs i Gråsten 

SØGER 
FORPAGTER

Måske du har drevet restaurant før, eller du har en restauratør  i maven!? - og udsigten til 
genåbning med indendørs servering den 6. maj har givet dig mod til at starte selv. Hos os får du 
gode vilkår for opstart.

Vi søger en ny forpagter til vores bistro & restaurant med plads til 200 personer, og her er bl.a. 
festlokaler og terrasseareal ud mod lystbådehavnen.

Vores restaurant & bistro ligger i feriecentrets centerbygning sammen med reception, badeland, 
wellness, � tness og legerum samt 8 penthouse lejligheder. Det hele ligger i den kongelige by 
Gråsten - ved skoven og lige ned til fjorden. Udover centerbygningen består feriecentret af 
156 hyggelige ferieboliger med hver optil 8 senge, legepladser samt lystbådehavn med knap 200 
bådpladser.

Vi har (normalvis) åbent 365 dage om året, og vores gæster er hovedsageligt 
danske børnefamilier og 3 generationer, så vi har en høj belægning i alle 
skoleferier med op til 1.000 boende gæster - samt en god belægning 
i weekender. Udover de boende gæster, så er der stor opbakning fra 
lokalsamfundet, der benytter centret til generalforsamlinger, runde 
fødselsdage, mødelokaler - og naturligvis til at gå ud for at spise - eks. til 
brunch & wellness om søndagen.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • www.enjoyresorts.dk

Driftig eller 
ung forpagter 
til restaurant 

& bistro

Vi søger en ny forpagter, der har lyst til at rykke ind hos 
Enjoy Resorts Marina Fiskenæs - og drive en sund og god forretning.

Hvis du er fristet af at starte som selvstændig og ovenstående har vagt din interesse så 
kontakt koncerndirektør Martin Iversen 2046 9071 og hør nærmere om vores 

forventninger og dine muligheder.

Du kan også sende et par ord om dig selv til mi@enjoyresorts.dk og vi vil så kontakte dig.

På hjemmesiden 
www.enjoyresorts.dk 
kan du læse mere om 

feriecentret og 
se billeder…

Tlf.: 74 65 28 08 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr(sten

Sønderborg Kommune taber sag 
om ekspropriation ved Kværs

Af Søren Thygesen Kristensen.

Borgerne i Kværs har 
vundet en sag om 
ekspropriation over 
Sønderborg Kommune.
Det drejer sig om firmaet 
Nature Energys byggeri af 
biogasanlægget ved Kværs, 

hvor der er faldet en af-
gørelse. Planklagenævnet 
afviser gyldigheden af 
Sønderborg Kommunes 
ekspropriation.

Den konkrete sag hand-
ler om ekspropriation af 
jord til anlæggets til- og 
frakørselsvej, som skal 
munde ud i Felstedvej ved 
Snurom. 

Klagerne gør gældende, 
at Sønderborg Kommune 
ikke har haft hjemmel 
til ekspropriationen, da 
arealet, som er blevet 
eksproprieret, er væsentlig 

større end det, der har vist 
sig behov for, samt at der 
hverken er taget hensyn til 
støjgener og afstand til en 
privat bolig.

Støj og afstand
Planklagenævnet har 
givet klagerne medhold, 
idet man ikke finder, at 
Sønderborg Kommune 
har overholdt princippet 
om nødvendighed. Det vil 
sige, at ekspropriationen 
skal være af “væsentlig 
betydning for virkeliggø-
relsen af lokalplanen”. 

Nævnet begrunder 
det med, at kommunen 
ikke har dokumenteret 
nødvendigheden af 
placeringen af til- og fra-
kørselsvejen lige netop på 
den eksproprierede jord. 
Desuden fremhæver næv-
net, at kommunen heller 
ikke har foretaget nogen 
vurdering af generne ved 
støj og afstand, hvilket 
den skal.

Industrianlæg
Formand for Sønderborg 
Kommunes Teknik- og

Miljøudvalg, Aase 
Nyegaard, oplyser, at 
kommunens forvaltning 
er gået i gang med at finde 
nye løsninger. 

Gråsten Avis erfarer, at 
to af de lokale lodsejere 
er indkaldt til møde med 
kommunen, måske med 
salg eller ekspropriation af 
noget af deres jord for øje.

Talsmand for Nej til 
biogas-gruppen i Kværs, 
Hans Jørgen Vaarbjerg, er 
tilfreds med kendelsen fra 
Planklagenævnet.

“Nu kan Nature Energy 
bygge et anlæg, som ingen 
i princippet kan køre ind 
til, for byggeriet fortsætter 
jo. Det er grundlæggende 
mærkeligt, at Sønderborg 
Kommune vil placere et 
industrianlæg i en landzo-
ne. Den fik jo selv firmaet 
Niras til for et par år siden 
at lave en rapport om 
kommunens natur, og i 
den fremgår det helt klart, 
at man fraråder at placere 
industrielle anlæg i netop 
det område”, siger Hans 
Jørgen Vaarbjerg. ■

Planklagenævnet afviser, at 
Sønderborg Kommune havde 
ret til at ekspropriere jord 
fra til- og frakørselsvejen til 
biogastankanlægget i Kværs.
 Foto Søren Thygesen Kristensen
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Skal vi skrue op 
for fjernvarmen 
i Adsbøl?

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

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

Du kan læse mere på www.sfjv.dk og kontakte os på tlf. 7343 5000
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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,-

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

Linet Songest samlede 21.875 kroner 
ind til Kræftens Bekæmpelse
Af Lise Kristensen

Som kræftpatient ved 
34-årige Linet Songest 
fra Rinkenæs alt om, 
hvor vigtigt det er at 
være en del af Kræftens 
Bekæmpelses årlige 
landsindsamling, som 
søndag løb af stablen. 
Hun samlede ind elek-
tronisk via sin Facebook 
side ikke kun på grund af 
Corona, men fordi hendes 
krop er træt som følge af 
kræftbehandlingen.

“Jeg satte et mål på 3.000 
kroner, men kunne hur-
tigt se, beløbet doneret i 
mit navn bare steg og steg. 
Så satte jeg det til 5.000 
kroner og 10.000 kroner. 
Da jeg nåede 15.000 
kroner, turde jeg ikke gå 
højere op,” fortæller Linet 
Songest.

Da hun læste den samle-
de sum på 21.875 kroner 

doneret i hendes navn i 
løbet af et par dage, turde 
hun næsten ikke tro sine 
egne øjne.

“Det er bare så overvæl-
dende. Tænk at der findes 
så mange gode mennesker, 
der vælger at vise omsorg 
og komme med opmun-
trende bemærkninger,” 

fortæller Linet Songest, 
der synes, det har været en 
lille smule bedre at samle 
ind elektronisk end at gå 
rundt med raslebøssen.

Selv om man skulle tro, 
det er mere personligt at 
stå foran folks dør, var 
det omvendte tilfældet 
for Linet Songest. Hendes 

opslag på Facebook med 
hendes personlige fortæl-
ling om kræften har ramt 
ikke bare hende, men hele 
familien, gav så mange 
opmuntrende og anerken-
dende kommentarer, at 
hun kun kan beskrive den 
følelse, hun sidder tilbage 
med som helt vanvittig 
fantastisk.

Opereret for kræft i hjernen
“Det er ikke så meget 
på grund af pengene. 
Indsamlingen går ikke ud 
på at bede om penge. Det 
er et tilbud. Jeg samler 
ikke ind for min egen 
skyld, men for din skyld, 
for dem, jeg ikke kender, 
og for min nabos skyld. 
En stor del af de indsam-
lede penge går til forsk-
ning. Kræft rammer hele 
familien. Når folk lærer 
mig at kende via Facebook 
har de tid til at tage stil-
ling til, om de vil donere 
penge. Jeg kender næsten 
alle, der har bidraget. De 

har delt mit opslag med 
deres venner,” fortæller 
Linet Songest rørt.

Hun fik som 29-årig 
konstateret aggressiv 
brystkræft i 2016.

Efter behandling og ud-
sigt til helbredelse fik hun 
i september 2020 kon-
stateret kræft i hjernen. 
Brystkræften havde sat 
metastaser.

Det var hendes egen stål-
fasthed, der gjorde, kræf-
ten i hjernen blev opdaget 
i tide og fjernet under 
en operation på Odense 
Universitetshospital. Hun 
er behandlet med stråler 
og har netop afsluttet 18 
kemobehandlinger. Nu er 
hun i immunterapi og får 
jævnligt scannet kroppen.

Familie
Trods det hårde og kræ-
vende sygdomsforløb 
opretholder den 34-årige 
kræftpatient et så normalt 
familieliv som muligt. 
Døtrene Liva på 12 år og 
Stella 10 år går i skole i 
Rinkenæs i det omfang, 
de kan på grund af 
Coronaen. 

Linets mand Chris driver 
et tømrerfirma sammen 
med sin bror.

