
hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Værkstedet er åbent efter aftale

under corona-nedlukningen

IT salg, service og support
til virksomheder og private

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

iPhone og iPad

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig rådgivning 

i butikken eller 
hjemme hos dig.
Alle hverdage fra 

9.00–17.30

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Stifte et selskab

Ejeraftaler

Omstrukturering af selskaber

6 flasker

425,-

Madonna Nera 
“Den lille Brunello”
En moderne og spændende 
italiensk vin fra Toscana.

Forkælet med en smule 
fad med strøm af noter 
af vanilje, brombær, 
kirsebær og tranebær.

Madonna Nera skaber 
klassiske Montalcino vine, 
med et moderne tilsnit. Vinen 
skabes på 100% Sangiovese 
på stenet jordbund, med 
sandfyldt lerbund. giver et 
solidt udtræk fra druerne. 

Blandt top 4% af verdens vine 
scoret til 4,0 på Vivino

Normalpris 169�  pr. flaske

1 flaske 89� 
Spar 80� 

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

ENGANGSTILBUD 
VI HAR 100 KASSER 

Spar
op til

589,-

GRÅSTEN

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

V/Helle Grønnegaard Lauridsen
Lægeeksamineret fodplejer

Kidingvej 66 – 6200 Aabenraa
Tlf.  29 91 48 07 
hellegl@sporty.dk

www.klinikgroennegaard.dk

3178 7748 | www.mbse.dk | kontakt@mbse.dk

MB Sport & Event ApS
- Professionel leg og legepladser

Jeg hjælper dig som 
borger- og lokalforening 
med at få skabt penge, 

designet og bygget lege- 
og aktivitetsområder på 

fra bunden af. 

Billige, bedre og lokalt.

Husk at lege, det bliver 
man aldrig for gammel til

// Michael

FIND UD AF, HVAD DER 
BEVÆGER DIG.

Er det højeffektive motorer, hybridteknologi 
eller at køre helt elektrisk?
Mazda CX-30 fra 260.000 kr. | Mazda MX-30 fra 240.100 kr. 
Mazda CX-5 fra 300.000 kr.

KØR IND I 2021 MED EN LAV RENTE
OG VINTERHJUL MED I PRISEN (VÆRDI OP TIL 14.395 KR.)

Enhver ny Mazda forener inspirerende design med dynamiske køreegenskaber og avanceret sikkerhedsteknologi. Lige nu får du vinterdæk på 
aluminiumsfælge uden merpris** og en attraktiv kampagnerente via Mazda Finans, når du køber en ny Mazda. Velkommen til en prøvetur hos 
din Mazda-forhandler.

*Finansieringseksempel: Mazda CX-30 SKY 2.0 150 HK. 309.201 kr. Udbetaling 61.841 kr. Månedlig ydelse i 96 mdr. 2.866 kr. Samlet kreditbeløb 247.361 kr. Samlede omkostninger 27.726 kr. Samlet til
bagebetaling 275.087 kr. ÅOP 2,72%. Var. debitorrente 0,45%. Finansiering udbydes af Nordea Finans. Der er fortrydelsesret på finansieringen. Forudsætter kaskoforsikring og betaling via Betalingsservice.  

**Tilbuddet har en værdi af op til 14.395 kr. og gælder ved køb af en fabriksny Mazda2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-30 eller Mazda CX-5 som indregistreres senest den 28.02.2021. 
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Bilerne er vist med ekstraudstyr. Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 20,0  12,0 km/l. CO2emission 132  188 g/km. Energiklasse 

KAMPAGNE-
RENTE

0,45%*

aut. Mazda & Nissan forhandler

KØR IND I 2021 MED EN LAV RENTE
OG VINTERHJUL MED I PRISEN (VÆRDI OP TIL 14.395 KR.)

Enhver ny Mazda forener inspirerende design med dynamiske køreegenskaber og avanceret sikkerhedsteknologi. Lige nu får du vinterdæk på 
aluminiumsfælge uden merpris** og en attraktiv kampagnerente via Mazda Finans, når du køber en ny Mazda. Velkommen til en prøvetur hos 
din Mazda-forhandler.

*Finansieringseksempel: Mazda CX-30 SKY 2.0 150 HK. 309.201 kr. Udbetaling 61.841 kr. Månedlig ydelse i 96 mdr. 2.866 kr. Samlet kreditbeløb 247.361 kr. Samlede omkostninger 27.726 kr. Samlet til
bagebetaling 275.087 kr. ÅOP 2,72%. Var. debitorrente 0,45%. Finansiering udbydes af Nordea Finans. Der er fortrydelsesret på finansieringen. Forudsætter kaskoforsikring og betaling via Betalingsservice.  

**Tilbuddet har en værdi af op til 14.395 kr. og gælder ved køb af en fabriksny Mazda2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-30 eller Mazda CX-5 som indregistreres senest den 28.02.2021. 
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Bilerne er vist med ekstraudstyr. Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 20,0  12,0 km/l. CO2emission 132  188 g/km. Energiklasse 

KAMPAGNE-
RENTE

0,45%*

aut. Mazda & Nissan forhandler

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 16 21. 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 25. april kl  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 25. april kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Vi har HØRT, at restriktionerne for gudstjenester lempes.

I skrivende stund har vi dog intet fået på skrift, men du kan holde 
dig orienteret på vores hjemmeside og facebook.

Linda Lassen udgiver erotisk roman
Af Gunnar Hat tesen

Linda Lassen er 
Gråstens mest indflydel-
sesrige forfatter til dato 
og slotsbyens største 
litterære eksportvare.  
Den produktive forfat-
ter har igen udgivet en 
roman. Den hedder 
“Den kloge kvinde fra 
kvindehuset” og udkom-
mer 23. april på forlaget 
Hovedland.

“Romanen er inspireret 
af min oldemor, som var 
“klog kone” langt ude 
på landet. Jeg havde hørt 
om hendes spådomme, 
der var gået i opfyldelse, 
men jeg nægtede at tro på 
den slags “naiv overtro”. 
Mine fordomme om 
kloge koner var, at de var 
okkulte – naive koner – 
Maren fra kæret, men da 
jeg begyndte at sætte mig 
lidt ind i emnet, fandt jeg 

ud af, at langt de fleste 
“kloge koner” snarere 
kunne sammenlignes med 
vor tids psykologer. Der 
var langt til læger, bib-
liotekerne var sjældne og 
lå i de lidt større byer, og 
internettet fandtes ikke. 
så hvor skulle man gå hen 
med sine spørgsmål. Dem 
måtte man jo få svar på i 
lokalsamfundet”, fortæller 
Lina Lassen.

Spåede folk
Hendes oldemor var fattig 
– rigtig fattig. Hun levede 
af sin køkkenhave og de 
æg hønsende lagde og de 
gaver folk, både mænd og 
kvinder, kom med, når de 
var blevet spået.

“Jeg har set i kirkebø-
gerne, at der ikke kun i 
min oldemors familie, 
men i rigtig mange – især 
landarbejderfamilier, stod 
“ukendt” udfor faren.

Så begyndte ideen til 
romanen om “Den kloge 
Kone fra kvindehuset” 
at spire”, fortæller Linda 
Lassen.

Karle ville have dem
Også den gang var kvin-
derne udsatte.

“Hvor gik tjenestepi-
gerne hen, hvis en karl 
“ville ha’ dem?” De havde 
ikke værelse med nøgle, 
de var totalt ubeskyttede. 
Intet under, at der blev 
født mange børn hvor 
faren var ukendt – eller 
“udlagt”, fortæller Linda 
Lassen, som henter in-
spiration på sine mange 
gåture i Gråstenskovene.

Hendes oldemor, 
Karoline, laver et kri-
secenter uden at kende 
ordet, og hun fungerer 
som ægteskabsrådgiver, 
psykolog og rollemodel 
for andre fattige kvinder, 
men bliver opsøgt af både 
mænd og kvinder, der 
beder om råd til at takle 
de udfordringer, deres liv 
giver dem.

Den kloge kone
Romanen “Den kloge 
kone fra Kvindehuset” 
handler om en kvinde, 
der trods fattigdom og 
ingen uddannelse allige-
vel gjorde noget for sine 
medsøstre, længe inden 
der var noget der hed Mee 
Too bevægelsen.

Perioden er 1887–1958. 
Sted er en lille stationsby 
fra 1911 på Nordfyn.

