
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

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

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

6 flasker

379,-

Valpolicella Ripasso
Amaronens lillebror, baby, 
kært barn har mange navne. 
Med denne Ripasso får du 
høj kvalitet for pengene 
fra et af verdens travleste 
vinregioner, Veneto i Italien! 
Rigtig mange danskere 
kender efter hånden 
Ripasso 

Fantatisk til bøffen,osten, 
tappas, dejlig fyldig med en 
god frugtsmag og mange 
nuancer

Normalpris 169�  pr. flaske

1 flaske 79� 
3 flasker 199� 

Husk vi 
holder 

LUKKET 
bededag
Åben resten af 
ugen fra 7-20

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

ENGANGSTILBUD 
VI HAR 100 KASSER 

Spar
op til

640,-

GRÅSTEN

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

✔ 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

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

Pænt, diskret og solidt

Se mere på:

DANSK

Kvalitetsprodukt

• 
• 
•
 •

Har du fået påbud?

™

Ring allerede i dag
74 48 50 33

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

6 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 360 kr.

FÅ LEDIGE PLADSER

SENIOR
VAND-

GYMNASTIK
(Enjoy AquaGym Senior)

FRA D. 6. MAJ

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 17 28. 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-maj

Bededag den 30. april kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den  2. maj kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den  4. maj INGEN Mindegudstjeneste i år

Så blev der lempet en smule i kirkerne!

Arealkravet er reduceret og vi må være � ere i kirken. Det vigtigste er nok, at vi 
må synge sammen igen, når blot den anbefalede afstand overholdes.

Vi har altså stadig restriktioner, men de er trods alt, lempet; 
der sprittes af og du skal stadig huske mundbind.

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

V/Helle Grønnegaard Lauridsen
Lægeeksamineret fodplejer

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

www.klinikgroennegaard.dk

Den almindelige fodbehandling 
indeholder:

• Lunt og blødgørende fodbad
• Beskæring / slibning af  hård hud
• Klippe, slibe og oprensning 

af  alle negle
• Evt. fjernelse af  ligtorne
• Afsluttes med negleolie og 

cremepleje

Luksus fodbehandling 
indeholder:

Alm. fodbehandling + afslappende 
massage af  underben og fødder

385,-

445,-

ÅBENT: mandag-fredag kl. 9.30 -17.00 og lørdage kl. 9.00-12.30 
Nygade 1 · 6300 Gråsten · Tlf: 41 10 10 85 · Mail: 4649@inter�ora.dk

Bestil buketten  senest den 3. maj  og få gratis 
udbringning i en radius af 15 km. af Gråsten

Mors Dag

Hele Familiens Dyrlæge 
får fokus på tænder
Af Esben Cronbach

Hele Familiens Dyrlæge 
har ansat dyrlæge 
Anette Nordmark, der er 
specialiseret i tænder.

Fra veterinærmedicin på 
Københavns Universitet 
til arbejde i Sverige. 

Sådan gik Anette 
Nordmarks første skridt 
ind i en karriere som dyr-

læge. Siden er hun blevet 
ansat ved Hele Familiens 
Dyrlæge i Gråsten og 
Møgeltønder, hvor både 
hun er faldet godt til.

Hands-on og humor
Her har hun en større fri-
hed, end hun tidligere har 
oplevet. På jobbet i Sverige 
var der lange arbejdstider, 
ingen betaling for over-
arbejde og ikke så meget 
praktisk arbejde. 

Det er anderledes på det 
nye arbejde. 

“Det er gået over al 
forventning her. Jeg er 
superglad for arbejdet,” 
siger hun. 

Det mere praktiske 
arbejde, som kirurgi og 
tandpleje, har hun fået 
mulighed for at arbejde 
mere med i Gråsten.

Tænder i generationer
Anette Nordmark er spe-
cialiseret i arbejdet med 
dyretænder. Det har hun 
ikke helt fra fremmede; 
hendes egen mor er nem-
lig tandlæge.

“Interessen for tænder 
er noget, der er kommet 
efter studierne”, fortæller 
Anette Nordmark.

Selv om moderen arbej-
der med mennesker og 
datteren med dyr, kan de 
sagtens snakke sammen 
om arbejdet. Når det kom-
mer til tandbehandling, er 
der nemlig ikke stor for-
skel på, hvordan arbejdet 
skal udføres.

“Det er nogenlunde den 
samme teknik til men-
nesker og dyr. Forskellen, 
når vi snakker, er bare, 
at jeg snakker om dyr, 
og min mor snakker om 
mennesker,” siger Anette 
Nordmark. ■

Dyrlæge Anette Nordmark er specialiseret i tænder hos dyr. 
 Foto Ingrid Johannsen
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag og lørdagstilbud

Kærgården
200 gr

Coop skrabeæg
15 stk.

Valpolicella Ripasso
Normalpris 169�  pr. flaske

1 flaske 79� 
3 flasker 199� 

FRIT VALG

Husk vi 
holder 

LUKKET 
bededag
Åben resten af 
ugen fra 7-20

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

Tilbuddene gælder torsdag den 29. april og 

lørdag den 1. maj 2021 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

SLAGTEREN TILBYDER
Lækker grillbakke
4 stk. ringridder

4 stk. nakke koteletter

4 stk. kyllingespyd

*Maks. 6 stk. pr. 
kunde pr. dag

*Begrænset parti

*Maks. 3 stk. pr. 
kunde pr. dag

Pr. ps. kun

15,-
Pr. stk. kun

8,-

Pr. bk.

15,-
Pr. stk.

59,-
Pr. pk. kun

99,-
Hvedeknopper 
fra Kisbæk
Pose med 6 stk.

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 kartoffelspegepølse 
fra Als pølser

ENGANGSTILBUD 
VI HAR 100 KASSER 

6 flasker

379,-

Spar
op til

640,-

GRÅSTEN
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Perlegade 16, 6400 Sønderborg ı Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 43 00 10 · www.fahrendor� .dk

Flere briller? 