De 21.875 kroner og 
især opmuntringerne og 
omsorgen, der fulgte med, 
betyder meget for familien 
Songest i Rinkenæs. ■

Linet Songest samlede denne 
gang ind elektronisk til 
Kræftens Bekæmpelses 
landsindsamling, og hun 
er meget overvældet over 
de mange opmuntrende og 
omsorgsfulde kommentarer 
hun fik i forbindelse med 
donationer på i alt 21.875 
kroner. Foto Ingrid Johannsen

Linet Songest har været igennem kemokure og strålebehand-
ling, efter hun fik konstateret brystkræft i 2016, der i septem-
ber 2020 viste sig at have sat metastaser i hjernen, så hun 
ved om nogen, hvor hårdt en cancerdiagnose rammer hele 
familien.
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Efter opsamling kører vi over Ribe til Esbjerg. 
Undervejs holder vi en ka� epause.

Sidst på formiddagen er der afgang med færgen 
fra Esbjerg Havn til Fanø og overfarten tager ca. 
15 minutter. Her stiger en lokal guide på bussen. 
Herefter skal vi opleve den naturskønne ø med 
fantastiske strande, hyggelige småbyer med gallerier 
og kunstmuseum. Fanø er 56 kvadratkilometer 
stor og har 3.200 indbyggere. Vi skal på en 
kort byvandring i øens største by, Nordby, 
hvor vi spiser middagsmad. Turen fortsætter 
til skipperbyen Sønderho, hvor der undervejs 
fortælles om Fanøs befolkning og dyreliv.

Vi får en � ot og spændende tur i Sønderho 
ad de små stræder til Sønderho Havn. 
Desuden skal vi se Sønderho Kirke, der 
rummer 22 kirkeskibe. Sønderho byder på charmerende huse, hvor � ere end 50 huse 
er fredet. I Sønderho drikker vi eftermiddagska� e. Der bliver også en tur til stranden, 
som vi kører ad til Fanø Bad og videre ad Strandvejen til færgen og meget klogere 
på øen og dens charmerende historie og beriget af en fantastisk naturoplevelse.

Prisen inkluderer bustur, morgenka� e og rundstykke, færge Esbjerg-Fanø t/r, 
lokalguide på Fanø i 5 timer, middag og eftermiddagska� e.

Lørdag den 22. majLørdag den 22. maj

Heldagstur til Heldagstur til 

FanøFanø
OPSAMLINGSSTEDER

Alsion, Sønderborg  . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . kl. 8.20
Elektrikeren, Egernsund  . . kl. 8.25
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 8.30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 8.40
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 8.45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . kl. 8.50
Kruså Bankocenter  . . . . . . kl. 8.55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Circle K, Padborg  . . . . . . . kl. 9.05

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

BovAvis

650,-

Synsprøve i eget hjem
Hos HjemmeOptik får du:

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

Vi har også synshjælpemidler som lupper og belysning

Optiker Pia Cilius Jensen

Denyeste 

kvalitetsglas

Stort
udvalg

istel

100%
personlig

behandling

Konkurrence 

dygtige 
priser

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

VI HAR OGSÅ 
HJÆLPEMIDLER 
F.EX. LUPPER OG 
BELYSNING

SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

RING TIL DIN 
LOKALE 

OPTIKER JYTTE 
FROST LARSEN

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

Ring til din 
lokale optiker 

Jytte Frost Larsen 
på 25 75 35 90

Ny cheftræner i GB er formet af et liv med fodbold

Af Esben Cronbach

Fodbold har altid fyldt 
meget i den nye cheftræ-
ner for Gråsten Boldklub, 
Elmedin Kasumovic’, liv. 
Det fortsætter det med.

Siden han var 5 år, har 
fodbold været en fast del 
af Elmedin Kasumovic’ 
liv. Han er cheftræner 
for Gråsten Boldklubs 
førstehold, som han styrer 

sammen med assistent- og 
målmandstræner Torben 
Petersen.

Fodboldfreak
Fodbold har altid været en 
stor del af den nye chef-
træners liv.

“Jeg elsker fodbold. Jeg er 
en fodboldfreak. Alt i mit 
liv har altid handlet om 
fodbold,” siger Elmedin 
Kasumovic. 

I det daglige arbejder 
han for Müller Gas 
Equipment i Sønderborg. 
Når ikke han er dér, 
beskæftiger han sig med 
fodbold.

“Fodbold fylder en kæm-
pe del af mit liv. Enten er 
jeg på arbejde, til fodbold 
eller derhjemme med 
fodbold i baggrunden. Vi 
ser næsten ikke andet end 
fodbold.”

Naturligt valg
Da Elmedin Kasumovic 
blev spurgt, om han ville 
være træner, kom det ikke 
som en overraskelse.

“Jeg har på en måde altid 
været klar på det, så da de 
kom og spurgte mig, følte 
jeg, at jeg var klar på det,” 
siger han. 

Cheftræner-stillingen 
overtager han fra den tid-
ligere cheftræner, Carsten 
Kock. 

Elmedin Kasumovic er 
efter den første måned 
glad for sin nye rolle på 
holdet. 

“Jeg har altid vidst, at jeg 
gerne ville være træner, 

når jeg kom lidt op i alde-
ren. Jeg har forberedt mig 
mentalt de sidste par år, 
hvor jeg selv har spillet, og 
synes, at overgangen har 
været god,” siger han.

Linjerne trækkes
Elmedin Kasumovic 
har selv spillet i Gråsten 
Boldklub i mange år. Han 
kender derfor truppen på 
et personligt plan, og er 
vant til at spille side om 
side med det mandskab, 
han nu har ansvaret for. 

Derfor skal der også være 
en skillelinje mellem ham 
og truppen, siger han.

“Der skal være en vis 
afstand mellem trænerne 
og spillerne, men i vores 
klub er det sociale meget 
godt, så vi kan heller ikke 
helt lade være med at fyre 
jokes af og drille hinan-
den; men selvfølgelig skal 
man tage lidt afstand. De 
skal kunne respektere og 
acceptere mine beslutnin-
ger. Det skal ikke gå over i 
jokes og pjat.” ■

Den nye cheftræner for 
førsteholdet, Elmedin 
Kasumovic, har spillet i 
Gråsten Boldklub i mange 
år. Han kender truppen på et 
personligt plan.

Golfens dag på 
Benniksgaard
Af Gunnar Hat tesen

Benniksgaard Golfklub 
skruer op for blusset.
Søndag den 25. april 2021 
kl. 10-14 begynder den 
nye golfsæson på banen 
ved Flensborg Fjord.

“Vi trænger alle til fri-
hed, fællesskab og frisk 
luft”, mener Henriette 
Daarbeck, som håber, 

mange vil benytte sig af 
chancen for at se klubbens 
mange faciliteter og prøve 
at spille golf.

Klubben tilbyder, at 
interesserede kan låne 
golfudstyr. 

Der er en goodiebag til 
alle og 200 kr. i rabat ved 
tilmelding på et begynder-
hold. Tilbuddet gælder til 
1. maj.

Nye spillere kan komme 
med på trænerhold á max 
10 personer med guide 
hhv. kl. 10.00, 11.00, 12.00 
og 13.00. Deltagelse er 
gratis. 

Nybegyndere
Henriette Daabeck er 
med i Ællingeudvalget. 
Udvalget tager sig af 
nybegyndere. 

“Nogle begynderhold er 
ved at være fyldte, men vi 
opretter flere efter behov”, 
siger Henriette Daabeck. ■

Erik Michaelsen, Nybøl, Torben Thygesen, Sønder borg, og Henriette og Hans Jørgen Daabeck, 
Rødekro, glæder sig til at komme i gang med at spille golf. Foto Ingrid Johannsen
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Gisselmann  
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Kjeld Faaborg

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

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

Byd foråret velkommen

Gråsten

Gråsten

TRAPPENS
HJEMMESERVICE
& SKORSTENSMONTØR

Når du handler lokalt i Gråsten får du:

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

Når du handler lokalt i Gråsten sørger du for:

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

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

www.kvaerskro.dk

Vi glæder os til at se jer
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HUSK: For at kunne nyde mad 
og drikkevarer, medbringes 

coronapas eller en negativ test 
som er maks. 72 timer gammel.

Går det efter Coronaplanen 
så åbner vi for 

indendørsservering i pubben 
fra torsdag den 6. maj

Hvis alt går efter planen så har 
vores køkken åbent hver dag 
til sidst i august og derefter 

kommer der nye tider.

I løbet af sommeren kommer 
et antal musikkoncerter. 

Alt afhænger af hvor meget 
Sønderborg Kommune 

giver tilladelse til, vejret og 
coronasituationen i Danmark.

Følg med på vores 
Facebookside hvor alle 

nyheder kommer løbende og i 
Gråsten Avis når det er musik.

Vi ses på
Den Gamle Skomager

Nygade 13 - 6300 Gråsten

Genåbning onsdag den 21. april
Så bliver det vores tur til at åbne og vi 

glæder os så meget til at tage imod jer.