Karoline vokser op i 
huset på Pilegårdsmark, 
tæt knyttet til sin familie, 
især mormor Karen, som 
lærer hende at “lægge 
kort”. Hun ved, Karoline, 
der er en “bitte spurv”, 
vil få svært ved at klare 
det hårde fysiske arbejde, 
der er nødvendigt for at 
ernære sig som landarbej-
derske på de omliggende 
gårde. Derfor vil det være 
godt, hvis Karoline, når 
hun skal klare sig selv, kan 

supplere indtægterne ved 
at “lægge en stjerne” for 
folk.

Ukendt far
Da Karoline, som så 
mange andre tjenestepiger 
på den tid, udsættes for 
overgreb og får et barn, 
hvor faderen er “ukendt”, 
er det også mormor 
Karen, der siger til hende, 
at “Ondskaben har sat sit 
mærke på dig, men ond-
skaben skal ikke have lov 
at stå alene. Du må finde 
din måde at bekæmpe den 
på.”

Karolines måde bliver at 
hjælpe andre kvinder, der 
er blevet ofre for den tids 
manglende muligheder for 
at beskytte sig selv og sine 
børn. Hun bliver kendt 
langt uden for sognets 
grænser, som klog kone og 
som en, hvortil kvinder i 
nød kan komme og blive 
hjulpet.

“Kvindekampen fore-
gik ikke kun inde i by-
erne blandt borgerskabets 
kvinder, men også i den 
fattige almuebefolkning 
ude på Pilegårdsmark hos 
den kloge kone i kvin-
dehuset”, nævner Linda 
Lassen. ■

Faktaboks
Romanen “Den kloge 
kone fra Kvindehuset” 
udkommer 23. april på 
forlaget Hovedland. 
Pris 289,95 kr.

Linda Lassen med sin nyeste 
bog i hænderne. Gennem 
årene har hun skrevet over 
40 bøger.
Det er blevet til en glad bog 
med en heltinde.

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
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

KOLDSKÅL 
TID

Änglamark mælk 
Vælg mellem let, mini eller skummet 
1 liter

Madonna Nera 
“Den lille Brunello”
Normalpris 169�  pr flaske

1 flaske 89� 
Spar 80� 

Ta’ 3 liter kun

15,-

MANDAG- OG 
TIRSDAGSTILBUD 

I HELE APRIL

6 flasker

425,-

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 

SLAGTEREN TILBYDER
Koteletter eller skaftekoteletter
1000 g

Spar 
op til

589-,

Kun

10,-

Kun

70,-
Kun

50,-
Arla koldskål 
Vælg mellem alm. eller jorbær

1 liter

DELIKATESSEN TILBYDER
Lækker pålægsplade
Til 2-3 personer

GERNE MOD 
FORHÅNDSBESTILLING, 

DELIKATESSEN 
TLF. 73 65 26 00 

24 TIMER FØR

ENGANGSTILBUD 
VI HAR 100 KASSER 

GRÅSTEN
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Sejrsvej 101 • Rinkenæs • Gråsten • Tlf.  74 65 09 49 • www.benniksgaardhotel.dk • info@benniksgaardhotel.dk

FLYT VIRKSOMHEDEN PÅ HOTEL

Bliv en del af fællesskabet på Benniksgaard Hotel. 
Kontorfællesskabet ligger i det gamle kornmagasin og består af 
kontorlokaler, i forskellige størrelser, med adgang til køkken.

Vi har 3 ledige lokaler med plads fra 2-4 personer.
Kontorenhederne koster fra kr. 4.000, - pr. md. 

inklusiv, internet, el, vand og varme. 
Fordelagtig aftale på morgen- og frokostordning. 

For yderligere information kontakt:

Rafael Sojka

T. 93 88 89 33

eller rs@benniksgaardhotel.dk

Sjælden ræv 
ved Knudsmade
En meget sjælden 
sort ræv er observe-
ret på Gendarmstien 
ved Knudsmade i 
Munkemøllebugten. 

Den sorte ræv er ikke 
sky og bange for menne-
sker, som mødte den. ■

 Foto Sonja Fabriciu

Genforeningsspillet 2020 
“Grænsedragning” er aflyst 
Af Gunnar Hat tesen

Styregruppen for 
Genforeningsspillet 
2020 “Grænsedragning” 
har besluttet at aflyse 
forestillingen.
På sit seneste møde 
har styregruppen for 
“Grænsedragning” vur-
deret, at det heller ikke i 
år vil være muligt at gen-
nemføre en forestilling. 

Restriktionerne i forbin-
delse med Corona pande-
mien vanskeliggør at gen-
nemføre udendørs prøver 
med mange medvirkende. 

Det ville betyde en yder-
ligere udskydning af fore-
stillingen til næste år, men 
det vurderes, at interessen 
ikke længere vil være til 
stede 2022.

“Når vi ikke har mulig-
hed for at opsætte stykket 
i år, vurderer vi, at menne-
skene i regionen har lagt 
Genforeningen 2020 bag 
sig, og stykket vil være 
uaktuelt i 2022”, siger 
Ole Gaul Nilum, der er 
formand for Sønderjydsk 
Forsøgsscene.

Desuden er der for stor 
usikkerhed, om der er 

tilstrækkeligt med skue-
spillere og scenepersonel 
samt mulighed for at 
60-70 personer kan øve 
samlet i 2022. 

Tungt hjerte
Styregruppen har derfor 
taget den tunge og svæ-
re beslutning, at aflyse 
forestillingen.

“Vi aflyser forestillingen 
med meget tungt hjerte, 
men vi kan ikke få øje 
på andre, rigtig gode 
alternativer. Tak til hele 
holdet for opbakning og 
tålmodighed.” siger Ole 

Gaul Nilum, der håber, 
at deltagerne i fællesskab 
kan mødes om en anden 
forestilling, når tiderne er 
normaliseret.

“Grænsedragning” 
er Sønderjydsk 
Forsøgsscenes bidrag 
til fejringen af 100-året 
for Genforeningen. 
Det er de 6 sønderjyske 
amatørteatre, der står 
bag Genforeningsspillet 
“Grænsedragning”. ■

Kunder strømmer til Salon Sanne
Af Esben Cronbach

Siden genåbningen har 
der været travlt i Salon 
Sanne. Kunderne har, 
ifølge indehaveren, 
Susanne Vesperini, 
været fantastiske. 
Flere har betalt ekstra og 
nogle er kommet med 
gaver til salonen.

For ejeren og medar-
bejderne har travlheden 

i Salon Sanne været stor. 
For kunderne har venteti-
den været lang. Alligevel 
formår både kunderne og 
salonen at bruge tid på 
at værdsætte hinanden i 
den pludselig meget travle 
hverdag.

Stor forståelse
“Forståelsen for, at de 
seneste måneder har 
været hårde for Salon 

Sanne, er stor”, siger 
Susanne Vesperini efter 
genåbningen. 

Ingen kunder er kommet 
uden negative tests eller 
coronapas, og flere har 
spurgt, hvordan hun har 
klaret økonomien.

“Jeg synes, kunderne har 
været fantastiske. Derfor 
har jeg også rost dem. En 
del har givet lidt ekstra, og 
nogle er kommet med ga-

ver og blomster. Kunderne 
er så positive, og så kan 
vi jo også kun være det,” 
siger hun.

Allerede inden genåb-
ningen var der booket 14 
dage frem i Salon Sannes 
kalender, men kunderne 
har haft stor forståelse for. 

“Når de ringer ind og 
bestiller en tid siger flere 
“allerede?”. De fleste ved, 
at der er lang ventetid.” ■

Syv ællinger i 
Billeddammen

Et af gåseparrene i Billeddammen ved Gråsten Slot har fået 
syv ællinger. Foto Frank S Olinsson

Ny spidskandidat 
for Liberal Alliance

Af Gunnar Hat tesen

Liberal Alliance vil igen 
være at finde på stem-
mesedlen til kommunal-
valget 16. november.
Ny spidskandidat 
er 37-årige Marius 
Smoc, Ullerup, som til 
daglig er selvstændig 
erhvervsdrivende.

“Vi er rigtig glade for at 
have Marius med på hol-
det. Det er vigtigt, at hele 
den blå blok i Sønderborg 
står stærkt ved dette 

kommunalvalg, særlig 
nu, hvor der kan være et 
systemskifte på vej. Her 
vil Liberal Alliance være 
en konstruktiv medspiller, 
der naturligvis bakker op 
om Ellen Trane Nørbys 
kandidatur til borgme-
sterposten” siger lokalfor-
mand Dorthe W. Nielsen.