… VÆLG BRILLELEJE
fra 99,- pr. måned

med flere

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

V mødtes med naboer til 
biogasanlægget i Kværs
Ovenpå de seneste dages 
udvikling og standsnings-
påbuddet for byggeriet af 
biogasanlægget i Kværs 
mødtes Venstres borgme-
sterkandidat Ellen Trane 
Nørby, byrådsmedlem 
Daniel Staugaard og 
byrådskandidat Ingrid 
Johannsen med repræsen-

tanter for lokalområdet 
i Kværs til en dialog om 
sagen.
“Miljøklagenævnets un-
derkendelse af Sønderborg 
Kommune på VVM og 
ekspropriation i sagen 
om biogasanlægget og 
standsningspåbuddet gav 
i den grad grundlag for at 

hele forløbet bliver gran-
sket og derfor har Venstre 
også bedt borgmester 
Erik Lauritzen (S) om at 
redegøre detaljeret for hele 
forløbet og de graverende 
fejl, der er sket i sagen”, 
siger Ellen Trane Nørby. ■

Henning Andersen, Hans Jørgen og Helga Vaarbjerg, Daniel Staugaard, Ellen Trane Nørby, 
Ingrid Johannsen, Claus Christensen, Hans Lilleør, og Tine Mærsk Brodersen drøftede biogas-
anlægget i Kværs.
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Forårsnyheder
Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

1.499,-

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 30. april kl. 17.00

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

Åbent alle dage: kl. 11.00 - 22.00Åbent alle dage: kl. 11.00 - 22.00
Køkkenet lukker kl. 21.00Køkkenet lukker kl. 21.00

“Fænomenal service” 

“Super butik”

“Rigtig � n webshop og butik”

Trustpilot

Har du spørgsmål til elcykler? 
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

2Dreams fejrer fireårs fødselsdag

Af Esben Cronbach

I hele uge 17 fejrer 
2Dreams fireårs fødsels-
dag med tilbud, konkur-
rencer og gæster.
Jane Betty Hansen og 
Jonna Seemann startede 
for fire år siden 2Dreams. 
To kvinder med en fælles 
drøm om at åbne egen 
butik. I dag, fire år senere, 
fejrer fireårs fødselsdag i 

tøjbutikken på Borggade i 
Gråsten.

Dagen krydres op 
Allerede mandag, der er 
førstedagen for fejringer-
ne, var der fart på i butik-
ken. Ejerne fortæller, at 
dagen gik “super godt”. 

I forbindelse med fej-
ringen har 2Dreams op-
graderet sortimentet. De 
sælger nu også alt fra may-
onnaises, salt og dressing 
til ingefærshots og gin. 

Det er et samarbejde 
med Skagen og Naturens 
Køkken, der har gjort det 
muligt. 2Dreams er én 
af syv specialforhandle-
re, der sælger varer fra 
Naturens Køkken.

Godt fra starten 
Ofte taler man om op-
startsfasen som en svær 
periode at overkomme. 
Det har ikke været til-
fældet i 2Dreams, siger 
ejerne. 

“Udfordringen har på 

intet tidspunkt været i 
starten. Det var godt fra 
dag ét, hvor kunderne tog 

sindssygt godt imod os,” 
siger Jane Betty Hansen. 

Selvom det gik let i star-
ten, har der det sidste år 

været udfordringer, der til 
tider har gjort det svært 
at drive forretningen. 
Kunderne har dog også 
her været en afgørende 
faktor, der har hjulpet de 

to ejere gennem en svær 
tid.

“Det er bl.a. på grund af 
kunderne, at vi har klaret 
os igennem de sidste 12 
måneder,” siger Jonna 
Seemann. ■
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Professionel bilpleje

BOOK EN TID

ejgaard-detailing.dk 
eller 

telefon
91 56 46 66

Vi vil være din foretrukne one-stop shop, både privat og erhverv
Se mere på ejgaard-detailing.dk

Bilvask fra 350,-

Motorvask fra 225,-

Polering af lak fra 1895,-

Keramisk coating fra 1500,-

Reparation af ridser fra 300,-

Reparation af fælge fra 300,-

Solfilm fra 1100,-

Professionel chiptuning fra 2500,-

Kærvej 71a, 6400 Sønderborg
Mail: info@ejgaard-detailing.dk • Mobil: 91 56 46 66

Gør indsats for renere by
Af Gunnar Hat tesen

En af de sikre forårstegn 
er affaldsindsamling.
I Gråsten er omkring 20 
personer gået sammen om 
at fjerne plastik og henka-
stede dåser.

Gråsten Roklub kom 

med 3 bemandede 
kajakker og rengjorde 
Sildekulen fra vandsiden.

“Tilbagemeldingen fra 
nogle af indsamlerne var 
næsten enslydende; der 
smides for meget affald 
rundt omkring”, fortæller 

Helle Blindbæk, der er 
tovholder.

Hun lover, det gode ar-
bejde fortsætter.

Nogle af indsamlerne 
går deres rute, når det 
passer ind i deres dag-
ligdag og andre mødes i 

Ahlmannsparken tirsdage 
kl 19.00.

Er du interesseret, 
men forhindret om 
tirsdagen, kan du kon-
takte Helle Blindbæk på 
sms 40406077. ■

Der er nok af skrald at samle 
op i Gråsten.

Gæster tilbage 
på værtshus 
Af Gunnar Hat tesen

Den seneste nedlukning 
har været hård for 
værtshuse, restauranter 
og hoteller.
Det har været fire lange 
måneder for værtshus-

holder Kim Stokholm på 
Tinsoldaten, som ikke 
måtte have gæster.

Restauranter har kunnet 
lave takeaway, men den 
mulighed har værtshusene 
ikke haft.

Men nu er Kim 

Stokholm igen begyndt 
at lange øl over disken. 
Og det skal der helst være 
meget af i de kommende 
næste måneder.

“Bare det at byde vores 
stamkunder indenfor var 
stort. At se alle de gamle 
hoveder var dejligt”, siger 
Kim Stokholm, som ser 
frem til en travl sommer 
uden ferie. ■

Kim Stokholm kunne igen knappe øl op for gæsterne. Her ses han sammen med Kim Jacobsen 
v(tv) og Lars Hjort (th).
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VIL DU MED PÅ VANDET?