Vi åbner for udendørsservering fra 
onsdag den 21. april kl. 10.00

Alle dage kan I nyde mad fra menukortet 
- enten hos os eller som takeaway.

De første 14 dage holder vi 
åbent dagligt fra kl. 10.00-20.30 
– køkkenet har åbent 11.30-20.00

JUBIIII  vi er igang igen

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

Vi glæder os til 
at se jer alle igen

- Husk negativ coronatest
- Coronapas

- Bevis på at du har 
haft corona



12

65“55“

13.999,-
SPAR 5.000,-

Begrænset antal

65“8.999,-
SPAR 3.000,-

Begrænset antal

55“

ALL 
INCLUSIVE 

KAN 
TILKØBES

GLÆDE I
HVERDAGEN

DET BEDSTE UDVALG I RADIO OG TV

PANASONIC 55“/65” 4K OLED TV
TX-55/65HZ980E
Nyeste generation af OLED TV.
• Fantastisk billedkvalitet
•  God lyd med mulighed for tilslutning  

af subwoofer (ekstra)
• Smart TV med f.eks. Netflix og Viaplay
• Twin TV-tuner giver mange muligheder
• Optag på USB-harddisk (Ekstra)
•  Nem betjening – kompatibel med  

stemmestyring

PANASONIC MIKROANLÆG MED DAB+
SC-DM502E
Kompakt musiksystem i moderne design.
• 2 indbyggede højttalere i trækabinet 
 sikrer den gode lyd
• Indeholder både CD, USB og FM/DAB+ radio
• Afspil musik trådløst via Bluetooth
• Fås i sort og hvid
Dimensioner: 400 x 127 x 219 mm

PANASONIC 43“ 4K LED TV
TX-43HX900E

High-end LED TV
• LED panel med ekstra bred synsvinkel

• God lyd med mulighed for tilslutning af subwoofer (ekstra)
• Smart TV med f.eks. Netflix og Viaplay

• Optag USB-harddisk (Ekstra)
• Nem betjening – kompatibel med stemmestyring

GLÆDE I
HVERDAGEN

DET BEDSTE UDVALG I RADIO OG TV

KIG FORBI
DIN LOKALE

FAGMAND

Broager & Gråsten Radio
Skolegade 2 | 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 24 26 | butik@bgradio.dk

43“

5.999,-
SPAR 1.000,-

Restparti
ALL 

INCLUSIVE 
KAN 

TILKØBES

5.999,-
Restparti

SPAR 1.000,-

SKARP

PRIS

sttttt
XXXXXX

SPESIELT SPESIELT 
ANBEFALTANBEFALT
sttttt

XXXXXX

SPESIELT SPESIELT 
ANBEFALTANBEFALT
ssssst

UTMERKET
ssssst

UTMERKET
ssssss

ENESTÅENDE

SPECIELT SPECIELT 
ANBEFALETANBEFALET

LYD & BILLEDE

PREMIUM Technics SC-C70 II

2.499,-
NU KUN

FACEBOOK LIVE EVENT
TORSDAG DEN 15. APRIL 

KL: 19.00-20.00

Matas - Gråsten Jernbanegade 2

Fokus på fagprøve i Matas 
i hele uge 15

Forkæl din hud 
med økologiske og 

naturlige produkter

Matas-elev Louise Struck vil sammen 
med Tina Søgaard, stifter og ejer 

af Ecooking, gennemgå forskellige 
produkter til en god hudplejerutine

MATAS GRÅSTEN  JERNBANEGADE 2, GRÅSTEN, TLF. 7465 1054

Vi leverer borgermad  
dagligt mellem 10.30-12.30  
– varm eller kold
Spiser I om middagen bliver  
maden leveret varm, men  
foretrækker I at spise om aftenen 
bliver portionen leveret kold,  
lige til at varme i mikroovnen.

Borgermaden er en overraskelse 
hver dag – vi bestemmer menuen.  
I kan bestille til det antal ugedage  
I ønsker, vi kører alle årets dage. 

Ændringer accepteres  
fra dag til dag.

Pris kr. 60,- pr. portion
Regning en gang pr. måned til betaling pr. 8 dage.

Ring til os og få en snak om dine  
muligheder på tlf. 74 60 81 83

Vi kører dagligt i
Holbøl
Kruså

Kollund
Padborg

Bov
Vilsbæk
Kliplev
Tinglev

Bolderslev
Hjordkær
Rødekro

Hovslund
Aabenraa

Sdr. Hostrup
Stubbæk
Varnæs
Bovrup

Sønderborg
Dybbøl

Broager
Gråsten

Egernsund
Felsted

Augustenborg
Guderup

Nordborg
Fynshav

HørupGråsten
Egernsund

Felsted
Augustenborg

Guderup
Nordborg

Fynshav
Hørup

 Ole Søndergaard  kRomand 

 De gule biler  fortsætter... 

Vi kan næsten ikke vente...
6. maj åbner hotellet og butikken igen

Vi har renoveret på livet løs og vi glæder os til, at vise det frem.
Nyd en frokost i den nyrenoverede Golfrestuarant eller på terrassen.

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 7465 0949 • www.benniksgaardhotel.dk
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GENÅBNING
Den gennemgribende ombygning af køkkenet 

betyder, at vi fremover bedre kan servicere 
alle kunder og det glæder vi os meget til.

Vi forventer at være klar til at tilbyde takeaway 
og udeservering den 21. april.

Lad os holde sammen og passe 
godt på hinanden.

På gensyn restauratør Wael Majed 
og Cafeodora-teamet

Toldbodgade 10,
Gråsten

Tlf. 7344 1000

CaFeodora.dk

Træt af coronahåret?
- Bestil tid nu hos

Trine

Teddy’s Salon
Egernsund & Ulsnæs Centret

Karoline

Pernille

Egernsund
Sundgade 61
74 44 23 43

Ulsnæs Centret
Sundsnæs 17D

51 79 23 43

Du trængervidst til at bliveklippet, hva?

Teddy & Malene

Husk!
Covid-19 retningslinjer:

• Bær mundbind eller visir.
• Fremvis en negativ coronatest (højst 72 

timer gammel) - eller vaccinebevis.
• Kom alene.
• Børn medfølges kun af 1 voksen, som 

skal fremvise en negativ coronatest.
• Børn under 15 er fritaget for test.
• Børn under 12 er fritaget for mundbind.

Grafik: Media Syd

Tl. 7465 9206 • info@kværs-kro.dk www.kvaerskro.dk

Mandag 19. april: Boller i karry med ris 
og en blandet salat med dressing. 

Tirsdag 20 april: Kyllingekrebine� er med 
grønsager, fl ødekartofl er og tomatsalat.

Onsdag 21 april: Py�  i Panna 
med spejlæg og rødbeder.

Torsdag 22 april: Svinekølle med sovs, 
grønsager, kartoff elbolde og mormorsalat.

Fredag 23 april: Stegt fi skefi let med stegte kartofl er, 
hjemmelavet remouladesauce og agurkesalat.

Lørdag 24 april: Hamburgerryg med stuvet 
blomkål, hvide kartofl er og råkostsalat.

65,-
pr. dag

Frit leveret
ved mindst

3 bestillinger
pr. uge

Bestilling dagen før
inden kl. 12:00 

Få din middagsmad leveret

UGE 16



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 18. april kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 18. april
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 18. april kl. 9.30

Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 18. april kl. 10.30
ved  Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 18. april kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 18. april kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 18. april
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 18. april kl. 9.00

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

ULLERUP KIRKE
Søndag den 18. april kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 18. April, 14 Uhr, 
Gottesdienst in Holebüll

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.

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

Nyrenoveret butik
Møbler-dame-herre og børnetøj.
Stor bogafdeling. Kæmpe udvalg 

i nye og gamle bøger. 
Stor brugskunstafdeling. El-og lampeafdeling

Vi glæder os til at se jer

TUSIND TAK TUSIND TAK 
for den store opmærksomhed for den store opmærksomhed 

ved vores diamantbryllup den 29. martsved vores diamantbryllup den 29. marts
En særlig tak skal lyde til “De syngende naboer”En særlig tak skal lyde til “De syngende naboer”

Tak til alle som gjorde vores bryllupsdag til noget særligtTak til alle som gjorde vores bryllupsdag til noget særligt
Venlig hilsenVenlig hilsen

Sonja og Helmuth HansenSonja og Helmuth Hansen

FYRAFTENSANDAGT 
I KORSKIRKEN

den 21. april kl. 17.00
Fyra� ensandagt med nordiske 

eventyr fortalt af
Kirsten Hentze

Vi begynder med sang 
uden for kirken.

Vel mødt!
Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Bryllup i Rinkenæs Lastbiler fra SJ Logistik 
A/S i Tinglev dannede 
espalier, da Stella Schmidt 
og Lars Kristensen forle-
den blev gift i Rinkenæs. ■

Stella Schmidt og Lars 
Kristensen blev viet i 
hjemmet i Rinkenæs. De 
blev overrasket af en konvoj 
af lastbiler fra gommens 
firma SJ Logistik i Tinlev.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Mads Bjerregaard overrakte gaven fra chaufførerne til 
brudeparret.