Noget af det, Liberal 
Alliance vil markere sig 
på i Sønderborg, er mere 
fokus på de kommunale 
kerneydelser samt afbu-
reaukratisering, så kom-
muneskatten bliver brugt 
med større respekt for de 
mennesker, der bringer 
den til veje. ■

Marius Smoc stammer fra 
Rumænien og kom for 11 år 
siden til Danmark. Ved hårdt 
arbejde har han skabt sin 
egen virksomhed. 
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Tag med Quorp´s Busser ApS 6 dage til Bornholm.
Fra Søndag d. 20/6-21 til Fredag d. 25/6-21 

Prisen er inkl. Bus, kaffe og rundstykker på afrejsedagen, færge fra Ystad til Rønne og retur, samt 
morgenmad på færgen på vej hjem, 2 dages udfl ugt med guide, guidet tur til Christiansø, samt 

entré til Bornholms teknisk samling. Vi bor på vores dejlige hotel Klostergården i Allinge
med halvpension og 2 retters menú til aftensmad.

Alt dette for KUN 4.975 kr. pr. person
+ 600 kr. i enkelværelses tillæg. 

Plads reservation i bussen 50 kr. pr. sæde, først til mølle.
Kontakt os gerne pr. mail på: mail@quorpsbusser.dk eller ring på 74 65 08 50.

HUSK !!! Hjemrejseforsikring, pas, samt blåt og gult sygesikringskort.
Corona pas, eller en negativ test maks 72 timer gammel før afrejse

Afgangs tider:
Kirketorvet Sønderborg kl. 06:15

Busparkering v. Gråsten Slot kl. 06:30
Bov Kirke kl. 07:00

Rødekro CircleK kl. 07:20
(opsamling langs ruten, kan aftales ved tilmelding)

Rejse til Bornholm

Teknisk Arrangør
Quorps Busser ApS
Rejsegarantinr.  2799

Mandag–fredag kl. 10.00–17.30  •  Lørdag kl. 10.00–13.00

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

ÅbningtiderÅbningtider

Se de mange nyheder fra

i uge 17

FødselsdagssalgFødselsdagssalg

Kast terning: 
slå en 6’er 
og få en 
goodiebag

smagsprøver fra 
SKAGEN og

kom og hils på Lene fra

Hun har gode tilbud med!

Mandag den 26. april

Hele 
ugen

Vind gode præmier 
-Handler du i uge 16 
og 17 værdi op til 800,-

Den Kongelige Køkkenhave 
gør klar til åbning
Af Gunnar Hat tesen

Det vil vælte frem med 
unikke dufte, eksotiske 
blomster og flotte 
træer, når Den Kongelige 
Køkkenhave åbner.
Det sker torsdag den 6. 
maj, hvor haven bliver 
åbnet for offentligheden.

Her kan haveinteresse-
rede hente inspiration og 
få frisk luft under åben 
himmel ■

Den Kongelige Køkkenhave åbner 6. maj. Arkiv foto. 

Den smukke kongelige slotshave på Gråsten Slot kan opleves 
hver dag. Arkiv foto
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OP TIL 50% PÅ HELE KØBET

ØNSKER DU FLERE BRILLER 
AT SKIFTE IMELLEM SÅ FINDER DU 
DET STØRSTE UDVALG HOS THIELE

VED SAMLET KØB AF 2 BRILLER MED STYRKEGLAS 
BETALES KUN FOR DEN DYRESTE.

Tilbuddet er personligt og kan ikke deles af flere eller 
kombineres med andre tilbud og rabatter. 

Gælder ikke Fast Lavpris briller og Junior briller.

VÆLG 2 
BETAL FOR 1

DU KAN VÆLGE BRILLER FRA BL.A.   

 GUCCI  /  ZADIG & VOLTAIRE

CHOPARD  /  MULBERRY  /  DIOR

DAVID BECKHAM  /  NINA RICCI

BOSS  /  SAINT LAURENT  /  OAKLEY

ARMANI  /  ESCADA  /  RAY-BAN®

PERSOL®  /  TOM FORD

POLICE X LEWIS HAMILTON

Gråsten får nye 
flag i gaderne
Gråsten Handel har fået 
hængt nye flag op i slotby-
en for at skabe en festlig 
stemning i byens gader.

Det er Gråsten Frivillige 

Brandværn, der har op-
hængt de mange flag.

Flagene bliver hængende 
hele sommeren.

“Det er nemlig somme-
ren og den gode stem-

ning i byen, vi gerne vil 
fejre”, siger formand for 
Gråsten Handel, Gunnar 
Hattesen. ■

Der er blevet hængt flag op i 
slotsbyens gader for at 
skabe god stemning.
 Foto Ingrid Johannsen

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. I den 
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil 
den lokale guide fortælle en masse om 
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

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

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Skønne SamsøSkønne Samsø

795,-Lørdag den 19. juniLørdag den 19. juni
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FORD PRIVATLEASINGFORD PRIVATLEASINGFORD PRIVATLEASING

PRIVATLEASING FRA 3.145 KR. PR. MÅNED. UDBETALING KR. 4.995

PUMA TITANIUM SUV
ECOBOOST
HYBRID 125 HK

ford.dk

 17,9 km/l, CO2-udledning 126 g/km. Privatleasing er kun via Ford Credit (Santander Consumer Bank). Ford Puma 
 Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 HK M6. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Leasingperiode 36 måneder og 10.000  kilometer 
årligt. Førstegangsbetaling kr. 4.995,-. Herefter månedlig leasingydelse på kr. 3.145,-. Leasingydelserne er faste.  Samlet betaling i 
perioden udgør kr. 118.215,-. Alle priser er inklusiv Frozen White, serviceaftale og leveringsomkostninger. Priserne er eksklusiv obli-
gatorisk kaskoforsikring, samt eventuelt ekstraudstyr og grøn ejerafgift. Positiv kreditvurdering samt betaling gennem betalings-
service forudsættes. Tilbuddet er gældende frem til og med 30.06.2021 eller så længe lager haves og kan ikke kombineres med 
andre tilbud. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Alsgade 60 - 62
6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 36 40
www.martiniversen.dk

10400.ai

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,-

KOMPROMISLØS KVALITET

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

.

Et køkken skal holde i mange år, hvilket stiller 
høje krav til udseende og funktionalitet. Hos os 
går vi altid efter højeste fællesnævner, når det 
kommer til håndværk og æstetik. Vi hjælper dig 
med at skræddersy din helt egen og personlige 
løsning, så det altid matcher dine behov.

Mød vores designrådgiver og kom godt fra start i 
jagten på din boligdrøm, hvad enten det er køkken, 
bad, bryggers eller garderobe.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

inspiration
Bolig

ÅBENT HUS
SØNDAG 25. APRIL KL . 10-15
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 25. april kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 25. april kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 25. april 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 25. april kl. 10.00

ved NN

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 25. april 
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 25. april kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 25. april kl. 9.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 25. april kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 25. april kl. 10.30, kl. 12.00 og 13.30

Konfirmation ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 25. april, 16 Uhr, 
Gottesdienst in Broacker

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomhed ved for al opmærksomhed ved 

min 75 års fødselsdagmin 75 års fødselsdag
Venlig hilsenVenlig hilsen

Knud A. CarlsenKnud A. Carlsen
AdsbølAdsbøl afholder

GENERALFORSAMLING
Mandag den 17. maj kl. 19.00

i Kværshallen, formand Hans Lenger

Generalforsamling i KTUIF’s Fodboldafd
Mandag den 10. maj kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Jacob Asmussen 

Generalforsamling i KTUIF’s Tennisafd
Tirsdag den 11. maj kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Martin Eskildsen

Generalforsamling i KTUIF’s Håndboldafd
Tirsdag den 18. maj kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Hans Lenger

Generalforsamling i KTUIF’s Badmintonafd
Onsdag den 19. maj kl. 19.00

i Kværs Hallen, formand Tom Frederiksen

Generalforsamling i KTUIF’s Gymnastik
Torsdag den 20. maj kl. 19.30

i Kværs Hallen, formand Trine Clausen. 

Ved ovennævnte generalforsamlinger er 
dagsordenen i henhold til vedtægterne. 