Åbent Hus 
Søndag den 2. maj kl. 10-14
Torsdag den 6. maj kl. 17-20

Gråsten Ro- og Kajakklub 
Emmas Have 14 - 6300 Gråsten 

www.grokk.dk

GUDSTJENESTER
Søndag den 2. maj kl. 09.30
4. s. e. påske 
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 16. maj kl. 09.30
6. s. e. påske 
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 23. Maj kl. 09.30
Pinsedag 
ved Helle D. Asmussen

Lørdag den 5. juni kl. 10.00
Konfi rmation
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 6. juni kl. 09.30
1. s. e. trinitatis
ved Helle D. Asmussen

MANDSKAB-
SBYGNINGEN
Mandskabsbygningen ved Kværs Kirke er 
ved at gennemgå en facaderenovering.

Malingen på væggene har i de seneste år 
skallet af, og derfor er bygningen blevet 
sandblæst for at komme helt i bund.

Bygningen vil senere blive malet hvid igen.

KONFIRMANDER 2021 
I KVÆRS KIRKE
Konfi rmander: 

Alexander William Th uesen Nørager Andresen
Ditte Rudbeck
Kristian Brock
Rikke Diedrichsen
Rikke Sahl
Rolf Holmegaard Hansen
Simon Møller Lassen
Th omas Julius

LEMPELSER AF COVID-19 
RESTRIKTIONER I 
FORBINDELSE MED 
GUDSTJENESTER
fra onsdag den 21. april 2021 kan der holdes gudstjenester af almindelig 
længde og med fællessang, ligesom der igen kan være fl ere deltagere 
både indendørs og udenfor. Salmebøgerne kan også komme i brug 
igen, for anbefalingen om ikke at have fællessang er også væk.

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

Helle har tag på fødderne

Af Esben Cronbach

Helle Grønnegaard 
Lauridsen, der er 
lægeeksamineret 
fodplejer, har startet 
fodplejeklinikken Klinik 
Grønnegaard i Kiding.
Større frihed og mere 
hjælp til andre mennesker.

Sådan kan grundene 
til, at Helle Grønnegaard 
Lauridsen er blevet selv-
stændig, opsummeres. 

Hun brød sig ikke om at 
have flere forskellige jobs 
og være ansat af andre. 
Derfor er hun nu sprunget 
ud i et liv som selvstæn-
dig, hvor hun har ansvaret 

for egen frihed og for at 
hjælpe andre mennesker. 
Nu arbejder hun som 
lægeeksamineret fodplejer, 
og arbejdet både i eget 
hjem og som udekørende 
behandler.

Passe på sine fødder
Det, hun bedst kan lide 

ved sit arbejde, er, at hun 
kan gøre noget for andre.

“Jeg kan lide at gøre no-
get for andre mennesker. 
Jeg har tit tænkt på at 
arbejde med fødder,” siger 
hun. 

Hun sætter pris på at 
kunne hjælpe andre fra 
bunden – fødderne er 
nemlig noget af det vig-
tigste at have styr på, siger 
hun. 

“Man skal passe på sine 
fødder, gå i de rigtige sko 
og have den rigtige fod-
stilling. Er fødderne ikke 
optimale, går det hele ve-
jen op igennem kroppen.”, 

siger Helle Grønnegaard 
Lauridsen.

Det er også netop det, 
der er grunden til, at hun 
nu er gået ind i faget.

“Jeg kan godt lide, at folk 
har det godt, og at jeg selv 

har det godt. Jeg vil gerne 
hjælpe og støtte menne-
sker med den viden, jeg 
har. I denne situation kan 
jeg hjælpe dem med at 
passe på sig selv.” ■

Helle Grønnegaard Lauridsen 
sørger for at forkæle 
fødderne. 
 Foto Knud Petersen
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 2. maj kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 2. maj 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 2. maj kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 2. maj kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 2. maj kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Bededag, fredag den 30. april kl. 10.00

ved Marianne Østergård
Søndag den 2. maj
Ingen gudstjeneste

Tirsdag den 4. maj kl. 19.00
ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 2. maj kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Bededag, fredag den 30. april kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 2. maj kl. 10.30

Konfirmation ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 2. Mai

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

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

Erik Lauritzen må 
redegøre for biogassag
Oven på det pålagte 
byggestop og afgørelsen 
fra miljøklagenævnet, 
som har annulleret såvel 
Sønderborg Kommunes 
VVW og vej-ekspropri-
ationen i forbindelse 
med byggeriet af biogas-
anlægget i Kværs, har 
Venstre bedt borgmester 
Erik Lauritzen (S) om en 
redegørelse til byrådet 
om hele biogassagen og 
tidslinjen.
”Der har gennem mange 
uger stået 10-12 meter 
høje siloer, været støbt og 
lavet konstruktioner på 
grunden, selv om det nu 
viser sig, at der end ikke 
er givet en byggetilladelse 
til projektet. Samtidigt er 
såvel VVM og Sønderborg 
Kommunes ekspropria-
tion blevet underkendt i 
miljøklagenævnet, så 
borgmester Erik Lauritzen 
må redegøre for, hvordan 
så graverende fejl har 
kunnet ske i sagen.” siger 
Venstres borgmesterkan-
didat Ellen Trane Nørby.
Venstres gruppeformand 
Tage Petersen fortsætter:

”Hele forløbet har været 
præget af stor frustration 
hos naboer og borgere i 
området om de mange 
klagesager vidner også 
om, at processen har 
været kritisabel. Nu må 
vi have alt på bordet og 
borgmester Erik Lauritzen 
må redegøre for hvordan 

der under hans politiske 
ledelse har kunnet ske så 
mange fejl i sagen, og hvad 
han har vidst undervejs i 
sagen, hvor han har taget 
første spadestik til byg-
geriet i efteråret. Står det 
til os i Venstre, så er det 
her et eksempel på hvor-
dan ting ikke skal foregå i 
Sønderborg Kommune.”