Salon åbner til kæmpe hår 
Af Ingrid Johannsen

Susanne Vesperini var 
fuld af glæde og spæn-
ding, da hun kunne åbne 
sin frisørsalon efter en 
lang nedlukning. 
Salonen var fyldt med 
glæde og en summen af 
liv på genåbningsdagen. 
Og Susanne Vesperina var 
glad for at komme i gang 
igen og byde sine kunder 
velkommen. ■

I stolen hos frisør Susanne Petz sad Jytte Møller, som var glad for at blive igen at kunne blive 
klippet. Foto Ingrid Johannsen

1 4



Dødsfald

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

Unge glæder sig til den store dag
Af Marie Christensen

Det er de unges første, 
store fest. Og man tør 
sige, at konfirmationen 
bliver fejret blandt 
konfirmander i Gråsten 
Slotskirke, som skal 
konfirmeres 5. juni. 
I mange perioder er kon-
firmationsforberedelserne 
foregået hjemme, fordi 
konfirmanderne ikke har 
måttet mødes i kirken.

Sille Hallund-Tamborg
“Jeg glæder sig meget til 
festen, som skal holdes 
hjemme. Jeg ønsker sig 
penge i gave. Konfirma-

tions for be redelsen har 
naturligvis ikke været 
som den plejer, men jeg 
synes alligevel, at det har 
været fint. Det har været 
meget specielt at have un-
dervisning på denne her 
måde, men det har også 
været meget hyggeligt at få 
opgaver” 

Liva Fjord-Larsen
“Jeg glæder mig meget 
til den store dag, og 
jeg ønsker mig mest 

penge. Festen skal holdes 
hjemme.

Konfirma tions for be-
redelsen har været mere 
kedelig derhjemme, da der 
ikke har været nogen at 
gøre det sammen med”.

Phillip Bak Jacobsen
“Jeg glæder sig mest til 
festen, som skal holdes 
i FDF Gråstens hytte, E 
Arnstej. Mit højeste gave-
ønske er en rejse til Paris.

Den anderledes konfir-

mationsforberedelse har 
været fint, men lidt trist, 
at man ikke kan mødes 
fysisk”.

Emil Fink Kristensen
“Jeg glæder sig mest til 
festen, som skal holdes i 
Lundtoft. På ønskelisten 
står der lidt af hvert.

Jeg synes at det har været 
lidt træls, men ellers fint, 
at have konfirmationsun-
dervisning derhjemme”. ■

Inger Roed Rosenlund
* 11. marts 1937    † 31. marts 2021

er stille sovet ind

Familien

Bisættelsen har fundet sted

Tak for opmærksomheden og hjælpen de sidste år

Hans Jürgen A. Auerbach, 
Rinkenæs, er død, 76 år. ■

Erika Andersen,  
Broager, er død, 79 år. ■

Min kære mor,
min kære datter og niece

Betina Hesselholt Jessen
* 2. januar 1968

har vi pludseligt og uventet mistet

Gråsten, den 10. april 2021

Jens, Christian og Henry

Bisættelsen finder sted fredag den 16. april
kl. 11.00 fra Gråsten Slotskirke

P.g.a. Covid-19 er der begrænset adgang til kirken

Går 5.000 skridt om dagen
Af Gunnar Hat tesen

84-årige Agnes Jensen 
i Degnevænget 21 i 
Gråsten holder sig i 
gang.
“Jeg går hver dag omkring 
5.000 skridt. Oftest går jeg 
tur ud i Gråstenskovene for 
at nyde naturen. Undtagen 
når det regner”, fortæller 
Agnes Jensen, der har 
boet 50 år i Rinkenæs og 
Gråsten.
“Jeg er meget haveinteres-
seret. Det har jeg fra min 
mor, som havde mange 

påskeblomster. Men det 
ærgrer mig, at nogen fjer-
ner mine sjældne blomster 
uden for lejligheden”, 
siger Agnes Jensen, der 
stammer fra Frørup ved 
Christiansfeld.
Hun har stadig bil og 
besøger jævnligt sine fem 
børn. I påsken besøgte hun 
sit oldebarn i Ølgod.
“Jeg savner at møde andre. 
Jeg er aktiv i Sundeved 
Y’men’s Klub, men vi har 
ikke holdt møder i et halvt 
år”, siger Agnes Jensen.  ■

Agnes Jensen har grønne fingre, og elsker blomster.
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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

Vi mener vi, at vi på Broagerland 
skal komme fremtiden i møde ved og 
sætte os på landkortet som det sted, 
hvor vi går sammen om at indrette og 
drive nye bo- og arbejdsfællesskaber. 
Det har vi konkrete forslag om og 
gode ideer til, som vi vil drøfte på 
visionsmødet. På mødet lægger vi 
også op til at danne en forening, som 
skal stå i spidsen for realiseringen.

Venlig hilsen arbejdsgruppen for 
Broagerland, der repræsenterer alle 
landsbylaugene på Broagerland og 
Broager Udviklingsforum 

22. april 
kl. 18:45-20:30

 

Kom med til et spændende program med oplæg fra lokale folk og god musik. 

Tilmeld dig på www.broagerland.dk senest d. 20. april

VISIONSMØDE
ONLINE

BROAGERLAND 3.0
NYE BO - OG ARBEJDSFÆLLESSKABER

Ugeavis adindd.indd   1Ugeavis adindd.indd   1 07-04-2021   21:05:5107-04-2021   21:05:51

Broager UI’s foreninger 
kører på lavt blus
Af Esben Cronbach

Stævner, arrangementer 
og træning er sat på 
hold i BUI’s mange 
foreninger. 
Formand for Broager UI, 
Else Marie Toft, ser frem 
til igen at se aktiviteten 
summe i foreningen.

“Ingen arrangementer og 
mangel på træning bety-
der, at Broager UI’s for-
eninger mere eller mindre 
er sat på pause for tiden”, 
siger Else Marie Toft.

“Det kører på lavt blus. 
Der er mange af de ting, 
vi normalt laver, som vi 
ikke kan lave. Alt inden-
dørs har jo været lukket 
siden jul, og det betyder, 
at badminton, bordtennis, 
gymnastik og andet ikke 
har kunnet været i gang.”

Helt forandret hverdag
Medlemmerne af BUI 

er vant til at have dyrke 
idræt og være med til de 
aktiviteter og arrange-
menter, som BUI arrange-
rer og er vært for. I en tid, 
hvor foreningen kører på 
lavt blus, er medlemmer-
nes hverdag forandret.

“Deres hverdag er fuld-
stændigt ændret. Det er 

en vigtig del af hverdagen 
for mange at gå til sport. 
Det er derfor man ser 
så mange cykle og gå. 
Aktiviteterne bliver mere 
individuelle,” siger hun.

Det er derfor i høj grad 
de sociale aspekter af BUI, 
medlemmerne mangler. 
Også for formanden er det 
manglen på aktivitet, der 
trykker sig på.

“Jeg glæder mig mest til, 
at vi kan mødes igen. Når 

vi kan se en fodbold- eller 
håndboldkamp eller en 
badmintonkamp og møde 
mennesker igen. Dét at få 
alle de mennesker i for-
eningerne i gang igen, for 
det savner de helt sikkert 
også,” siger Else Marie 
Toft.

Færre penge – 
mindre at gøre
Pengene spiller en 
uomgængelig rolle i for-
eningslivet. Flere penge er 
lig flere aktiviteter. Den 
manglende omsætning fra 
sportsstævner, BUI Rock 
og andre begivenheder 
betyder, at foreningen 
må skære ned på nogle 
områder. 

Formanden forventer 
en nedgang i aktiviteter 
såsom ture til fodbold-
kampe, opvisninger 
rundt i landet og andet. 
Sportsudstyr og andet, der 
jævnligt skal fornyes, kan 
også blive påvirket af den 
faldende omsætning.■

Formand for BUI, Else Marie 
Toft Arkiv foto

Vi skal trykke lidt mere 
på speederen
Replik til borgmester 
Erik Lauritzen, vice-
borgmester Stephan 
Kleinschmidt og for-
mand for TMU-udvalg 
Aase Nyegaards indlæg 
den 30. marts i Gråsten 
Avis.
Mange tak for et fyldigt 
og opklarende svar på mit 
indlæg her i avisen den 20. 
marts. 

Jeg mener heller ikke 
udviklingen i Broager og 
på Broagerland har ligget 
stille, men det går for 
langsomt.

Et lille kuriosum: 
Planlægningen af cykel-
stien fra Broager til Skelde 

var startet i 2007, året hvor 
storkommunen blev en 
realitet. Den 2,1 km lange 
cykelsti blev indviet d. 
12. dec. 2019, efter 12 års 
planlægning, desværre 
med en begrænset succes 
p.g.a. dårligt belægning.