Forslag skal være formanden skriftlig i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne

Kværs/Tørsbøl Ungdoms-
og Idrætsforening

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KVÆRS HALLERNE

indkalder til

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 6. maj kl. 19.30

i Kværs Hallerne
DAGSORDEN:

- Valg af dirigent
- Valg af referent og stemmetæller.
- Årsberetning ved formand
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Orientering om budget
- Indkomne forslag
- Valg til bestyrelse/suppleanter
- Eventuelt

Forslag fra medlemmer, som skal behandles på 
generalforsamlingen, indgives skriftlig til formanden 

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Kværs Hallerne

Annonce sponsoreret af

K
eg

lek
lubben “ALF” Gråsten

Ahlmannsparken
6300 Gråsten

Kegleklubben “ALF” GråstenKegleklubben “ALF” Gråsten
afholderafholder

Ordinær generalforsamlingOrdinær generalforsamling
Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00

i keglecenterets lokaler.i keglecenterets lokaler.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

På bestyrelsens vegnePå bestyrelsens vegne
Formand Svend HermansenFormand Svend Hermansen

SF opstiller 
spidskandidat
SF Sønderborg har på en 
generalforsamling atter 
opstillet Jørgen Jørgensen 
som spidskandidat til ef-
terårets kommunalvalg.

Partiet røg ved kom-
munalvalget i 2017 ud af 
byrådet. ■

Ny VU-formand i Sønderborg 
Gustav Johannsen fra 
Gråsten er ny frontfigur 
i Venstres Ungdom i 
Sønderborg.
Den politiske ung-
domsorganisation holdt 
generalforsamling for-
leden og valgte her den 
19-årige gymnasieelev på 
Alssundgymnasiet som 
foreningens formand. 

VU-Sønderborg er en 
meget velfungerende 
forening med et højt akti-
vitetsniveau. Over 60 unge 
er med i VU Sønderborg. 

Han får til opgave at or-
ganisere arbejdet. 

Valgkamp
“Vores største og vigtigste 
opgave i år er at kommu-

nalbaget den 16. novem-
ber. Her bakker vi fuldt og 
helhjertet op om Venstres 
borgmesterkandidat 
Ellen Trane Nørby”, siger 
Gustav Johannsen. 

“Er man ung i 
Sønderborg kan man 
meget bedre se sig selv i en 
kommune med en yngre 
og mere frisk borgmester. 
Ellen Trane Nørby har en 
masse nye gode visioner 
og også blik for de unge og 
deres behov. Den samme 
interesse oplever vi ikke 
fra den 61-årige socialde-
mokrat Erik Lauritzen, 
der allerede har siddet alt 
for længe”, siger den nye 
VU-formand. ■

Gustav Johannsen fra Gråsten er ny formand for VU i 
Sønderborg.
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Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid 

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

Tak fordi du handler lokalt 

Dødsfald

Taksigelser

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

Min kære mand,
vores elskede far, svigerfar og bedstefar

Arne M. Dittfeld
* 1. december 1935

er stille sovet ind

Broager, den 17. april 2021

Elsket og savnet

På familiens vegne

Lis
Lotte, Britta og Søren

Bisættelsen finder sted fra Broager Kirke
fredag den 23. april kl. 13.00

Pga. Covid-19 er højtideligheden for indbudte

Thyra Enderlein. Snogbækskov, er død, 98 år. ■

Ingrid Hansen Burzlaff
* 11. februar 1928    †  15. april 2021

Tak for dit varme og positive sind
 vi kommer til at savne dig

Claus, Valdemia, Victor og Filip

Bisættelsen finder sted ved Sankt Johannes Kirke
lørdag den 24. april kl. 14.00

Urne nedsættes ved Kapelkirken i Gråsten
lørdag den 8. maj kl. 12.00

I stedet for evt. blomster kan man betænke
SOS-Børnebyerne, reg. 4183 konto 80 32 440

mrk. Ingrid Hansen Burzlaff

Hjertelig takHjertelig tak
for opmærksomheden vedfor opmærksomheden ved

Betina Hesselholt JessensBetina Hesselholt Jessens
bisættelsebisættelse

Tak til naboer, veninder, venner og bekendteTak til naboer, veninder, venner og bekendte
Christian H. JessenChristian H. Jessen

Elevboom på Gråsten 
Landbrugsskole
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Landbrugsskole 
oplever stor fremgang i 
antallet af ansøgere til 
skolens uddannelser. 
Ansøgningsfristen til alle 
ungdomsuddannelser var 
1. marts.

“Vi kan nu se, at elevtal-
let stiger med 15 procent 
i forhold til sidste år, hvor 
vi i øvrigt kunne melde 
fuldt hus. Det er en kul-
mination på 5 år med en 
meget positiv udvikling 
i elevtallet, hvilket har 
fyldt skolen til sidste elev-
værelse”, siger forstander 
Bjarne Ebbesen.

“De mange ekstra elever 
giver os en positiv udfor-
dring, for vi skal jo have 
fundet værelser til 25-30 
flere elever end vi har i 
dag,” siger forstanderen.

Der oprettes et yder-
ligere EUX-spor fra 
august, for at kunne følge 
med efterspørgslen på 
den forholdsvis nye ud-
dannelse, hvor eleverne 
tager en studentereksa-
men sideløbende med 
landmandsuddannelsen.

Nyt specialefag
Gråsten Landbrugsskole 

har som en af de få land-
brugsskoler i landet et 
større landbrug tilknyttet. 
Det består af planteavl, 
køer, grise og en lille fjer-
kræproduktion. Fra 2022 
starter skolen op som det 
eneste sted i landet, hvor 
der tilbydes fjerkræ som 
specialefag.

“Gråsten Landbrugsskole 
er en moderne landbrugs-
skole med eget landbrug. 
Vi ser, at eleverne profi-
terer af en høj faglighed 
blandt lærerne og gårdens 

personale, hvor teori og 
praksis giver en god bal-
last til vores elever, så de er 
godt rustet til fremtiden.”, 
siger Bjarne Ebbesen.

100 år i 2024
Gråsten Landbrugsskole 
fylder 100 år i 2024, og har 
knap 400 elever om året 
fordelt på de forskellige 
uddannelsestrin. Det tager 
4 år at blive mandmand, 
hvorefter mange tager ud 
og arbejder ved danske og 
udenlandske landbrug, 
læser videre på skolen, 
erhvervsakademier eller 
universiteter. ■

Forstander Bjarne Ebbesen, 
glæder sig over, at rekord-
mange har valgt at tage 
deres uddannelse på Gråsten 
Landbrugsskole. Arkiv foto
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B R O A G E R

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Vi laver også 
alt indenfor 

transport- og entreprenør- 
opgaver

SÅ ER DER SÆSONSTART FOR SÅ ER DER SÆSONSTART FOR 

Med vores kombinerede grab & sav på kranen 
kan vi tilbyde opkapning og træfældning på 
steder, hvor det ellers er umuligt eller meget 
vanskeligt at komme til uden at gøre skade 
på f.eks. nærtstående bygninger eller andre 

genstande, der ikke kan � yttes.

TOPKAPNING OG TOPKAPNING OG 
TRÆFÆLDNINGTRÆFÆLDNING

Har du et træproblem, du skal have løst? 

Så ring til os. Vi kommer gerne forbi 

og giver et uforpligtende tilbud.

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

Besøg af dykkere
Egernsund Brolaug havde 
søndag besøg af en flok 
dykkere, der ryddede op 
på havbunden. 

Gamle bildæk, flasker, 
jern og andet affald så 
dagens lys. ■

Egernsund Borgerforening sender undren til 
Sønderborg Byråd
Af Esben Cronbach

Adskillige sære 
bestemmelser på 
Sundgade har ført til 
undren i Egernsund 
Borgerforening.
Gennem lang tid har 
sære bestemmelser på 
Sundgade fået borgerne i 
Egernsund til at hæve et 
øjenbryn. 

Nu er der i Sønderborg 
Byråd enighed om, at der 
skal laves en ny lokalplan 
for området.

Egernsund Borger-

forening har spurgt 
byrådet, om der forelå en 
lokalplan for området.

Det har ikke tidligere 
været tilfældet, viste det 
sig.

“På grund af mangel på 
praksis, har der være for-
skelsbehandling på vejen 
i Egernsund”, siger for-
mand for borgerforenin-
gen, Tove Duus Hagenau.

“Det er mærkelig med 
den forskelsbehandling, 
der har været.”, siger bor-
gerforeningens formand.

Lokalplan
Alt tyder på, at der nu 
kommer en lokalplan. 
Det er Egernsund 
Borgerforening glade for.