Borgerne i området 
føler sig kørt over af 
Sønderborg Kommune 
og de beslutninger, der er 
taget i sagen om biogas-
anlægget i Kværs og nu 
viser det sig også, at der 
ikke bare er begået småfejl 
i forløbet og sagsbehand-
lingen, men store og gra-
verende fejl og derfor må 
hele forløbet endevendes, 
så det sikres, at et lignende 
forløb ikke kan ske igen. 
En redegørelse til byrådet 
skal også indeholde en 
tidslinje for sagen og klar-
gøres hvorfor kommunen 

ikke har grebet ind tidli-
gere og hvem i den politi-
ske ledelse, der har vidst 
hvad og hvornår. 

Venstre støtter fuldt op 
om den grønne omstil-
ling, men det siger sig selv, 
at tingene skal foregå på 
en ordentligt måde, hvor 
borgerne i kommunen 
ikke føler sig kørt over.

DF-kritik
Dansk Folkeparti kritise-
rer hændelsesforløbet.

“Jeg må sige at jeg som 
politiker står måbende på 
sidelinjen og oplever hvor-
dan et prestigeprojekt, 
der blev tvunget igennem 
byrådet, og trukket ned 
over hovederne på befolk-
ningen i Kværs og omegn, 
nu fuldstændig sejler, siger 
Stefan Lydal (DF), der er 

næstformand i Teknik- og 
Miljøudvalget.

Først var der fejl i 
sagsbehandlingen af 
ekspropriationen af 
vejen, og pludselig stod 
projektet uden vejadgang. 
Senere var det VVM- og 
Miljøgodkendelsen, der 
blev ophævet og sendt 
til fornyet sagsbehand-
ling. Og onsdag kom 
det så frem at Nature 
Energy også bygger 
løs uden at have nogen 
byggetilladelse.

“Borgerne i Kværs har i 
ugevis - forgæves - forsøgt 
at få kommunen til at 
standse byggeriet, fordi 
Nature Energy bygger 
uden tilladelse, men de er 
blevet fejet fuldstændig af 
bordet”, fortsætter Stefan 
Lydal.

“Jeg mener at forvalt-
ningen står med et forkla-
ringsproblem i denne sag, 
og jeg vil derfor bede om 
hurtigst muligt at få en 
redegørelse for forløbet, da 
ingen kan være tjent med 
et så uskønt sagsforløb 
som dette”, siger Stefan 
Lydal. ■

Ellen Trane Nørby (V)

Stefan Lydal (DF)
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Biogassagen er en fadæse
Tak for læserbrev og 
kommentar fra socialde-
mokraten Erik Lorenzen.
Han har mere travlt med 
at sætte spørgsmålstegn 
ved, om jeg kan tænke selv 
end at kommentere sagens 
kerne.

Så lad mig for sjov skyld 
replicere: Er nummer 11 
på den socialdemokratiske 
liste sendt i marken af 
borgmesteren?

Og så tilbage til sagens 
kerne. Fadæsen omkring 
biogasanlægget i Kværs 
kommer til at koste skat-

teborgerne penge i form 
af lang administrativ 
behandling.

Min rolle som byråds-
kandidat for Venstre er og 

vil altid være at sikre, at 
borgernes skattepenge for-
valtes med fornuft. Dette 
argument synes at være 
helt fraværende i Erik 
Lorenzens kommentar.

Derudover kan jeg til-
føje, at jeg fører min egen 
valgkamp, og den er ba-
seret på de holdninger, jeg 

har. Og det står jeg gerne 
på mål for.

Lige som Erik Lorenzen 
ser jeg frem til et bredt 
samarbejde i byrådet 
efter næste valg, men 
med Ellen Trane Nørby i 
borgmesterstolen.

Ingrid Johannsen 

Solbakken 38, Gråsten 

Byrådskandidat for Venstre

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

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Arne M. Dittfelds
bisættelse fra Broager Kirke

Tak for de mange smukke blomster og kranse

Stor tak til CFK, Ulkebøl for hjertevarme,
 kærlig omsorg og pleje

Familien

Harald Wolff
* 3. november 1961, Schleswig

† 18. april 2021, Gråsten

Altid Elsket - Hvil i Fred

På familiens vegne

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Peter Pampel
* 9. juli 1934    † 23. april 2021

er stille sovet ind

Renate, Carsten og familie

Bisættelsen har fundet sted

Læserbreve
Samarbejde efter 
kommunalvalget til november
Jeg skal da love for, at et 
fremtidigt bredt sam-
arbejde i Sønderborg 
byråd får svære vilkår, 
hvis helsidesannoncen 
i søndagens JV under-
skrevet af Venstres 
nr 2. kandidat Ingrid 
Johannsen fra Gråsten 
også er godkendt af 
Venstres spidskandidat 
Ellen Trane Nørby. 
Så er det i den grad op af 
bakke. Det er ihvertfald 
langt fra det Ellen Trane 
Nørby tidligere har meldt 
ud om, at netop hun ville 
skabe et bredt samarbejde.

Annoncen er et voldsomt 
personangreb på borgme-

ster Erik Lauritzen, men 
da også et angreb på næ-
sten alle medlemmer og 
partier af det nuværende 
byråd inklusiv Ingrid 
Johannsens egne politiske 
kollegaer fra Venstre, der 
er siddende i byrådet lige 
nu.

Fakta er, at 28 med-
lemmer af byrådet har 
godkendt både lokalplan 
og VVM undersøgelse for 
etablering af biogasanlæg-
get ved Kværs.

Jeg er næsten sikker på, 
at hvis ikke coronaen 
havde begrænset antallet 
af deltagerne ved første 
spadestik til anlægget, så 
havde der også på dagen 
været repræsentanter fra 
Venstre til stede.

Det er jo ikke helt ual-

mindeligt, at politikere 
gerne vil ses i medierne 
i de sager, de har været 
medforfattere til og i øv-
rigt støttet gennem hele 
sagsbehandlingen.

Ihvertfald indtil der sker 
fejl, så er det lige pludselig 
kun borgmesteren, der har 
ansvaret.

Hvor er alle byråds-
politikere med ben i næ-
sen, der tør stå ved deres 
beslutninger og tage et 
medansvar?