I nævner i jeres svar, at 
mange gode forslag fra 
lokalområderne står i kø, 
når der skal budgetlægges. 
Det er min vurdering, 
at der stadig ikke er nok 
fokus på områdebyerne og 
det skal der arbejdes med, 
så borgerne ikke skal op-
leve forskel i udviklingen, 
afhængig af, hvor man bor 
i kommunen.

I skriver, at 
Broagerområdet ikke ville 
have nået det niveau, vi 
har i dag, uden frivillige 
ildsjæle i landsbylaug og 
andre fora, der virkelig 
har kæmpet for dette og 
det kan jeg bekræfte. 

Vi har siden 2019 
fået penge til Broager 
Udviklingsforum, 
Broagerland 3.0 og Hallen 
m.m. Vi savner dog stadig, 
at kommunen agerer som 
en bedre og mere støtten-
de sparringspartner, når 
nye projekter i områdeby-
er og landområder fødes.

“Vi skal videre” skriver I 
og det kan jeg kun under-
støtte. Jeg glæder mig til, 
at vi kan trykke lidt mere 
på speederen, så vi kom-
mer i gang med at skabe 
“en kommune i bedre 
balance”.

Erik Krogh 

Byrådskandidat for Venstre, 

Sletmarken 10, Broager

Læserbrev

Store klippedag 
i Egernsund
Af Gunnar Hat tesen

Teddy Petersen har 
siden nytår gået og 
ventet på igen at få lov 
til at klippe sine kunder.
Og kunderne har længe 

talt og drømt om at blive 
klippet. 

Forleden kunne Teddy 
Petersen så atter svinge 
saksen.

Men et besøg hos frisø-
ren krævede en negativ 
test. ■

Det var en festdag for Teddy Petersen, der forleden kunne 
åbne sin salon for frisørhungrende kunder.
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BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698

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

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

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

Gråsten
Bocks Bjerg 29

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

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

samt benytte sig af den flotte udsigt
over søen.
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LEJLIGHED

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

Gråsten
Dyrkobbel 146

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

mange løbe-, vandre- eller cykelture.
Tæt på Dyrkobbel har vi Gråsten cen-
trum og Ulsnæs centeret, som begge
byder på gode indkøbsmuligheder.
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VILLA

Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.979
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.909/5.111
Sag: 7030000301 Tlf: 74441698

Egernsund
Havnevej 6

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

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

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

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

Broager
Mejerivej 25

En super veldisponeret villa!
En super veldisponeret villa fra 2011 Op-
ført i kvalitetsmaterialer på meget god
beliggenhed i Broager En meget veldispo-
neret villa opført i 2011 på en central be-
liggenhed i Broager.
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Kontantpris 2.295.000
Ejerudgifter pr. md. 2.822
Udbetaling 115.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.987/7.775
Sag: 7030000212 Tlf: 74441698

Broager
Ramsherred 11

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

NY PRIS
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1

F
Energi

VILLA

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

Gråsten - Tørsbøl
Løgtoft 3

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

NY PRIS

NY PRISNY PRIS
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S U N D E V E D

Tak fordi du 
handler lokalt

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

Forsamlingsgaarden Sundeved håber at 
indhente tab senere på året
Af Esben Cronbach

Nedlukningen 
betyder, at arrange-
menter og fester på 
Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester 
Sottrup er sat på hold, 
og omsætningen ligger 
derfor lavt. Det tabte hå-
ber Forsamlingsgaarden 
Sundeved at indhente 
sidst på året.
Den traditionelle her-
refrokost og pigeaften er 
skubbet til 2022. Sidste år 
blev de to arrangementer 
også aflyst. 

Der er også flere andre 

arrangementer, såsom 
Sankthans, der sandsyn-
ligvis ikke kan afholdes 
i 2021. Sidste år kostede 
den tabte omsætning 
fra arrangementer og 
andet ca. 50.000 for 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved.

Det skal være forsvarligt
Én af grundene til, at ar-
rangementerne aflyses, er 

de nuværende restriktio-
ner. Det er ikke usandsyn-
ligt, at de kan nå at lempes 
senere på året, så f.eks. 
Santhans kunne blive mu-
ligt. Forsamlingsgaarden 
Sundeved vælger alligevel 
at aflyse nogle arrange-
menter og vente til senere, 
før de endeligt beslutter, 
om noget kan afholdes.

“Vi synes ikke, det er 
ansvarligt lige nu. Loven 

forbyder det selvfølgelig 
også i øjeblikket. Vi 
skriver jævnligt sammen 
i Forsamlingsgaarden, 
og så snart der kom-
mer nye udmeldinger, 
så drøfter vi, hvad der 
kan gøres og hvordan og 
hvorledes,” siger Morten 
Schmidt, formand for 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved.

Det sociale mangler
Mens omsætningen daler, 
er også det sociale på lavt 
blus. Forsamlingshuse 
fungerer ofte som et 
samlingssted for byens 

borgere. Herrefrokost, 
pigeaften, Sankthans og 
andre arrangementer af-
holdes årligt på stedet. Her 
mødes byens borgere år 
efter år; men ikke i år.

“Vi kan høre, at folk 
mangler det sociale – 
f.eks. herrefrokost og 
pigeaften. De mangler at 
komme ud og få en fadøl 
og hygge sig lidt. Ikke 
tænke så meget på corona. 
Folk mangler det rigtig 
meget. Når først dan-
skerne er vaccinerede, er 
de klar til at give revanche 
hele vejen rundt,” siger 
formanden.

Billetsalget til frokost 
for herrerne og damerne 
viser da også, at man i 
Sundeved og omegn er 
klar til at komme i gang. 
De billetter, der sidste år 
blev solgt til arrangemen-
terne, har alle indtil videre 
valgt at beholde til 2022. ■

Formand for 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved, Morten Schmidt.
 Arkiv foto

Online møde om at udvikle Broagerland
Af Kristian Pallesen

Borgerne på 
Broagerland bliver i juni 
inviteret til at investere 
i at skabe rammer, der 
kan tiltrække nye 
borgere med lyst til at 
have arbejde og bopæl 
på samme matrikel 
sammen med andre. 
Men allerede den 22. april 
er der møde om projektet 
Broagerland 3.0.

“Coronaen har åbnet øj-

nene for nye måder at leve 
et liv på. Med hjemmear-
bejde har mange oplevet 
en ny hverdag, flest i en 
oplevelse af at sidde alene. 
Vi tror på, at sociale sam-
menhænge bliver stærkere 
med det, vi gerne vil med 
projektet Broagerland 
3.0. Kernen i projektet 
er på tværs af alder og 
faglighed at skabe bo- og 
arbejdsfællesskaber. får 
vind i sejlene. Netop 
fællesskaber er kernen 

i projektet Broagerland 
3.0. Vi vil indrette nye 
bo- og arbejdsfællesskaber 
i eksisterende bygninger 
på Broagerland”, fortæller 
Ingebeth Clausen, Smøl.

Den 22. april kan alle 
interesserede deltage i et 
virtuelt møde om projek-
tet, og den 1. juni er der 
stiftende generalforsam-
ling i en ny forening med 
det formål at oprette en 
erhvervsdrivende fond, 
som kan virkeliggøre de 

nye rammer for et godt liv 
på Broagerland.

“For os i landsbylaugene 
på Broagerland og Broager 
Udviklingsforum handler 
det om at fremtidssikre 
en vækst på Broagerland. 
Broagerland har de her-
ligheder, som tiltrækker 
folk nu om dage og som 
vi selv sætter højt. Men 
hjemmearbejdet har jo 
vist, at man med adgang 
til IT også kan skabe nye 
arbejdspladser. Og facili-

teter kan gro frem i fælles-
skaberne. Men vi skal selv 
gå forrest, og det første, 
nærliggende initiativ er at 
overtage og investere i at 
omdanne en nedlagt land-
brugsejendom”, mener 
Ingebeth Clausen.

Du kan deltage 
hjemme fra stuen
Mødet den 22. april, der 
giver mere viden, kan 
du sidde sammen med 
naboen over en kop kaffe 

og være med hjemmefra. 
Programmet bliver spæn-
dende, lover Ingebeth 
Clausen. Hvis man ønsker 
at deltage, så send en 
mail om, at du gerne vil 
være med. Adressen er 
clausen1818@gmail.com  

Den stiftende general-
forsamling 1. juni håber 
man kan gennemføres 
ved fysisk fremmøde. 
Men det afhænger jo af 
corona-restriktionerne, 
erkender styregruppen for 
Broager 3.0. ■

Brand
Ullerup Frivillige 

Brandværn og Gråsten 
Frivillige Brandværk 
rykkede hurtigt ud til en 
mindre brand på slagteriet 
i Blans.

Det skyldes, at rengø-
ringspersonalet opdagede, 
der brændte ved en motor.

Brandmændene fik hur-
tigt slukket de gløder, der 
lå og ulmede. ■

Indbrud 
i skur
Der har været indbrud 
i et skur på Vestergade i 
Broager.