“Vi synes det er en for-
del, hvis det kommer til at 
se lidt ens ud. Engang var 
det mere traditionelle huse 
med facade mod gaden, 
men man kan jo ikke be-
vare alt – det ved vi; men 
til sidst var det en stor 
forskelsbehandling. Der 
skal være ens krav til dem, 
der bygger,” siger Tove 
Duus Hagenau. ■ Alt tyder på, at der kommer en lokalplan for Egernsund. Foto Ingrid Johannsen

Rasmus Banke vil gerne i byrådet
Af Gunnar Hat tesen

Der bliver hård kamp 
om stemmerne på 
Broagerland ved 
det kommende 
kommunalvalg.

Senest har adm. direktør 
Rasmus Banke, Broager, 
givet tilsagn om at opstille 
på Venstres liste, som i 
forvejen rummer to lokale 
navne, Erik Krogh og 
Daniel Staugaard.

Rasmus Banke er 46 år, 
og har boet i Broager siden 
2009, og har i mange år 
interesseret sig for det, der 
sker i lokalsamfundet. 

Han er ejer af virksom-
heden Banke ApS, der 
beskæftiger 25 ansatte på 
Kær Vestermark og på 
afdelinger i Holland og 
Ukraine.

Virksomheden produce-
rer batteriydelser til større 
køretøjer.

Energi
Rasmus Banke er uddan-

net civilingeniør og starte-
de virksomheden i 2011.

“Jeg har i mange år haft 
travlt med at opstarte 
virksomhed, men nu 
føler jeg, at jeg har tid og 
energi til at bidrage til 
fællesskabet i Sønderborg 
Kommune”, siger Rasmus 
Banke, som er far til to 
børn.

“Jeg vil gerne lægge 
kræfter i et borgme-
sterskifte i Sønderborg 
Kommune, så kommunen 
kan blive drevet på en 
mere effektiv måde”, siger 
Rasmus Banke. ■

Erhvervsmanden Rasmus 
Banke stiller op til by-
rådsvalget for Venstre.
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B R O A G E R

MAMMEN GULD
Mellemlagret 45%

FRIT VALG

FRISKBAGTE FRANSKBRØD

*Maks. 3 kasser pr. kunde

* Maks. 8 pk. pr. kunde

BAGERENS

20 DS.

5500
+ pant.

1 STK

1200

PEPSI MAX

GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

4 X 500 G

10000

TINGLEFF GULD KAFFE TYKSTEGSBØFFER
5-7 stk.

Dansk

ODENSE PILSNER

MIN. 1,8 KG

7900

*Maks. 3 kasser pr. kunde

30 STK.

7900
+ pant.

1 KG

10000

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder kun torsdag den 22. til lørdag den 24. april. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Kulturmåned bliver 
udsat til 2022

Af Gunnar Hat tesen

Kulturmåneden bliver 
aflyst i år.
Det oplyser drivkraften 
bag Kulturmåneden, 
tidligere borgmester Jørn 
Lehmann Petersen.

“Det er rigtig træls”, 
lyder det fra Jørn 
Lehmann, som siden 

1992 hvert 2. år har ar-
rangeret Kulturmåned 
på Cathrinesminde 
Teglværk.

“Heldigvis har de fire 
foredragsholdere tilbudt at 
optræde i 2022, så vi ud-
skyder blot programmet et 
år”, siger Jørn Lehmann.

Årets trækplastre som 
altså først optræder næste 

år, er sangere Poul Krebs 
med band, journalist Simi 
Jan, nationalbankdirektør 
Lars Rohde og sangeren 
Alberte Vinding.

“Folk kan selvfølgelig 
få deres penge tilbage for 
købte billetter, men de 
kan også beholde dem og 
bruge dem næste år”, Jørn 
Lehmann. ■

Jørn Lehmann Petersen er 
ked af at måtte afly-
se Kulturmåned på 
Cathrinesminde Teglværk, 
men programmet bliver 
gennemført i 2022. Arkiv foto

Forårsrengøring 
i naturen
Venstres lokale byråds-
kandidater - Erik Krogh, 
Daniel Staugaard, Rasmus 
Banke, Kristian Bonefeld 
og Ingrid Johannsen 
- havde søndag travlt 

med at samle skrald på 
Broagerland.

“Vi nyder jo alle en gåtur 
i vores lokalområde og i 
naturen - men oplevelsen 
er bare ikke helt den 

samme, når man mødes 
af synet af hundeposer og 
engangsemballage i sko-
ven og dåser, cigaretskod 
og mundbind på vejene,” 
siger de fem V-kandidater, 
som kom i godt humør 
af at samle skrald - for de 
fik både luft og motion 
og gjorde noget godt for 
miljøet. ■

Forrest ses Rasmus Banke. Bagved ses Kristian Bonefeld, Erik Krogh, Daniel Staugaard og 
Ingrid Johannsen, som søndag fik samlet masser af skrald. Foto af Kirsten Krogh
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Narkokørsel i Blans
Politiet stoppede forleden 
på Mejeritoften i Blans en 
25-årig knallertkører fra 
Aabenraa, som i første 

omgang var stukket af fra 
patruljen.

Knallertkøreren kørte i 
sin forvirring ind i politi-

bilen – heldigvis uden at 
nogen kom til skade.

Knallertkøreren blev 
testet med narkometer og 
det gav udslag.

Derfor sigtes han for 
narkokørsel. Han sigtes 
også for at stikke af fra 
politipatruljen og han sig-
tes for at køre uden hjelm 
samt for at køre imod 
færdselsretningen. ■

Tina Nielsen fra Blans i finalen

Min Købmand i Blans 
kan være stolt. 
Butiksindehaver Tina 
Nielsen er i finalen i 
Hjemmets kåring af 
Danmarks sødeste kas-
sedame 2021.
Som købmand med egen 
butik jonglerer Tina 

Nielsen med et væld af 
forskellige roller. Mest 
af alt holder hun af ti-
merne bag kassen, hvor 
hun kommer tæt på sine 
kunder. Arbejdsdagen 
begynder klokken 7.30 
og varer, indtil en af hen-
des fire ansatte kommer 

og afløser hende ud på 
eftermiddagen. På den 
tid når hun at være både 
kassedame, flaskedreng, 
vinduespudser, indkøber 
og kontormedarbejder.

“Jeg er allermest glad for 
at sidde bag kassen. Der 
får jeg hilst på mine kun-

der og hørt, hvordan det 
går. Mange fortæller en 
hel masse, også fortrolige 
ting. Og jeg har det prin-
cip - som jeg også fortæl-
ler mine ansatte - at hvad 
de hører i butikken, bliver 
i butikken.”

Måske er det også derfor, 
kunderne har indstillet 
50-årige Tina Nielsen til 
Hjemmets konkurrence 
om at blive Danmarks 
sødeste kassedame 2021. 
I hvert fald skriver flere 
i deres indstillinger, at 

“Tina er omsorgsfuld på 
alle måder”, og “Tina er 
altid sød, smilende og står 
på spring for hele byen”. 
Desuden er hele landsbyen 
Tina meget taknemlig for, 
at hun reddede butikken i 
2018, efter at den tidligere 
købmand ikke kunne fort-
sætte. Mange indbyggere 
i Blans har købt andels-
beviser i butikken, så den 
kunne leve videre.

I mange år drev Tina 
Nielsens forældre køb-
mandsbutik i Vester 
Sottrup, og hun afviste 
som barn at skulle gå i 
deres fodspor, men det 
varierede job trak allige-
vel, og hun blev udlært i 
sine forældres butik. Siden 
har hun prøvet mange 
forskellige jobs, men hun 
savnede noget:

“Det var helt klart at 
have kontakt med men-
nesker. Jeg er nysgerrig på 
den gode måde, hvis man 
kan sige det,” siger hun

Hun tilbringer 60 timer 

om ugen i sin butik, og 
hun spotter lynhurtigt, 
hvis en vare står skævt, 
eller vinduerne trænger til 
at blive pudset.

“Jeg sætter en ære i, at alt 
er pænt og rent, når man 
kommer ind. Det fortjener 
kunderne,” siger Tina 
Nielsen, som kun ser én 
ulempe ved sit arbejdsliv: 
Det er svært at få en fridag 
eller planlægge ferie. Men 
i det store regnskab er det 
småt, synes hun. Og når 
kunderne kommer ind på 
en regnvejrsdag og siger, 
“Fedt, du er her”, er sliddet 
det hele værd.

Du kan afgive din stem-
me på alt.dk (https://www.
alt.dk/emner/danmarks-
sodeste-kassedame).

Sidste frist for at stemme 
er 26. april. Den endelige 
kåring finder sted midt 
i maj, hvor vinderen ud 
over æren og glæden kan 
nyde en gaveregn til en 
værdi af cirka 25.000 kr. ■

Tina Nielsen er med i konkur-
rence om at blive Danmarks 
sødeste kassedame.