Erik Lorenzen 

Illervej 21 Broager 

Kandidat nr. 11 for 

Socialdemokraterne

Ingrid Johannsen 

Byrådskandidat for Venstre

Erik Lorenzen 

Kandidat for 

Socialdemokraterne

Donation
Formand for Køre stols-
brugere- og Gang be-
svæ rerede i Gråsten og 
Omegn (KGGO), Svend 
Schütt, mødte forleden op 
i SuperBrugsen i Gråsten, 
hvor uddeler Jesper 
Thomsen stod klar med 
2931,25 kr., der skal sættes 
ind på KGGO’s opsparings 
konto. Pengene kommer 
fra OK-benzin, OK-El og 
OK-Telefoni. ■
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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

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,-

ENERGIRENOVER
DIN BOLIG!

Det har aldrig været billigere og mere 
attraktivt at energirenovere din bolig, 
end det er lige nu.

Kontakt os og få gode råd - både til 
planlægningen og finansieringen, når du  
overvejer at energirenovere din bolig.

SE MERE

EKIF vil være samlings
punkt for Egernsund
Af Esben Cronbach

Egernsund Kultur- og 
Idrætsforening har lavet 
en ny målsætning, der 
siger, at de vil være et 
samlingspunkt for byens 
borgere.
Tre nye fodboldhold og et 
helt nyt skur. Det er blandt 
de tiltag, Egernsund 
Kultur- og Idrætsforening 
har stablet på benene det 
seneste år. Grunden, til 
at de har startet flere nye 
ting op, er, at de vil være et 
samlingspunkt for byens 
borgere.

Festlig grønsvær
Det kan blive festligt, når 
EKIF’s fodboldhold indta-
ger banerne i Egernsund 
fremover. 

I et helt nyt skur, der er 

bygget under coronakri-
sen, er der nemlig plads til 
lidt af hvert. 

Der er pølser, vand og is 
til tilskuerne, når det loka-
le fodboldhold går på ba-
nen mod modstanderne. 

I skuret er der også 
blevet plads til et musik-
anlæg, der bidrager til 
festlighederne.

“Skuret ligger lige ud 
for den store kampbane, 
så vores højtalere kan 
spille hele anlægget op,” 
siger formand for EKIF 
Fodbold, Thore Naujeck. 

Skuret passer godt til 
byen. På det er nemlig 
malet et egern, der er 
Egernsunds maskot. 
Manden, der har malet 
det, er den lokale rapper 
L:Ron:Harald.

Godt at være tilbage 
Efter en længere pause, er 
hele landets fodboldspille-
re nu tilbage på græs.

“Det er Egernsund-
spillerne glade for”, siger 
Thore Naujeck. 

EFIK Fodbolds serie 4 
hold ligger lige nu på en 
2. plads i tabellen. Selvom 
positionen i sig selv ikke 
er dårlig, er formanden 
ikke helt tilfreds.

“Vi har været rigtig 
dårlige. Vi spillede en 
sindssygt god trænings-
turnering, men sportsligt 
har vi ikke præsteret, 
som vi ville spille i turne-
ringen.” Formanden har 
ingen målsætning om at 
rykke op, men siger, at de 
sagtens kunne ende med 
det. Han forventer, at de 
ender i en top tre. ■

Genåbning for bogorme

Af Gunnar Hat tesen

De bog- og biblioteks-
glade borgere kan igen 
begynde at komme på 
Broager Bibliotek.
Over fire måneders ned-
lukning er slut for Broager 
Bibliotek.

Blandt lånerne er Ingrid 
Skovby, som er glad for 
igen at kunne låne bøger.

“Under nedlukningen 
har jeg lånt bøger hos 
naboer og venner, men 
jeg har også købt bøger”, 
fortæller Ingrid Skovby, 
som bedst kan lide at læse 
historiske romaner.

“Det er dejligt at læse 
bøger”, siger hun. ■

Ingrid Skovby er igen en 
flittig gæst på Broager 
Bibliotek.
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B R O A G E R

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698

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

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Gråsten
Østersøvej 2, 1. th.

Spændende og velindrettet bolig
Ved Gråsten Havnefront finder du den-
ne spændende bolig på 135 m2 super
velbeliggende tæt på vandet, skoven
og Gråsten centrum med gode ind-
købsmulighed.

Der er fra boligen kort afstand til god
offentlig transport. Boligen, som er op-
ført i 2007, fremstår i pæn stand og
har en spændende indretning i 2 plan.
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800
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Energi

LEJLIGHED

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.906
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.886/6.823
Sag: 7030000338 Tlf: 74441698

Broager
Nejs Bjerg 60

Indflytningsklar villa med udsigt til fjorden
Nejs Bjerg er et skønt eftertragtet villa-
kvarter i den vestlige del af Broager.
Broager tilbyder alt til den moderne
børnefamilie med daginstitutioner,
skole 0-9 kl. samt indkøbsmulighe-

der.Derudover skøn natur med Gen-
darmstien lige ved hånden, hvor den
skønne natur kan nydes. Villaen fra
2007 er opført i kvalitetsmaterialer
med flotte mursten pænt betontag.

NYHED

K
205

f
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n
7

d
2007

i
1700

K
Energi

VILLA

Kontantpris 2.445.000
Ejerudgifter pr. md. 2.409
Udbetaling 125.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.616/8.322
Sag: 7030000332 Tlf: 74441698

SOLGT
Lignende ejendomme søges

Gråsten
Dyrkobbel 146
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C
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SOLGT
På kun 8 dage!

Broager
Nejs Bjerg 63
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SOLGT
På kun 11 dage!

Broager
Nejs Bjerg 37A

K
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C
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B
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Hele verden står på hovedet. Undtagen dine mursten. De ligger 
solidt og godt placeret. Så hvis du gerne vil lave om på noget, 
er det et godt tidspunkt at sælge din bolig. Det eneste, du skal 
gøre, er at tage det første skridt. Så tager vi os af resten.

Lige nu er der stor 
efterspørgsel på dem her.

Bestil en vurdering hos din 
lokale home-mægler eller på home.dk

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

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

Indbrud i villa
En indbrudstyv forsøgte 
forleden at begå indbrud i 
en villa i Blans. 

Han kom ind i villaen 
ved at bryde køkkendøren 
op.

Men husets ejer, en 

kvinde på 80 år, vågnede 
og det fik indbrudstyven 
til at løbe fra stedet.