Hængelåsen er klip-
pet over og der er stjålet 
en plæneklipper og en 
fejemaskine. ■

Dusør for 
brevduer
Paul Mc'Burnie på 
Fjordvej i Egernsund ud-
lover dusør på 50.000 kr., 
hvis nogen kan skaffe sine 
syv avlsduer, fire dueunger 
og to dueæg, som blev 
stjålet fra et dueslag tirs-
dag før påske. ■

Fodboldspiller får 20 
dages fængsel
En 29-årig mand blev 
forleden straffet med 20 
dages fængsel for sin 
handling, der fandt sted 
under en serie 4-kamp 
5. september sidste år i 
Egernsund.
I en kamp mellem 
Egernsund KIF og Egen 

UI blev en 29-årig spil-
ler fra Egernsund udvist 
i ti minutter for brok og 
protester.

Han reagerede ved at 
skubbe til dommer Julie 
Alsbro, da han forlod 
banen og passerede hende. 
Derudover spyttede han i 

retning af dommeren og 
råbte "møgluder".

Den 29-årige, som 
nægtede sig skyldig, 
mødte ikke op i Retten i 
Sønderborg. Det gjorde 
i stedet hans advokat, og 
dommeren valgte at be-
handle sagen. ■

Have møbler
Der har været indbrud i et 
skur på Bred maj i Egern-
sund, hvor gerningsman-
den kom ind ved at bryde 
døren op.

Der blev stjålet have-
møbler og haveredskaber.

Indbrudstyven forsøgte 
også at komme ind i hu-
set, men det lykkedes 
ikke. ■
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CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

“Hvorfor bruge deres 
fusser når de kan køre 

med Quorps Busser”

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

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

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

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

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

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Kosmoshus Træfældning

Alt i træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og

rodfræsning

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

– Kort fortalt, vi fælder alt –

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Avisen er i din postkasse onsdag/torsdag
Grafisk  
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00 
 onsdag og torsdag  kl. 13.00 - 15.00 
 eller efter aftale

Modtager du ikke ugeavisen senest torsdag kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail 
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter

Esben Cronbach

Telefon 26 77 22 72

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Grafisk  
tilrettelæggelse 
Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen
Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Bogholder
Ann Christensen
Telefon 31 17 05 27
bogholder@graastenavis.dk
Træffes tirsdag til torsdag 
fra kl. 11-15
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Tak fordi du 
handler lokalt

Hørt i byen
Danmarks militære 
anklagemyndighed 
- Auditørkorpset - skri-
ver i sin beretning for 
2020, at en værneplig-
tig ved Den Kongelige 
Livgarde fik en bøde 
på 2.500 kroner, da 
han blev dømt for grov 
pligtforsømmelse efter 
have sat sig ned på 
sin rundering i løbet 
af vagttjenesten ved 
Gråsten Slot.

En medarbejder er 
blevet bekræftet positiv 
for coronavirus på 
Dalsmark Plejehjem i 
Rinkenæs. 
Omkring 80 medar-
bejdere og borgere på 
Dalsmark Plejehjem 
er efterfølgende blevet 
testet for corona, men 
har været negative. 
Den coronasmittede 
medarbejder har ikke 
været i nær kontakt 
med nogle af de andre 
ansatte.

Kirkens Korshærs 
genbrugsbutik på 
Borgergade 5 i Gråsten 
har mødt en hjælpende 
hånd under den tre 
måneder lange nedluk-
ning. 
Ejeren, Den store 
Maler, har været sær-
deles imødekommende 
med hensyn til at for-
lange husleje. Han har 
nemlig reduceret lejen 
med 50 procent i årets 
tre første måneder. 
Det er en stor hjælp 
for Kirkens Korshærs 
sociale arbejde, at ud-
gifterne bliver så små 
som muligt.

Kommunaldirektør i 
Sønderborg Kommune, 
Tim Hansen, får årligt 
2.107.774 mio. kroner 
i løn. Det viser den 
seneste opgørelse. ■

Kia Rio
1,2 CVVT Active
08/2014
Km. 112.000
Benzin
Sølvmetal

64.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

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

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre  
– unge, studerende, voksne og ældre*.

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt, og du har  
mulighed for at få enten én eller flere ruter.

Vi leverer de pakkede reklamer og aviser på din  
adresse – klar til omdeling. Du kan låne en  
cykeltrailer af os.

Vi har omdeling onsdag og  
torsdag 

Bestem selv, hvornår på dagen,  
du vil arbejde, indenfor vores deadline

Som voksen får du skattefri  
kørselsgodtgørelse på landruter

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling

Du optjener løbende point til vores 
gaveshop, hvis du er fast omdeler 
under 18 år

VI                     OMDELERESØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE
blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:

*Du skal blot være fyldt 13 år for at søge jobbet

TLF. 70 10 40 00
ELLER RING TIL OS PÅ

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

salgsvurdering.

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

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

Indsamlere 
trodsede regn
Af Gunnar Hat tesen

Indsamlere fra Kræftens 
Bekæmpelses lokalafde-

ling i Gråsten var søndag 
ude med raslebøsserne.

I alt fik de 23 indsam-
lere 54.402 kroner i bøs-
serne i forbindelse med 
Kræftens Bekæmpelses 
landsindsamling.

Sidste års indsamling 
blev amputeret på grund 
af corona-situationen, 
men denne gang var mu-
lighederne bedre.

Folk var glade og positive 
og indsamlerne var også 
meget tilfredse, selv om de 
var lidt forfrosne.

“Indsamlerne gik i regn 
og slud for den gode sag. 
Man bliver bare så glad 
og taknemmelig over 
det indsamlede resultat”, 
siger Helle Blindbæk fra 
Kræftens Bekæmpelses 
lokalafdeling. ■

VÆRELSE 
SØGES

Lejlighed eller værelse med 
tekøkken søges snarest muligt i 
Gråsten eller nærmeste omegn.

TLF. 2971 1798

Boliger

Nabostrid på Bellevue

Af Gunnar Hat tesen

Normalt er det fredfyldt 
på Bellevue i Gråsten, 
hvor beboerne nyder 
en smuk udsigt ud over 
Nybøl Nor.
Men for Verner Jensen og 
Ketty Lynggaard fylder 
det meget i deres hverdag 
at en nabo mobber dem.

“Vi føler os chikaneret af 
en nabo, som mobber os, 
fortæller ægteparret, der 
har boet fem år i en lejlig-
hed på Bellevue 4.

Andre beboere er også 

bange for at møde ham, og 
flere er flyttet fra blokken.

“Han har fjernet vores 
navneskilt, tilstoppet en 
lås, sviner os til på sedler, 
smørret fedt på håndtaget 
og gennemrodet vores 
lejlighed”, fortæller Verner 
Jensen.

Kasserer i grundejerfor-
eningen, Ib Graversen, 
bekræfter, at bestyrelsen 
er opmærksom på, at de 
to parter er på kant med 
hinanden.

“De har deres kon-
troverser, men det er et 
privat anliggende, som vi i 
bestyrelsen ikke kan gøre 
noget ved. Det er næsten 
som i et ægteskab”, mener 
Ib Graversen.

Bestyrelsen har betalt 
ægteparret en ny lås for at 
holde dem skadesløse. ■

Ketty Lynggaard og Verner 
Jensen føler sig chikaneret af 
en nabo på Bellevue.
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Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

ALT I MURERARBEJDE
• Småreparationer
• Om- og tilbygning
• Nybyggeri
• Hoverentreprenør

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre Motor-optimering

fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

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

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Hummel tager første spadestik i Padborg

Af Dit te Vennits Nielsen

Hummel får snart lager- 
og distributionscenter i 
Padborg
Forleden blev første spade-
stik taget til Hummels nye 

automatiserede lager- og 
distributionscenter. 

Grunden, som Aabenraa 
Kommune har solgt til 
Hummel, er på cirka 
61.000m2 og er placeret 
tæt ved motorvejen ved 

Bov-afkørslen i sydgående 
retning.

“Jeg er meget glad for, at 
Hummel har besluttet at 
bygge deres højteknolo-
gisk distributionscenter 
i Aabenraa Kommune 

i et i forvejen stærkt er-
hvervsområde, og jeg ser 
frem til at følge byggeriet. 
I Aabenraa Kommune 
vil vi erhvervslivet, og at 
Hummel vælger at bygge 
her, er for mig en be-
kræftelse på, at erhvervs-
livet også vil Aabenraa 
Kommune”.

Sådan lyder det fra borg-
mester Thomas Andresen 
(V) efter han fredag ef-
termiddag sammen med 
Hummels bestyrelsesfor-
mand, Christian Stadil, og 
administrerende direktør, 
Allan Vad Nielsen, tog 
det første spadestik til 
virksomhedens nye auto-
matiserede lager- og di-
stributionscenter på cirka 
24.000 kvadratmeter, der 
skal håndtere forsendelser 
til mere end 30 lande.