Ny borgerrådgiver fra Vester Snogbæk
Maria Eline Bonefeld 
er ansat som ny 
Borgerrådgiver i 
Sønderborg Kommune, 
og hun tiltræder jobbet 
den 1. juni 2021.
Den nye Borgerrådgiver er 
uddannet socialrådgiver, 
og Maria Eline Bonefeld 
kommer med erfaring fra 
ansættelser i både det pri-
vate og det offentlige.

“Med ansættelsen af 
Maria har Sønderborg 
Kommune fået en 
Borgerrådgiver, der har en 
bred erfaring og kendskab 
til at arbejde med borgere 
samt den kommunale 
verden. Hun har et indgå-
ende kendskab til arbejdet 
med mennesker og kender 
til de udfordringer, som 
man som borger kan 
støde på, når man fx 

modtager en afgørelse, 
som man ikke er enig i. 
Hun har via sine tidligere 
job været vant til at skulle 

formidle afgørelser på 
en let forståelig måde, og 
det er en styrke i rollen 
som Borgerrådgiver”, 

siger Pernille Svindt 
Lentfer, der er chef for 
Byrådssekretariatet. 

Maria Eline Bonefeld er 

uddannet Socialrådgiver, 
og hun har tidli-
gere bl.a. været ansat ved 
Sønderborg Kommune, 
Rehabiliteringscenter 
for torturofre (RCT) og 
Guide2Know.

Borgerrådgiverens 
opgave er blandt andet 
at hjælpe borgere og virk-
somheder med at forstå 
afgørelser fra kommunen, 
finde vej i den kommunale 
organisation, finde vej i 

klagesystemet og skabe 
dialog mellem borger og 
kommune.

Hjælpe borgere
Maria Eline Bonefeld 
glæder sig til rollen som 
rådgiver for borgerne i 
Sønderborg Kommune.

“Den vigtigste opgave for 
mig som Borgerrådgiver 
bliver at være den dør, 
hvor borgere i Sønderborg 
Kommune oplever sig 
set, hørt og forstået, og 
det glæder jeg mig utrolig 
meget til. Samtidig ser jeg 
frem til at skulle arbejde 
med hele den kommunale 
organisation. Jeg er sikker 
på, at mit store kendskab 
til de kommunale opgaver 
gør mig til en konstruk-
tiv sparringspartner for 
forvaltningerne, så vi hele 
tiden kan forbedre den 
kommunale service”, siger 
hun. ■

Maria Eline Bonefeld er 44 år, 
mor til 3 og bor i Vester 
Snogbæk.
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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
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Bygningskonstruktør, murermester
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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

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk
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Hørt i byen
Politiet målte forleden 
på motorvejen nord for 
Gråsten hastigheden 
på en bil med trailer til 
117 kilometer i timen.
En bil med trailer 
må ikke køre over 80 
kilometer i timen, så 
bilisten fra Aabenraa 
får en bøde og be-
tinget frakendelse af 
kørekortet.

Byrådskandidat for 
Socialdemokratiet Orla 
Skovlund Hansen har 
trukket sit kandidatur 
til byrådsvalget i 2021.

Doro Pizzeria i Gråsten 
har endnu engang fået 
en sur smiley. Der har 
været udfordringer 
med at kunne opbevare 
fødevare køligt nok.

Kværs/Tørsbøl UIF kan 
se frem til ekstra støt-
tekroner i klubkassen. 
Det skyldes en spon-
soraftale med Super-
Brugsen i Gråsten, 
som giver KTUIF 
11.234 kr for salg af 
benzin. Beløbet glæder 
naturligvis Hans 
Lenger, der er formand 
i Kværs/Tørsbøl UIF. 
“Pengene er med til at 
lave aktiviteter for hele 
håndboldafdelingen, 
men specielt for alle 
børnehold. Det er også 
med til at holde vores 
kontingenter i børneaf-
delingen nede, hvorfor 
det er meget billigt 
at spille håndbold i 
Kværs/Tørsbøl UIF. 
Alle kan være med,” 
siger han.

Johanne Krabbe, Det 
Gamle Apotek, har født 
en yndig lille datter.

Kræftens Bekæmpelse 
i Gråsten havde fredag 
sæsonens første lop-
pemarkeder på torvet 
i Gråsten. Der var 10 
boder, og der var godt 
gang i handlen. ■

Renault 
Twingo
1,2 16V E 
Expression
01/2011
Km. 142.000
Benzin
Sølvmetal

29.400,-

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

Frihed og fællesskab

MANDAG DEN 10. MAJ KL. 19.00
PÅ BENNIKSGA ARD HOTEL

SEJRSVEJ 101, RINKENÆS
DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning ved formanden Ingrid Johannsen 
4. Regnskab 2020 ved Jens Peter Thomsen
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Solveig Schwarz - Modtager genvalg

Per Beierholm - Modtager genvalg
10. Valg af to suppleanter
11. Valg af to revisorer
12. Valg af delegerede
13. Eventuelt
14. Efter ka� en er der politisk indlæg ved 

borgmesterkandidat og tidl. minister 
Ellen Trane Nørby

G R Å S T E N

GENERAL-
FORSAMLING

God træner-dynamik og 
socialt samvær i GB
Af Esben Cronbach

De to trænere for GB’s 
1. hold er enige om, 
at både samarbejdet 
imellem dem og med 
spillerne fungerer rigtig 
godt.
Elmedin Kasumovic og 
Torben Petersen. Det er 
navnene på den nye chef-
træner og assistent- og 
målmandstræneren for 
GB’s 1. hold. 

Fællesskabet skal være 
godt og det sociale på 
plads, for at holdet skal 
fungere bedst muligt, siger 
de.

Enighed mellem trænerne
De to trænere er et godt 
team, synes de.

“Vi finder godt ud af det. 
Elmedin overrasker mig 
positivt ved at ville det. 
Han laver mange gode 
øvelser, og går op i det. 
Vi går ind i det med liv 
og sjæl,” siger Torben 
Petersen om samarbejdet. 
Når ikke de træner 1. 
holdet, snakker de ofte 
sammen om træningspas, 
kampe og andet, der skal 
forbedre holdet.

Savner engagement
Endnu en ting, de to 
trænere er enige om, er, 
at der blandt spillerne 

i dag generelt mangler 
engagement. 

Engagementet var større, 
da de selv var yngre. 

“Da jeg var yngre, cyk-
lede vi til fodbold og så 
til håndbold bagefter. Det 
var sådan, det var, og det 
var der mange der gjorde,” 
siger assistenttræneren. 

Cheftræneren er enig i, 
at det i dag er sværere at få 
folk med til træning. 

“For 10 år siden havde 
hver klub 4-5 seniorhold. 
Nu skal du være rigtig 
glad for to.” 

De mener dog, at proble-
met er mindre i Gråsten 
Boldklub hvor fælles-
skabet ifølge dem er rigtig 
godt. ■

Cheftræner Elmedin Kasumovis og trænerassistent Torben Petersen. Arkiv foto

Væk med affaldet i naturen
Vi kender alle fornem-
melsen, når man kører 
igennem et område, hvor 
skrald af forskellig art 
“pryder” naturen.
Hvis er ansvaret, hvem 
smider dog noget hér, no-
gen burde samle det op.

Og dét gør vi så.
Folkebevægelsen mod 

affald i naturen har til 
formål at bevidstgøre det 
uhensigtsmæssige i, at 

smide affald andre steder 
end i affaldsspande.

Målet er, at affaldsmæng-
derne i naturen reduceres 
mærkbart.

Folkebevægelsen er 
stiftet i 2018, og har 
næsten 500 indsamlere i 
Sønderborg kommune. 
Dog har man ikke været 
aktiv i Gråsten-området 
endnu.

Det skal der laves om på. 

Derfor har Helle Blindbæk 
taget initiativ til, at inte-
resserede samles og forde-
ler områder.

Der udleveres veste og 
gribetænger, som er spon-
soreret af Danfoss.

Er man interesseret, er 
man velkommen til at 
kontakte Helle Blindbæk 
på mail: hebl@privat.dk 
eller sms på 40406077. ■

Torvedage i august
Torveudvalget under 
Gråsten Handel har holdt 
sit første møde.

Her har man besluttet at 
holde Torvedage fredag 6. 
august og lørdag 7. august.