Politiet har ikke 
et signalement på 
gerningsmanden. ■

Brand i Blans
Fredag var der brand i en 
bygning på Brobølvej ved 
Blans.

Bygningen er placeret 

mellem en lade og et 
stuehus.

Der skete kun materielle 
skader. ■

Emma Larsen tabte konkurrencen men 
vandt nye venner

Af Esben Cronbach

15-årige Emma 
Larsen fra Avnbøl, 
der deltog i Den 
Store Juniorbagedyst 
i år, vandt ikke 
konkurrencen. 
Alligevel er hun glad, fordi 

hun har fået mange nye 
venner.

De seneste måneder har 
man på DR1 kunnet følge 
Emma Larsen og de an-
dre deltagere i Den Store 
Juniorbagedyst. 

Konkurrencen er nu slut, 
og selvom Emma Larsen 
ikke vandt, er hun glad 
for den tid, hun havde i 
konkurrencen. 

Hun har nemlig fået ad-
skillige nye venner blandt 
både deltagerne og medar-
bejderne på programmet.

“Det har været en fan-
tastisk oplevelse at være 
med. Det er noget, jeg 
aldrig vil glemme,” siger 
hun. 

Selvom deltagerne er 
konkurrenter, har de igen-
nem hele forløbet haft et 
godt forhold til hinanden.

Alle deltagerne skal i 
maj mødes i et konditori 
i København. Det er en 
tidligere bagedystdeltager, 
der har inviteret dem alle 
forbi. 

Det sammenhold, 
Emma Larsen og hendes 
bagedyst-venner har fået i 
forløbet, er hun rigtig glad 
for.

“Det har haft stor betyd-
ning for mig,” siger hun. ■

Emma Larsen fra Avnbøl fik 
nye venner i Den Store 
Juniorbagedyst. Arkiv foto
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter

Esben Cronbach

Telefon 26 77 22 72

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

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

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

• 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

+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

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 –

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.

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

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.dk
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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

Hørt i byen
Gråsten Spejderne 
dropper at hente 
aviser rundt i byen, 
da der ikke længere 
er penge at tjene på 
avisindsamling.

Gråsten er i front med 
en ny sportsgren. Det 
er en gruppe af men-
nesker, som vil åbne en 
padelbane. Ny formand 
for Gråsten Padelklub 
er Thomas Christensen, 
næstformand er Stefan 
Jørgensen og kasserer 
er Martin Tambor. 
Øvrige bestyrelses-
medlemmer er Louise 
Komiscke og Line 
Junker. Suppleanter 
er Mogens Hansen, 
Gråsten Bold klub, 
Carsten Clausen Koch, 
Gråsten Badminton-
klub og Claus Thomsen 
fra Gråsten Tennisklub. 
Klubben planlægger at 
åbne padelbanen ved 
Gråsten Tennisbane. 
Projektet løber op 
i omkring 550.000 
kroner.

Frisør Susanne 
Vesperini cyklede i 
weekenden 97,5 km 
sammen med A-holdet 
fra Gråsten Cykleklub. 

Byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V) og Kaj 
Hattens nød onsdag 
den varme velkomst 
på Tinsoldaten. Kim 
Stokholm og personalet 
havde sat et banner 
op over baren, hvor 
der stod “Velkommen 
hjem”.

Strandparkens 
Badebro forening gør 
klar til ny sæson og 
sætter badebroen ud St. 
Bededag.

Dametøjsbutikken 
Bruhns i Ulsnæs 
Centret har ansat Thea 
Rerup Sumborg som 
salgsassistent. ■

Audi SQ5
3,0 TFSi 
quattro Tiptr.
09/2017
Km. 120.000
Benzin
Koksmetal

679.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

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

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Boliger

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

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

Vi søger rutinerede 
tjenere og pizzabagere

Book bord og se jobbeskrivelser 
på www.cafeodora.dk

Cafeodora åbner 
den 30. april kl. 17.00

Åbent alle dage: kl. 11.00 - 22.00Åbent alle dage: kl. 11.00 - 22.00
Køkkenet lukker kl. 21.00Køkkenet lukker kl. 21.00

Toldbodgade 10,
Gråsten

Tlf. 7344 1000

www.CaFeodora.dk

Rinkenæsægtepar har firma sammen
Af Esben Cronbach

Heidi Iversen og Gynther 
Iversen er gift. 
Sammen har de 
regnskabsfirmaet 
Regnskabsservice ApS, 
som de driver fra hjemmet 
i Rinkenæs.

Umiddelbart lyder det 
som om, det har en masse 
med tal at gøre. 

Hos Regnskabsservice 
ApS forsøger de to ejere, 
Heidi og Gynther Iversen, 
at fokusere på de menne-
skelige aspekter. 

Som et lille revisions-
firma ser de sig som mere 
personlige end de store 
firmaer. Det personlige 
trækker tråde helt ind 

i firmaet, der styres fra 
hjemmet i Rinkenæs. 

Forhold og firma
Når de skal på arbejde, 
kan det ske, at de følges. 
De arbejder nemlig 
samme sted, blot få me-
ter fra deres stue. Op ad 
trappen fra dagligstuen, 
og så er de ankommet på 
hjemmekontoret på 1. sal i 
Rinkenæs.

Med forhold og firma 
på samme adresse, er det 
vigtigt at man ved, hvor 
man har hinanden.

“Det fungerer ikke, hvis 
kemien ikke passer,” siger 
Heidi Iversen. 

For at det hele skal gå op, 
stopper arbejdet, når de 
forlader førstesalen. 

“Når vi går ned ad trap-
pen, så stempler vi ud,” 
siger hun.

Altid klar
Selvom der stemples ud, 
når de går ned ad trap-
pen, er de altid klar til 
at tage imod opkald fra 
kunderne.

“Vi stempler ud, men 
ikke mere end, at vi stadig 
er på,” siger Heidi Iversen. 

Det gavner ifølge parret 
deres kunder. 