Porten til Europa
Erhvervsområdet i 
Padborg, hvor det nye, 
internationale lager bliver 
bygget, er et internati-
onalt, strategisk vigtige 
erhvervsområde, hvor 
der er kort vej de største 
markeder.

“I Padborg får Hummel 
en stærk infrastruktur, 
som samtidig er porten 
til Europa med direkte 

adgang til det europæiske 
motorvejsnet. I Aabenraa 
Kommune er digitali-
sering i højsædet, og jeg 
er sikker på, at Hummel 
også her passer godt ind 
med deres teknologi for 
fremtidens distributions-
centre”, siger borgmester 
Thomas Andresen, som 
samtidig glæder sig over, 
at når lageret står færdigt 
og er klar til at blive taget 
i brug vil skabe nye, lokale 
arbejdspladser. ■

Hummels bestyrelsesformand Christian Stadil tog sammen med borgmester Thomas Andresen 
(V) og administrerende direktør Allan Vad Nielsen første spadestik til det nye distributionscen-
ter ved Bov-afkørslen i Padborg. 

Hummels kommende lager bliver på 24.000 kvadratmeter, og 
kommer til at ligge helt ud til motorvejen vest for Padborg

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 15 14 april 2021 13. årgang

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 14. Boller i karry med ris og wookTai

TORSDAG den 15. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 16. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 17. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 18. Burger med pommes frites

MANDAG den 19. Kødsovs med pasta

TIRSDAG den 20. Kyllingebryst med fl ødekartofl er og salat

Kun 69,-



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 18. april kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 18. april kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Søndag den 18. april kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet 
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal 
det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

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

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

Efterskoleelev:

“Det føles rigtig godt at være 
tilbage på efterskolen igen”
Af Anita Mir

16-årige Emmely Hviid 
Mamsen fra Padborg går 
på Sundeved Efterskole. 
Covid-19 har påvirket 
Emmely og de andre på 
efterskolen meget.

Emmely Hviid Mamsen 
havde det ikke så godt un-

der Danmarks anden ned-
lukning. Undervisningen 
forgik online.

“Jeg havde det ikke 
særlig godt under nedluk-
ning, fordi jeg ikke rigtig 
følte, at jeg havde det 
samme fællesskab med 
de dejlige mennesker på 
efterskolen, som jeg havde, 

inden vi tog hjem”, fortæl-
ler Emmely.

Under karantæne
“Vi havde online-under-
visning, hvor vi sad hjem-
me. Vi har gymnastik på 
efterskolen, så vi havde 
også gymnastiktimer 
sammen online. Det var 
der, jeg oplevede mest 
fællesskab under karan-

tænen”, siger Emmely 
Hviid Mamsen, der tager 
en gymnasial uddannelse 
efter 9. klasse.

Hun fortæller, at det 
kunne føles som meget 
lange dage uden social 
kontakt til de andre ude 
på efterskolen.

“Det føles rigtig godt at 
være tilbage på efterskolen 
igen, selvom man lige 
skal vænne sig til det hele. 
Vi har også lige fået nye 
værelseskammerater, som 
man i den grad også skal 
vænne sig til”, siger den 
smilende Emmely.

Ude på efterskolen i 
Bovrup har de et pigehus 

og et drengehus. De har 6 
værelser i hver af husene.

“Dem du er på værelse 
med, er så dem du må 
være tæt med og lave alt 
med”, fortæller Emmely 
Hviid Mamsen, som også 
siger, at de spritter hænder 
af, hver gang de træder 
ind i et nyt lokale.

“I forhold til aktivite-
terne skal der være mere 
pædagogisk opsyn, så de 
er sikre på, at vi ligesom 
overholder restriktio-
nerne. Vi har også fået 
armbånd af efterskolen 
med forskellige farver på, 
så lærerne kan følge med 
i, hvilke grupper man er 
i, og så man ikke bliver 
blandet”.

“Jeg synes i det hele 
taget, at Corona kun har 
påvirket mig dårligt. Jeg 
føler, at min ungdom er 
gået til spilde. Det sidste år 
faktisk”, fortæller Emmely 
Hviid Mamsen.

Selvom dette er sket, er 
Emmely rigtig glad for, at 
hun forhåbentlig kan være 
sammen med de andre på 
efterskolen i de sidste må-
neder efter påskeferien og 
indhente alt den tid, hun 
har mistet. ■

Emmely Hviid Mamsen håber, 
at hun de kommende 
måneder kan opleve mere af 
efterskolelivet.

Ren by fra Fårhus til Kruså
Der bliver samlet skrald 
ind i både Kruså, Bov, 
Padborg og i Fårhus i løbet 

af ugen. I Fårhus slutter de 
af med grillpølser og en 
vand/øl.

Frivillige har taget teten 
med at fordele ruterne. ■
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Nybolig Padborg
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

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

Til alle tider. Til alle hjem.

Skal vi også sælge
din bolig?

Hos Nybolig Padborg og Gråsten sælger vi alle slags boliger, og vi oplever
altid stor efterspørgsel. Derfor har vi også køberen til dit hjem.

 
Kontakt os og få en gratis salgsvurdering, når det er tid til et nyt hjem.

Kollund - Drosselvej 23

Solgt

NYHED

Bov - Kempesteens Vej 1

Kontantpris: 2.250.000
Ejerudgift pr. md: 1.655
Udbetaling: 115.000
Brt/nt excl. ejerudg: 9.253/8.076
Villa, 1 fam. Sag: 14202

132 m2 1/3 1 731 m2 A2010 2014

NY PRIS

Villa, 1 fam.Bov - Valsbølgade 28
Kontantpris: 1.495.000
Ejerudgift pr. md: 2.062
Udbetaling: 75.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.180/5.391
Sag: 13502

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

Smedeby - Bakkesvinget 27

Solgt

NYHED

Bov - Grydehøjvej 12

Kontantpris: 2.145.000
Ejerudgift pr. md: 1.930
Udbetaling: 110.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.822/7.700
Villa, 1 fam. Sag: 04521

154 m2 1/4 1 1.064 m2 C 2006

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Hærulfvej 12

Kontantpris: 890.000
Ejerudgift pr. md: 1.658
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.712/3.236
Sag: 03721

175 m2 2/4 1

732 m2 C 1965/76

Man passer godt på de ting, der står en
nær, og sådan er det også med ejendom-
me. Det ser I tydeligt, når I første gang op-
lever denne gedigne og ganske rummelige
villa, beliggende blot et par hundrede me-
ter fra grænsen i Padborg. For her har
sælger virkelig passet og plejet villaen, og

over de seneste 10 år er der desuden
foretaget flere gode renoveringer og mo-
derniseringer.

Holbøl - Havremarken 63

Solgt

NYHED

Kollund - Midtkobbel 35

Kontantpris: 2.995.000
Ejerudgift pr. md: 2.565
Udbetaling: 150.000
Brt/nt excl. ejerudg: 12.314/10.748
Villa, 1 fam. Sag: 00621

183 m2 1/4 1 1.385 m2 C 2000/05

2 3



Fejrede åbning med flødeboller
Af Dit te Vennits Nielsen

Det var en stor festdag 
for Salon Skrænten i 
Kruså, da frisør Mette 
Perlewitz endelig fik lov 
til at åbne igen. 
Åbningsglæden var stor 
hos Mette Perlewitz, som 
har haft lukket siden 
landets nedlukning i 
december.

Hun havde sat flag foran 
salonen for at invitere 
kunder indenfore til en 
klipning i frisørstolen.

“Jeg har bare gået og 
ventet på denne her dag. 
Ordrebog er heldigvis 
fuld de kommende uger. 
Jeg har sådan savnet 
mine kunder”, siger Mette 
Perlewitz, som bød på 
flødeboller til kunderne. ■

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.

“Fænomenal service” 

“Super butik”

“Rigtig � n webshop og butik”

Trustpilot

Har du spørgsmål til el-cykler? 
Udvalg? Vi har det største udvalg: Størst

Kvalitet? Vi har kun kvalitetscykler: Højest

Service? Vi yder den bedste service: Bedst

Pris? Vi er Danmarks billigste: Billigst

Transport? Vi henter og bringer: Gratis

Stemning? Vi er søde: Positiv 

ÅBNINGSTIDER: Alle hverdage kl. 10.00 -17.00 · Lørdag kl.9.00-14.00 daniabikes.com

Besøg vores
youtubekanal
 
CYKELBLOGGEN

Brunde Vest 9, 6230 Rødekro · Tlf. 74 30 10 00 · Mail: dania@daniabikes.com

Tusind tak Tusind tak 
for ranke, alle blomster, gaver, søde sms’ere, opringninger for ranke, alle blomster, gaver, søde sms’ere, opringninger 

og besøg i anledning af vores diamantbryllupog besøg i anledning af vores diamantbryllup
Vi havde en dejlig og minderig dagVi havde en dejlig og minderig dag

Tak - tak - takTak - tak - tak
Bodil og Poul ClementBodil og Poul Clement

Genåbning af Valdemarshus
Af Dit te Vennits Nielsen

Valdemarshus i Padborg 
åbner igen for brugere.
Aktivitetscentret har 
været lukket på grund 
af Covid-19, men slår 
dørene op til en hyggelig 
dag tirsdag den 27. april 
og tirsdag den 4. maj fra 
kl. 11.30.