Udvalget består af 
Morten Latter, Bo 

Hansen, Kim Stokholm, 
Line Frederiksen, Jonna 
Seemann, Jane Hansen, 
Henning Christensen, Leif 
Hansen, Helle Blindbæk 
og Søren Thygesen 
Kristensen. ■
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

Motor-optimering
fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 16 21 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 21. Svinekotelet med grøntsager

TORSDAG den 22. Kødsovs med pasta

FREDAG den 23. Rullesteg med rødkål

LØRDAG den 24. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 25. Burger med pommes frites

MANDAG den 26. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

TIRSDAG den 27. Frikadeller med stuvede ærter og gulerødder

Kun 69,-

Efter uenighed:

Bestyrelse opsiger forstander på efterskole
Af Gunnar Hat tesen

Frøslevlejrens Efterskole 
skal have ny forstander, 
da Annemette Hess er 
blevet opsagt efter fem 
år på posten.
Ifølge formand for 
bestyrelsen, Vibeke 
Sørensen, er det med be-
klagelse, at bestyrelsen for 
Frøslevlejrens Efterskole 
har set sig nødsaget til at 
opsige forstanderen, da de 
ikke kunne nå til enighed 
om skolens fremtidige 
drift.

“Vi har indgået en fra-
trædelsesaftale. Det er ret 
udramatisk. Vi har været 
uenige om skolens frem-
tidige ledelse”, siger be-
styrelsesformand Vibeke 
Sørensen, der i offentlig-

heden er mest kendt for 
i 27 år at være forstander 
på Julemærkehjemmet i 
Kollund

Der arbejdes nu på at 
finde en efterfølger for 
Annemette Hess, der har 
ydet en kæmpe indsats 
for skolen og sammen 
med lærere, ansatte og 
lokale støtter har været en 
drivkraft.

Frøslevlejrens Efterskole 
har midt i en svær corona-
tid for efterskolerne været 
udfordret af et faldende 
elevtal.

For tiden har efterskolen 
72 elever, men der er plads 
til 112 elever på skolen, 
der de seneste år haft stor 
succes med en ny E-sport 
linje.

Avisen har været i kon-

takt med den opsagte 
forstander, der ikke på 
nuværende tidspunkt er i 
stand til at kaste yderligere 
lys over sagen på grund af 
tavshedspligt. ■

Faktaboks
Frøslevlejrens 
Efterskole ligger i 
historiske rammer i 
Frøslev  lejren.

Skolen byder på blandt 
andet musik-, danse-, 
teater-, og E-sport.

Efterskolen blev opret-
tet i 1996.

Skolen har 22 ansatte. 
For tiden er der 72 
elever på skolen, men 
der er plads til 112 
elever.

Annemette Hess star-
tede som musiklærer 
i 2008 og var kon-
stitueret leder inden 
hun blev forstander på 
efterskolen.

Annemette Hess fik fem år 
som forstander på 
Frøslevlejrens efterskole.
 Arkiv foto



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 25. april kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 25. april kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 25. april kl. 10.00.
Konfi rmation 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.

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Taksigelser

Tak fordi du handler lokalt 

Dødsfald

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomhed ved for al opmærksomhed ved 

Gustau Seberg Pedersens Gustau Seberg Pedersens 
bortgangbortgang

Tak til alle der igennem tiden har forsødet Gustaus hverdagTak til alle der igennem tiden har forsødet Gustaus hverdag
Særlig tak til Hjemmeplejen for god og omsorgsfuld hjælpSærlig tak til Hjemmeplejen for god og omsorgsfuld hjælp

Tak for smukke blomster og varme tankerTak for smukke blomster og varme tanker
På familiens vegnePå familiens vegne

Linda SebergLinda Seberg

Min elskede mand, far og svigerfarMin elskede mand, far og svigerfar

Kaj Wolf Kaj Wolf 
* 20. juni 1947* 20. juni 1947
†13. april 2021†13. april 2021

er død efter længere tids sygdomer død efter længere tids sygdom
Du vil altid være dybt i vores hjerterDu vil altid være dybt i vores hjerter

På familiens vegnePå familiens vegne
Karla, Gitte & HolgerKarla, Gitte & Holger

Bisættelsen � nder sted for indbudte Bisættelsen � nder sted for indbudte 
torsdag den 22. april kl. 12,30 fra Bov Kirketorsdag den 22. april kl. 12,30 fra Bov Kirke

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

GRATIS 
solbriller

i din styrke

vælg mellem mere 

end  modeller !

ved køb af mærkebriller
fra 1.800,–* kr. enkeltstyrke | fra. 2900,–* kr. progressive

* Tilbuddet gælder t.o.m. d.31.07.2021. Ved køb af et mærkestel med progressive glas fra kr. 2.900,– eller enkeltstyrkeglas fra 
kr. 1.800,– får du en Vienna Design solbrille gratis med i pakken. Ekstrabrillen bliver monteret med den samme styrke og 

udleveres samtidig med den købte brille. Alle monterede glas er inklusive superantirefleksbehandling, hærdning og 
clean-coat. Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

Kaj Wolf, Slipskoven 31, Kruså, er død 73 år. ■

Tennisklub klar til ny sæson
Af Dit te Vennits Nielsen

Man behøver hverken at 
være rig eller fint på den 
for at spille tennis.
Bov IF Tennis gjorde i 
weekenden klar til den 
kommende sæson. 

Banerne blev fejet og 
revet. Borde og stole samt 
klubhus blev grundigt 
gjort rent, og står nu klar 
til standerhejsning og 
tennissportens dag først i 
maj. ■

Bov IF Tennis gør klar til den 
nye tennissæson.

Foredrag
Lokalforeningen Frøslev 
Padborg har holdt et fore-
drag med Katrine Turner 

omkring biodiversitet. Det 
foregik i Fritidsparken, 
hvor der kom indspark til 
den videre udvikling af 
området ■
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DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Pbv af DSI/Brugerrådet
Carlo Jensen, formand

Generalforsamling 
på Valdemarshus

Pga. covid-19 er generalforsamlingen på Valdemarshus udsat. 
Nærmere information følger.

Regnskabet vil blive fremlagt på kontoret.
Vedtægterne lægges ind på vores hjemmeside.

 Bestyrelsen i DSI samt Brugerrådet fortsætter deres 
arbejde til generalforsamlingen er afsluttet

Manja van Overeem Hansen
Musvitvej 8, Kollund, 6340 Kruså
bliver kon� rmeret i Holbøl kirke

søndag den 25. april kl. 10 

af Helle Frimann Hansen.

P.g.a. covid er det kun nærmeste familie, der deltager. 
Det er muligt at a� evere telegrammer eller andet i våbenhuset.

Holbøl menighedsråd

www.holbolkirke.dk

Told- og Skattemuseets samling 
tager form på Oldemorstoft
Af Dit te Vennits Nielsen

For fire år siden begynd-
te de første sonderinger 
omkring en eventuel 
flytning af Told- og 
Skattemuseets samling 
fra København til Bov.
Siden er Museum 
Oldemorstoft gået fra at 
være en del af Museum 
Sønderjylland til at være 
kommunal. Det har givet 
en del organisatoriske æn-
dringer, ligesom det sidste 
års corona-nedlukning 
har forsinket processen 
yderligere.

Men i løbet af sommeren 
arbejdes der nu aktivt på 
at få den nye, permanente 
udstilling af Told- og 
Skattemuseets samling 
etableret på Oldemorstoft.

Økonomien er sikret 
ved, at Dansk Told- og 
Skatteforbund samt 
Aabenraa Kommune har 

stillet de nødvendige mid-
ler til rådighed. 

Helt konkret er muse-
umsgenstandene langsomt 
men sikkert ved at finde 
deres pladser i museets 
ene udstillingspavillon. 
Herudover arbejdes der 
på højtryk med at finde de 
rigtige løsninger for den 
øvrige formidling i form 
af billeder og lys, tekster 
og andre visuelle midler.

Åbner til efteråret
Museumsinspektør Mads 

Mikkel Tørsleff håber 
inderligt, at udstillingen 
vil kunne åbne senest til 
efteråret, hvis muligt før. 

Det bliver et stort aktiv 
for museet, og det er en 
ganske spændende for-
tælling, der vises for de 
besøgende.

Rejsen vil starte fra 
middelalderen, hvor byen 
Slesvig fik købstadspri-
vilegier, der også giver os 
et indblik i rigets tidligste 
toldbestemmelser og slutte 

af med de hvide postkas-
ser fra nyeste tid.

Kunstværk
Foran museet er der også 
sket noget nyt. Der er op-
stillet en kunstinstallation, 
der er skabt af kunstneren 
Vibeke Fonnesberg fra 
Sønderborg. 