Det er en fordel, at kun-
derne bare kan ringe, hvis 
de er i tvivl om noget. Ved 
en større virksomhed kan 
du ringe fra 8-16. Ved os 
kan de altid ringe, hvis der 
er noget presserende.” ■

Heidi og Gynther Iversen 
driver regnskabsfirma 
fra privaten i Rinkenæs.
 Foto Ingrid Johannsen
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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

SONAX PRODUKTER

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

Fælg rens Insekt rens Rude rens

85,- 65,- 60,-

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

HOLDBI KRO  •  AABENRAAVEJ 24A  •  6340 KRUSÅ  •  TLF. 41 72 30 65

Bøf Bearnaise
søn-tors

215 kr.

Genåbning puster liv i Holdbi Kro
Af Dit te Vennits Nielsen

Endnu en fase af genåb-
ningen er blevet marke-
ret. Forleden fik kroer, 
restauranter og barer 
lov til at slå dørene op.
For første gang i over tre 
måneder kunne det kend-
te spisested, A Hereford 
Beefstouw i Holdbi, byde 
gæster velkommen til at 
spise og drikke på stedet.

“Vi kan virkelig mærke, 
at folk har savnet at kom-
me ud at spise. Der har 
været en dejlig stemning”, 
fortæller forpagter Peter 
Rømer.

Det kræver et coronapas  
at sidde indenfor på kroer 
og restauranter, mens man 
kan sidde udendørs og 
nyde sin mad og drikke 
uden test. ■

Peter Rømer (th) glæder sig over, at han atter har fået travlt på kroen. Foto Dit te Vennits Nielsen 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 17 28. 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 28. Gullash med mos

TORSDAG den 29. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 30. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den  1. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  2. Burger med pommes frites

MANDAG den  3. Medister med rødkål

TIRSDAG den  4. Jægerbøf med grøntsager

Kun 69,-

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



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 2. maj kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 2. maj kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Søndag den 2. maj 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.

DødsfaldRabøl 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

Søndag den 2. maj 2021

Kollund kirke fylder 
50 år

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

Folkekirken Bov Sogn

Bov & Kollund kirker

Den 21. december 1969 blev grundstenen til det, der skulle blive Bov sogns 
nye kirke, nemlig Kollund kirke, nedlagt på den grund, hvor kirken cirka 

halvandet år efter stod færdigbygget. Søndag den 2. maj 1971 blev Kollund kirke 
indviet ved en festgudstjeneste med deltagelse af blandt andre biskoppen, 

politimesteren, borgmesteren og Bov sogns to præster, foruden menigheden. 

I år kan Kollund kirke derfor fejre sit 50-års jubilæum, og det ville vi 
meget gerne have markeret med blandt andet en festgudstjeneste 
og et fællessangsarrangement på 50-årsdagen søndag den 2. maj. 

Men pga. corona har vi været nødt til at udskyde jubilæumsfejringen. 
Vi er i fuld gang med at planlægge detaljerne i fejringen af 

Kollund kirke, og så snart vi er klar og corona-restriktionerne tillader 
det, vil vi annoncere og indbyde til Kollund kirkes jubilæumsfejring.

På menighedsrådets vegne
Sognepræst Maria Louise Odgaard Møller

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 2.900,–* 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

Elke Bonnichsen, Bov, er 
død, 81 år. ■

Grænsesten 
langs grænsen
Grænsesten er et kunst-
projekt, der fejrer både 
Genforeningsjubilæet, 
grænselandet og de 
dansk-tyske relationer 
med en kæmpestor fælles 

begivenhed på grænselini-
en lørdag d. 8. maj 2021. 
Grænsesten tager ud-
gangspunkt i de 280 num-
mererede grænsesten, der

Grænsesten inviterer 
borgere på begge sider af 

grænsen til at deltage, og 
konceptet er enkelt: 

Ved grænsestenene der 
markerer grænsen er pla-
ceret en spot, der peger op 
i himlen - og ved hver af 
de grænsesten står to eller 
flere mennesker, der har 
en relation til hinanden, 
men som bor på hver sin 
side af grænsen. De mange 
spots tændes en for en og 
tegner linien som en ly-
sende tråd fra øst til vest, 
og for hver spot der tæn-
des, markerer parret ved 
stenen deres relation på en 
måde, de selv har valgt.

Det kan være alt fra et 
håndtryk til en sang, en 
dans eller et måltid. ■
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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.

NYHED

EjerlejlighedGråsten - Jernbanegade 2, 1. th.
Kontantpris: 645.000
Ejerudgift pr. md: 2.323
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.688/2.342
Sag: 201512

80 m2 2 1. D 1902/91

Villa, 1 fam.Fårhus - Frydendalvej 45A
Kontantpris: 750.000
Ejerudgift pr. md: 1.305
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.118/2.719
Sag: 02261

183 m2 2/2 2 1.872 m2 C 1933/77

NYHED

EjerlejlighedGråsten - Slotsgade 15B, 1.
Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 811
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.969/4.332
Sag: 201212

85 m2 1/1 1. E 1897/03

NYHED

Villa, 1 fam.Frøslev - Simondysvej 5
Kontantpris: 499.000
Ejerudgift pr. md: 1.339
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.115/1.841
Sag: 03321

126 m2 1/3 1 800 m2 F 1974

NYHED

AndelsboligFårhus - Ryttergabsvej 10H

Kontantpris: 99.995
Mdl. boligydelse: 4.011

Sag: 03021

106 m2 1/3 C 1991

NYHED

Villa, 1 fam.Frøslev - Vestergade 39
Kontantpris: 525.000
Ejerudgift pr. md: 1.313
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.197/1.915
Sag: 09202

84/90 m2 1/2 2 1.500 m2 F 1957

Villa, 1 fam.Lovtrup - Lovtrup Vestermark 3
Kontantpris: 1.225.000
Ejerudgift pr. md: 1.419
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.053/4.410
Sag: 19381

202 m2 2/4 2 7.141 m2 D 1900/09

Tid til
ny bolig?

Vi rådgiver dig, når det er tid
til noget mindre, noget større

eller bare et nyt hjem.

Ta’ fat i os, når det er tid til en ny bolig.
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Hørt ved Lyren
Det er igen blevet til-
ladt at synge i kirkerne 
i Bov og Holbøl Sogne 
og samtidigt må der 
komme flere kirkegæn-
gere, så der bliver givet-
vis travlt med barnedåb 
og vielser.