“Nu skal vi have gang i 
det hyggelige samvær igen. 
Derfor hejser vi flaget og 
inviterer vores brugere af 
huset til to sammenkom-
ster. Vi serverer grillpølser 
og kaffe. Vi bliver desvær-
re nødt til at festligholde 
genåbningen af huset ad 
to omgange, da vi kun må 
være 45 personer ad gan-

gen”, fortæller formand 
for Valdemarshus Carlo 
Jensen, som nævner, at det 
har været en trist tid for 
mange, men nu lyser det 
lidt op igen. 

Carlo Jensen håber, at 
der meget snart kommer 
normale tilstande.

“De mange brugere af 
huset har manglet den 

nære kontakt og har følt 
sig ensomme. Med gen-
åbningen kan der igen 
afholdes arrangementer, 
så der kommer glæde ind 
i hverdagen”, fortæller 
Carlo Jensen, som poin-
terer, at man naturligvis 
overholder de gældende 
coronaregler, så alle kan 
føle sig trygge. ■

Kunderne var blevet langhå-
ret hos Salon Skrænten, 
hvor frisør Mette Perlewitz 
havde gang i saksen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Aabenraa og Sønderborg  -  råd til småfolk

Regnslag og myggenet til
barne-/klapvogne fra WishKids

iZi Go X1 m/base
Black Cab. BeSafe
Nu 2.499 Før 3.798

Juniorseng inkl. madras
Hvid/grå. Träumeland/Basson

Nu 1.999 Før 2.598

Stige til juniorseng
Hvid/grå. Basson

Nu 149,95 Før 199,95

Se det store udvalg i din
ØnskeBørn-butik

Big Star Supreme m/drejehjul
All Black. Emmaljunga  

Nu 6.999 Før 8.999
 

40%
Spar

på udvalgt 
Name It

Ammeindlæg
Baby Dan

Nu 5 pk. 99,95 Før pr. pk. 32,95

Tilbuddene
gælder den 

15. april til og
med den 2. maj
eller så længe

lager haves

25%
Spar

kom til forårsfest
gode tilbud og nyheder

...og meget mere i butikken!
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Hørt ved Lyren
Bov IF Fodbold vandt 
deres første hjemme-
kamp med 7-1 over 
Lysabild SG.

Der er blevet stjålet 
mange cykler i den 
senere tid i Kruså og i 
Padborg. Flere af cyk-
lerne er dog blevet fun-
det igen, smidt rundt 
omkring i buskadser og 
grøfter. 

Vinduespudser Lone 
Gaarde fra “pudserfor-
dig” har fået et ekstra 
job hos Agro Handel 
og Transport ApS, 
hvor hun skal vare-
tage bogholderiet og 
kontoropgaver. 

Bov IF Tennis gør i den 
kommende weekend 
banerne klar til den 
nye sæson ved anlæg-
get i Padborg.

KJ Autoparts på 
Industrivej i Padborg 
lancerer som noget nyt 
jakker, bukser og sik-
kerhedssko i butikken.

Nagel Group A/S 
Padborg har hjulpet 
fire unge mennesker 
fra projekt Unge på 
toppen i Aabenraa 
Kommune. To af de 
fire har fået fast arbejde 
og to er hjulpet videre 
ud i verden. Nagel 
Group har derfor fået 
et såkaldt klistermærke 
med fire på stribe. 

Andreas Soll fra 
Padborg har fået stor 
succes med at printe i 
3D. Sammen med ven-
nen Tobias Schjønberg 
har han stiftet et firma, 
og de har nu svært 
med at følge med efter-
spørgslen. Andreas Soll 
er ansat som elektriker 
ved Herluf Jørgensen 
A/S og driver firmaet i 
Løjt Kirkeby ved siden 
af. ■

HAR DU TØJ, ISENKRAM ELLER ANDET, 
DU VIL SKILLE DIG AF MED, OG SOM 
ER I GOD STAND? 

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

Så lad andre få glæde af det og giv det til os. Møbler 
eller dødsbo kan evt. afhentes.

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

Åbningstider
Man., tir. og tor. 10-17
Ons. og fre. 13-17
1. lør. i md. 10-14

Oplev Nordtysklands fantastiske hede med smukke byer og historiske seværdigheder på stribe

• • • TUREN ER FOR ALLE • • •

Reserver allerede nu plads til turen
• • • Få en brochure på Valdemarshus • • •

Højdepunkter på turen:
• Se skibe blive hævet 38 meter i 

Scharnebecks skibselevator
• Besøg Caroline Mathildes gravsted i Celle
• Hør om luftbroen til Berlin på 

luftbrücker Museum
• Den særprægede Hundertwasser-Bahnhof 

i Uelzen Saltens historie i Lüneburg
Heidehotel Herrenbrücke

• Hyggeaften med musik og dans på hotellet

På udflugt med Valdemarshus og Panter Rejser Forbehold i Coronatiden

Kr. 3.695,00 pr. person 
i dobbeltværelse

Tillæg for eneværelse 
kr. 400,00

Tilmelding til Bente på Valdemarshus - tlf. 73768464 eller mail. bjp@aabenraa.dk

4 dags busrejse til

Lüneburger Heide
Fredag, den 6. - 9. september 2021

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Tilmelding til Bente tlf. 7376 8464 • mail bjp@aabenraa.dk

Valdemarshus hejser flaget
Tirsdag, den 27. april kl. 11.30 og

Tirsdag, den 4. maj kl. 11.30

Grillpølser 
og kaff e 
kr. 25,00

hejser flaget
Valdemarshus

Tirsdag, den 27.4.2021 kl. 11.30 og

Tirsdag, den   4.5.2021   samme tid

Max. deltager 45 personer pr. gang

Tilmelding til Bente , Valdemarshus tlf. 73768464 mail bjp@aabenraa.dk

først til mølle

Grillpøler og kaffe kr. 40,00  husk varmt tøj

Maks. deltagere 
45 personer pr. gang.

– Først til mølle

HUSK varmt tøj

REN BY
I FÅRHUS OG OMEGN

Lørdag den 17. april 
kl. 10.00 – 13.00

ved Fårhus Forsamlingshus
Mød blot op ved Forsamlingshuset, med praktisk 
fodtøj og varmt tøj, efter en kort bree� ng, sendes 

alle ud på gader, veje og pladser for at gøre 
forårsrent i grøfter og vejsider, på sports- og 

parkeringspladsen omkring Fårhus Forsamlingshus.

Der udleveres sække og handsker.

12.00 sluttes af med
gratis grillpølser, vand og
øl ved Forsamlingshuset

Vi opfordrer alle til at møde op, jo � ere der 
er med jo sjovere og lettere går det og det er 

en god lejlighed til at få lidt frisk luft.

Fårhus Borger & ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus i/s

www.faarhus.com

Penge i gåtur
Resultatet af Stig Tøftings 
167 km gåtur fra Aarhus 
til grænsen i Kruså er 
gjort op. 

Nu kan der ikke betales 
flere penge ind, og resulta-
tet nåede lige lidt over en 
million: 1.046.257 kroner. 

Pengene deles ligeligt mel-
lem de to organisationer 
Børnecancerfonden og 
KidsAid, der hjælper børn 
med kræft og andre alvor-
lige sygdomme. ■

Indsamling
Der blev samlet 80.433 
kr. ind til Kræftens 
Bekæmpelse ved lokalind-
samlingen søndag. 

Det var en stolt kam-
pagneleder Sussi Gellett, 
der kunne sende det flotte 
beløb videre. ■
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Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63
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Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

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 Septima
  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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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
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Klinik for Fodterapi
v/ Lone Bakowsky og Hanne Jepsen 

Torvegade 1, 6330 Padborg

Telefontid
mandag - torsdag fra 9-11

Tlf. 25 48 58 86
www.fodklinik-padborg.dk

Klinik for Fodterapi
v/ Lone Bakowsky og Hanne Jepsen

Som statsaut. fodterapeut er vi 
en del af sundhedsvæsenet.

Derfor kræves der ingen 
coronapas inden behandling.

De normale retningslinjer er 
fortsat gældende.

Sammen passer vi på hinanden.

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414 – Mail kontor@gransehallerne.dk 
Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook 

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414
Mail kontor@gransehallerne.dk

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Faldne blev 
mindet i Padborg
Traditionen tro blev der 
9. april nedlagt kranse 
for tre faldne grænsegen-
darmer ved mindestenen 
ved jernbaneviadukten i 
Padborg.

Blandt deltagerne i ce-
remonien var Aabenraas 
borgmester Thomas 
Andresen (V).. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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