Hun har haft til opgave 
at skabe et kunstværk, 
der kan tjene som en slags 
logo for museet. Stenen, 
som ligger i midten af 
værket, har altid ligget på 
matriklen, men er blevet 
flyttet ca. 3-4 meter fra sin 
oprindelige plads. 

Hvert af træerne er 
udformet af galvaniseret 
stål og er forsynet med 

et “mavebælte”, hvorpå 
der sidder et emaljeskilt. 
Disse emaljeskilte bærer 
symboler for museets fo-
kusområder. Overordnet 
beskæftiger museet 
sig med ”Grænsen og 
egnens historie”, hvil-
ket konkret vises ved 
Toldvæsenets symbol, 
Grænsegendarmeriets 
mærke, en plov som 
symbol for egnen og 
landbruget samt et æble 

for museets arbejde med 
at bevare de sønderjyske 
æblesorter. 

Kunstinstallationen 
er finansieret af Dansk 
Told- og Skatteforbunds 
seniorforening, der er 
meget engageret i samar-
bejdet mellem museet og 
forbundet.

Det smukke kunstværk 
er oplyst om aftenen og 
giver museet et særligt 
præg. ■

Oldemorstoft har fået en flot kunstinstallation finansieret af 
Dansk Told- og Skatteforbunds seniorforening. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Den nye udstilling med Told- 
og Skattemuseum tager form 
på Oldemorstoft
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

Den kan også a� everes i postkassen på:
Bovvej 45 i Padborg.

Hørt ved Lyren
Bov IF Svømning sav-
ner at kunne komme i 
vandet igen.  
Mange af medlem-
merne kommer fra 
den tyske side, og det 
giver udfordringer, hvis 
grænsen ikke snart 
bliver åbnet.  
Dansk Svømmeunion 
arbejder hårdt på, at 
indendørs svømning 
er med i næste fase af 
genåbningen. 

Bolig Syd kæmper 
stadig for at købe det 
stærkt forfaldne hus 
på Klosterkløften 38 
i Kruså. Huset ejes af 
Kay Uwe Festersen, 
som ikke svarer på de 
utallige henvendelser 
fra direktør Peder 
Damgaard om salg. 
Huset er en skændsel 
for det ellers så flotte 
og nyrenoverede 
område.

Bane Danmark skal i 
gang med at renovere 
jernbaneoverkørslen 
på Frydendalsvej i 
Fårhus. Derfor vil den 
være spærret i perioden 
17.-22. maj. Beboerne 
håber, at de fremover 
undgår driftsforstyr-
relser, som er til store 
gene.

En lokal håndværker 
kom slemt til skade 
under renoveringen 
af et hus i Kollund 
Østerskov. En skive sat-
te sig fast og fløj af og 
skar sig ind i ansigtet 
på håndværkeren. Han 
blev fløjet til Odense 
Universitetshospital, 
hvor han fik 54 sting i 
ansigtet. Han var dog 
meget heldig, da hver-
ken syn eller næseryg 
tog skade. 

Borgmester Thomas 
Andresen (V) har sendt 
et brev til Folketinget, 
hvor han nævner beho-
vet for en bro over mo-
torvejen i forlængelse af 
Kejsergade i Bov. Broen 
ville kunne forbinde 
erhvervsområderne øst 
og vest for motorvejen.

Boliger

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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl.  8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl.  8.30-16.00
Torsdag .................. kl.  8.30-14.00
Fredag ................... kl.  8.30-efter aftale

Så blev der samlet affald
Af Dit te Vennits Nielsen

Selv om man er blandt 
de mindste, kan man 
sagtens yde en stor 
indsats.

Det bevidste en flok børn, 
da der lørdag var affald-
sindsamling i Fårhus.

Sammen med en gruppe 
voksne lavede de affald-

sindsamling, så den lokale 
natur er ren og pæn, så 
borgerne kan få nogle 
gode naturoplevelser. ■

Lørdag var der Ren By i Fårhus. Der blev samlet skidt i vejkanten og børnene deltog med stor 
iver sammen med de voksne. Foto Dit te Vennits Nielsen

Der indkaldes til 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 26. maj 2021
kl. 19.00 på Kollundhus

Dagsorden ifølge vedtægter

ANALYSERAPPORT
Farvetal, Pt 3,9 mg Pt/l 15 DS/EN ISO 7887:2012

Turbiditet 0.23 FNU 1 DS/EN ISO 7027-1:2016

E. Coli < 1 MPN/100 ml i.m. Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 
22 °C 3 CFU/ml 200 ISO 6222:1999

Jern (Fe) 0.027 mg/l 0.2 SM 3120 ICP-OES

Oplysninger fra prøvetager:

Akkrediteret 
prøvetagning Ja DS ISO 5667-5,

DS/EN ISO 19458

pH 8.0 pH 8.5 DS/EN ISO 10523

Prøvetagning 
efter flush Udført DS ISO 19458,

DS ISO 5667-5

Ledningsevne 
ved 20°C 350 µS/cm 2500 DS/EN 27888:2003 

(ved 20°C)

Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk

Prøvens smag Normal * Organoleptisk

Fårhus dropper byfest
Af Dit te Vennits Nielsen

Det bliver en trist pinse 
i år. I hvert fald for dem, 
der gerne vil til byfest i 
Fårhus.
Bestyrelsen har nemlig 
også i år besluttet at drop-
pe den traditionsrige og 
hyggelige byfest. 

“Vi tør simpelthen 
ikke planlægge noget 
stort, når vi ikke aner, 
om vi er købt eller solgt. 
Forsamlingsforbuddet er 
slet ikke oppe på det til-
ladte endnu, så vi kan bin-

de an med vores mange 
aktiviteter”, fortæller Paul 
Reinhardt, der er formand 
for Fårhus Borger- og 
Ungdomsforening.

Der er i stedet for nogle 
andre events i støbeskeen, 
så sammenholdet i lands-
byen ikke bliver helt skudt 
til hjørnet. 

Arbejdsviljen er stor 
i Fårhus, så både Paul 
Reinhardt og formand for 
Fårhus Forsamlingshus, 
Jan Jessen, håber, der kan 
arrangeres et-spis-sam-
men arrangement. ■

Paul Reinhardt Arkiv foto
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 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

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

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Børn befriede 
naturen for affald
Af Dit te Vennits Nielsen

Normalt brokker vi os 
over børn, der smider 
affald på gaden og 
naturen.

Men forleden havde to 
klasser fra Lyreskovskolen 
i Bov besluttet at gå til 
kamp mod svineriet i 
naturen og sørge for, at 

affaldet havnede de rigtige 
steder.

Og børnene blev bagefter 
hyldet for deres arbejde 
med at samle skrald og 
holde byen ren. ■

De to klasser C 0 og C 1 fra 
Lyreskovskolen brugte 
fredagen på at samle skrald. 
Det blev til 16,7 kg, og det var 
nogle enormt stolte børn, der 
med god samvittighed kunne 
holde weekend.

Basguitar i ung alder
Af Anita Mir

Padborg-drengen Noah 
Meyer på 16 år har en 
spændende interesse.
Noah spiller basguitar i 
sin fritid og startede, da 
han blot var 9 år gammel. 

Noah Meyer nyder at 
spille basguitar i sin fritid. 
Han har spillet det i 7 år.

“Da jeg hørte musik for 
nogle år siden, lagde jeg 
altid særligt mærke til 
basguitaren, som jeg synes 
lød rigtig fed og tænkte, at 
jeg ville give det en chan-
ce”, fortæller Noah Meyer. 

Han synes, at basguita-
ren var særligere end den 
almindelige guitar, vi alle 
kender. På den måde star-
tede Noah til basguitar, og 
han mener, at det var det 
helt rette at gøre. 

Noah går til basguitar 
en gang om ugen ved sin 
morfar. Ellers spiller Noah 
hjemme, når det lyster. 
“Jeg spiller sammen med 
min morfar, som også 
spiller guitar og bas, så 
det er, der jeg har lært, de 
fleste af mine ting fra, når 
det kommer til basguitar”, 

siger Noah Meyer, der 
udover det særlige instru-
ment har gået til tennis og 
springgymnastik. 

“Udover basguitar inte-
resserer jeg mig rigtig me-
get for spring lige nu. Det 
at springe, gør mig rigtig 
glad. Jeg synes, at det er 
en god måde at bruge min 
overskydende tid på”. ■

Noah Meyer er en habil 
basguitarspiller. Foto Anita Mir 
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