Plejehjemmene og 
Hjemmeplejen mangler 
ferieafløsere hen over 
sommeren. Mange af 
de ledige har nemlig 
fået job som podere ved 
testcentrene.

18 glade mennesker på 
elcykelholdet i Ældre 
Sagen i Bov kørte 
forleden 33 km i sol og 
blæst. Kaffen blev nydt 
ved Holdbi rasteplads, 
og det var nogle vel-
tilpasse cyklister, der 
vendte hjem efter den 
dejlige tur.

Til mindehøjtidelig-
heden i anledning af 
4. maj i Frøslevlejren 
er der et meget be-
grænset antal pladser. 
Arrangement bliver 
virtuelt, så interesse-
rede kan følge med 
hjemmefra.

Padborg Park valgte 
at aflyse åbningslø-
bet i weekenden på 
grund af de strenge 
restriktioner.  

Ved et firma på 
Visherredvej i Bov 
flyder det med store 
plastikposer og indpak-
ningsemballage efter 
sidste uges stormvejr. 

Aabenraa Kommune 
er i gang med at 
etablere en blom-
stermark på stykket 
ved Rådhusstien bag 
Toftehaven i Bov. 
Beboerne glæder sig 
til at få noget smukt at 
kigge på. 

Bov IF Fodbold serie 1 
tabte ude i topkampen 
mod Haderslev med 
0-1 i weekenden.■

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 

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

i Nørregade 38, Padborg
Klip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,-
Maskinklip . . . . . . . . . . . . . . 100,-
Retning af skæg . . . . . . . . . . . 75,-
Hår og skæg . . . . . . . . . . . . . 200,-
Hårfj erning i næse og 
ører med voks . . . . . . . . . . . . 50,-
Klip, næse og ører . . . . . . . . 175,-

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

TIRS.-FREDAG kl. 9.00 -17.30
LØRDAG kl. 9.00 -13.00

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

Følg os på Facebook 

inviterer til

STANDERHEJSNING OG 
TENNISSPORTENS DAG

Lørdag den 8. maj kl. 13 - 15
Program:

Vi starter med standerhejsning og 
efterfølgende er der mulighed for 

at spille tennis ganske gratis.

Medbring egnede sko, vi stiller 
ketsjer og bolde til rådighed.

Klubben er vært ved et let traktement.

Hilsen bestyrelsen for Bov IF tennis

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

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

Padborg Genbrugsbutik
Overskudet går Julmærkehjemmet i Kollund

Tværgade 1B, 6330Padborg

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

Vi afhenter møbler og tømmer dødsboerGRATIS
Vi mangler frivillige

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.

Dreng med stort talent
7-årige Lucas Taylor 
fra Padborg deltog 
i årets første Kids 
Cup i Vesterbæk 
Motorcrossclub. 
Her kørte han mod drenge 
i alderen 8-11 år. 

Det lykkedes den lokale 
dreng at vinde begge heat 
og han fik en flot 1. plads 
med hjem. ■

Bestyrelse blev slanket
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF‘s 
Håndboldafdeling har på 
deres generalforsamling 
reduceret bestyrelsen 
fra 8 medlemmer til 5 
medlemmer.

Formanden Anja Mie 
Karschulin var ikke på 
valg, men det var resten af 
bestyrelsen.

Genvalgt blev Marie 
Hesse, Ann Nørgaard, 
Jesper Rode og Kurt 
Jørgensen. Daniel Jessen 

og Dorthe Eldorff ønskede 
ikke genvalg.

Suppleanter blev Mie 
Mix og Torben Nielsen.

Thomas Schroll og Claus 
Lindgaard blev genvalgt 
som revisorer. ■
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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

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

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

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

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

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

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

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

…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

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

Blå Kors Padborg holder

Forårsudsalg
fra lørdag den 1. maj til og med
fredag den 7. maj 2021

Alt i butikken er nedsat med

50%
som fratrækkes ved kassen.

Kom og gør en god handel.

På gensyn

De kunder, som 
køber for mere 

end 150 kr får en

GRATIS
borddug!

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

GENERALFORSAMLINGER BOV IF
Bov IF Cricket 17. maj 2021 kl. 19:00 Grænsehallerne

Bov IF Svømning 19. maj 2021 kl. 19:00 Svømmehallen

Bov IF Tennis 26. maj 2021 kl. 19:00 Tennishuset

Bov IF Løb/Motion 26. maj 2021 kl. 19:00 Barak 80

Bov IF Gymnastik 26. maj 2021 kl. 19:00 Lyreskovskolen, 
gymnastiksalen

Bov IF eSport 26. maj 2021 kl. 19:00 Grænsehallerne 

Bov IF Petanque 27. maj 2021 kl. 19:00 Tennishuset

Bov IF Fodbold 2. juni 2021 kl. 19:30 Grænsehallerne 

Bov IF Badminton 7. juni 2021 kl. 18:30 Grænsehallerne 

Bov IF Hovedafdeling 21. juni 2021 kl. 18:00 Grænsehallerne 

Bov Bibliotek er 
atter genåbnet
Af Dit te Vennits Nielsen

Over 1.000 bøger er lånt 
siden genåbningen på 
Bov Bibliotek.
“Vi er glade for at kunne 
byde kunderne velkom-
men”, fortæller Dorte 
Stegger Christensen fra 
Bov Bibliotek.

Lånerne blev budt 

velkommen med flag og 
balloner. 

“Vi er helt høje og der er 
en euforisk stemning på 
biblioteket”, nævner Dorte 
Stegger Christensen.

Mange lånere kom for 
at aflevere bøger, selv om 
der i nedlukningstiden 
har været et såkaldt “Take 

Away”, hvor folk kunne 
afhente og aflevere bøger.

Kunderne bliver bedt 
om at vise en negativ 
coronatest, inden de bliver 
lukket ind. Der er opsat 
en klokke, og personalet 
lukker kunderne ind én ad 
gangen. 

Borgerservice er fortsat 
lukket på biblioteket i 
Bov. Her skal man stadig 
til Aabenraa og huske at 
booke en tid inden. ■
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